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RESULTADOS DE PRODUTIVIDADE REAIS COM AS INOVAÇÕES DA CROMAX 

 

22 de outubro de 2020 - As soluções mais inovadoras e produtivas da Cromax, uma 

marca de repintura premium global da Axalta, um dos principais fornecedores 

mundiais de tintas líquidas e em pó, incluem o ChromaConnect e o Sistema Ultra 

Performance Energy. Ambos foram desenvolvidos especificamente a pensar nas 

oficinas. O objetivo da marca é fornecer ferramentas que poupam tempo, material e 

energia e impulsionam a produtividade ao oferecer tempos de processamento mais 

rápidos, ao mesmo tempo que reduzem o consumo de energia. Além disso, 

proporcionam aos pintores máxima flexibilidade e otimizam o fluxo de trabalho, 

originando o aumento do rendimento das oficinas.  

 

Bilia, o maior concessionário Volvo no sul da Finlândia, tem três filiais, sendo que 

uma dedica-se quase exclusivamente à reparação de danos. Há quase 30 anos que 

é uma oficina Cromax e alterou recentemente as suas práticas de trabalho graças a 

estas novas inovações da Cromax. 

 

Gestão de cores digital 

Thomas Cool, Training e Technical Service Leader da Cromax na Europa, Médio 

Oriente e África (EMEA), afirmou, “O ChromaConnect oferece mobilidade total aos 

pintores, o que é essencial numa oficina movimentada como a Bilia. Todos os dias, a 

Bilia pode ter até 14 bate-chapas e nove pintores a trabalharem e com uma 

produção de mais de 100 automóveis em períodos movimentados, é fundamental 

que todos possam fazer o seu trabalho sem quaisquer atrasos.” 

 

O ChromaConnect, um sistema de gestão de cores digital avançado, oferece às 

oficinas máxima liberdade em relação a processos totalmente sem fios e digitais em 



 

 
 
 

todas as tarefas, desde a correspondência de cores até à mistura de cores. Esta 

abordagem baseada na Web proporciona aos pintores controlo total sobre todos os 

aspetos da gestão de cores com dispositivos ligados à rede através de Wi-Fi, 

incluindo balanças e impressoras sem fios, assim como o espetrofotómetro mais 

avançado da Cromax, o ChromaVision Pro Mini, e o ChromaWeb, o software de 

busca de cor abrangente baseado na Web da Cromax.  

 

O ChromaConnect está disponível em três pacotes diferentes. O ChromaConnect Pro é 

a solução de gestão de cores totalmente digital que utiliza o ChromaVision Pro Mini e 

não necessita de um computador pessoal. O ChromaConnect Plus utiliza uma 

combinação de ligação Wi-Fi e por cabo com um tablet ou computador pessoal e o 

ChromaConnect Basic utiliza o espetrofotómetro e a base de dados de fórmulas 

baseada na Web. 

 

Para a Bilia, a configuração da oficina e a disposição do edifício criavam grandes 

zonas de conflito, algo que não é fácil de resolver. Muitas vezes os pintores 

desperdiçavam tempo ao caminhar entre as diferentes áreas da oficina ou faziam fila 

para utilizar a balança na sala de mistura. No entanto, graças à adição do 

ChromaConnect Pro e estações de trabalho móveis, os períodos de espera na sala 

de mistura foram eliminados e os movimentos desnecessários dos pintores foram 

reduzidos ao mínimo. 

 

Niko Lindholm, um pintor da Bilia, declarou, “O ChromaConnect Pro mudou a forma 

como trabalhamos. O espetrofotómetro ChromaVision Pro Mini é simples e fácil de 

utilizar e proporciona resultados muito precisos. Além disso, há agora muito menos 

tempo de inatividade, uma vez que posso utilizar o ChromaWeb no meu telemóvel 

em qualquer lugar na oficina para enviar diretamente fórmulas de tintas para a 

balança na sala de mistura. É um processo muito mais fácil e mais eficiente.” 

 

 



 

 
 
 

Sistema Ultra Performance Energy 

Utilizando a tecnologia revolucionária da Axalta, o Sistema Ultra Performance Energy 

oferece às oficinas a oportunidade de corresponderem o seu volume de trabalho com os 

produtos corretos. Ao encontrar o equilíbrio entre rapidez e consumo de energia, os 

pintores garantem excelentes resultados. O novo Sistema Ultra Performance Energy 

Clear CC6750, é o sistema que é a escolha ideal para as oficinas, como a Bilia, onde é 

necessário uma elevada produtividade e tempos de processamento rápidos. 

 

O Sistema Ultra Performance Energy inclui: Toalhetes de Pré-Tratamento para Metal 

PS1800, Tintas de Acabamento Ultra Performance Energy PS1081, PS1084 e PS1087, 

Aparelhos sem Lixagem Ultra Performance NS2081, NS2084 e NS2087, Base Bicamada 

Cromax e o novo SistemaUltra Performance Energy Clear CC6750. 

 

Quando a Bilia começou a utilizar o sistema, os pintores beneficiaram imediatamente do 

mesmo. “Temos máxima flexibilidade com o Sistema Ultra Performance Energy. 

Escolhermos tempos de secagem curtos quando estamos ocupados ou aproveitamos as 

propriedades de secagem ao ar quando estamos menos ocupados. Mas o maior 

benefício para nós são as Tintas de Acabamento Ultra Performance. Aplicávamos a tinta 

de acabamento no fim do dia para a permitir secar durante a noite, mas agora podemos 

aplicá-la a qualquer altura, porque só existe um tempo de evaporação de apenas cinco 

minutos. Além disso, o novo Verniz Ultra Performance Energy CC6750 é realmente 

incomparável a tudo que utilizámos antes, uma vez que não temos de ativar a Base 

Bicamada Cromax Pro, o que simplifica o processo”, afirmou Niko Lindholm. 

 

Thomas Cool concluiu, “Estamos muito felizes por ter a oportunidade de colaborar 

estreitamente com as oficinas que identificaram áreas problemáticas. Num curto 

período de tempo, resolvemos facilmente essas questões com soluções reais e de 

valor acrescentado. Não só transformámos a forma como a Bilia trabalha, como 

também ajudámos a equipa a maximizar a respetiva produtividade e aumentar o 

respetivo rendimento, algo que beneficia todas as oficinas.” 



 

 
 
 

 

Para mais informações sobre como a Cromax pode tornar as oficinas mais 

produtivas, visite www.cromax.com/pt.  

 

Sobre a Cromax 

Cromax, uma marca de repintura global da Axalta, foi concebida para aumentar a 

produtividade. As nossas tintas são formuladas especificamente para otimizar os 

negócios com processos avançados que poupam tempo, energia e material que 

aumentam a produtividade e proporcionam custos de operação mais baixos. As nossas 

soluções de valor acrescentado oferecem aos clientes os sistemas mais avançados para 

obter os melhores resultados em todo o fluxo de trabalho. Além disso, as nossas 

ferramentas inteligentes, o conhecimento aprofundado dos nossos colaboradores e as 

nossas redes sólidas e aprovadas tornam as oficinas nossas clientes mais atrativas para 

os fornecedores de trabalho. Cromax – impulsione a sua produtividade. 
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