
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För omedelbar publicering 
 

Axalta lanserar branschens första helautomatiserade 
kulörblandningsprocess via Daisy Wheel 3.0 

 
Verkstäder i EMEA ska öka produktiviteten genom betydande tids- och 

kostnadsbesparingar med den snabbaste och effektivaste lackeringsprocessen som 
finns. 

 
Basel, Schweiz, 24 juni 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör 
av våtlacker och pulverfärger, tillkännagav i dag att de kommer att lansera för-fyllda 
flaskor med baslacker från sina ledande premiumlackmärken för Fillon Technologies 
nya Daisy Wheel 3.0, och därmed för första gången möjliggöra helautomatiserad 
blandning. Kombinerat med Axaltas molnbaserade digitala kulörhantering kommer 
verkstäder i EMEA att ha tillgång till den snabbaste och effektivaste 
lackeringsprocessen som finns. 
 
Daisy Wheel, den första till 100 procent automatiserade blandningsmaskinen, är den 
effektivaste blandningsprocessen bland verkstäder på den globala 
lackeringsmarknaden. Maskinen ger bättre noggrannhet vid framställning av kulörer 
som är klara att använda samt minskar förbrukningen och motverkar svinn. Tack vare 
dess extremt höga doseringsnoggrannhet (+/- 0.05 g) blir kulörberedningen exakt och 
ren, och begränsar därmed riskerna för miljön och användarens hälsa. I och med 
nästa generations Daisy Wheel kommer Axaltas kunder att få en extra fördel i form av 
helautomatiserad blandning tack vare för-fyllda flaskor som är klara att användas. 
 
”Vår helautomatiserade blandning gör hela processen enkel, okomplicerad och snabb, 
vilket ger våra kunder betydande effektivitetsförbättringar och maximalt utnyttjande av 
sprutboxen”, säger Troy Weaver, senior vice president för Global Refinish på Axalta. 
”Vi väljer att ta utvecklingen framåt med Daisy Wheel på grund av dess oöverträffade 
kulörnoggrannhet, kulörmatchningsförmåga och omfattande användning av verkstäder 
överallt.” 
 
Axaltas molnbaserade digitala kulörhantering gör att verkstäder kan hantera hela 
kulörhämtningsprocessen inte bara fullständigt digitalt, utan även 100 procent trådlöst 
– något som Axalta var först med att införa på marknaden 2019. Nu kan denna teknik 
kopplas direkt till Daisy Wheel 3.0, vilket gör hela processen ännu enklare och mindre 
och komplicerad. Tillsammans minskar de processtiden med mer än 50 procent och 
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eliminerar alla tidskrävande flaskhalsar vid kulörmatchning eller kulörblandning – 
något som stora, fullbelagda verkstäder inte har råd med. 
 

”Denna banbrytande innovation kommer att bespara verkstäderna mycket tid och 
hjälpa dem att uppnå kortare tider från fordon in till fordon ut, begränsa avfallet tack 
vare exakt dosering från Daisy Wheel 3.0 samt avsevärt förbättra produktiviteten 
eftersom lackerarna kommer att arbeta snabbare och effektivare”, säger Weaver.   
 
Genom att tillgodose ett tydligt behov hos lackerare har Axalta flyttat gränserna för vad 
som är möjligt för verkstäder. Detta genom att tillhandahålla de oerhört populära och 
ytterst produktiva Cromax Pro Basecoat, Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480 och 
Standoblue Basecoat i för-fyllda flaskor som är klara att användas i Daisy Wheel 3.0. 
De har därmed höjt ribban för Cromax®-, Spies Hecker- och Standox-verkstäder.      
 
Axalta har i mer än 150 år legat i framkant när det gäller lackteknik. Slutmarknaderna 
som Axalta betjänar tillhör de kräsnaste i hela lackeringsindustrin. De kräver höga 
produktprestanda, med ökande förväntningar när det gäller produktivitet och 
miljövänlighet. Genom att inrikta sina tekniska insatser på att uppfylla dessa höga 
förväntningar åstadkommer Axalta förändringar inom lackinnovation. 
 
Intresserade verkstäder bör kontakta sin lokala Axalta Refinish-representant för mer 
information. 
 
Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish – som är en del av Axalta, ett ledande globalt företag som uteslutande 
fokuserar på lacker – är en värdefull, pålitlig global lackreparationspartner för våra kunder, som 
förväntar sig perfekta resultat. Vi gör att de kan lita på våra snabba, effektiva, högkvalitativa 
tekniska lackeringslösningar och integrerade digitala verksamhetsprocesser, vilka gör hela 
lackreparationen snabbare, enklare och mer lönsam. Med mer än 150 års erfarenhet av 
lackeringsindustrin, innebär vårt engagemang för innovation och vår teknik som ständigt 
utvecklas att vi erbjuder våra kunder ett obegränsat kulörutbud för perfekt kulörmatchning. Och 
viktigast av allt: vi arbetar oförtrutet med att förutse våra kunders behov, så att de kan tackla de 
utmaningar de ställs inför varje dag. Vi har en imponerande portfölj av varumärken för alla 
verkstadsbehov, för alla marknadssegment och för marknader av alla mognadsgrader. För mer 
information, besök refinish.axalta.eu och följ oss på LinkedIn.  
 
Om Axalta 
Axalta är en global ledare inom lackeringsindustrin som förser sina kunder med innovativa, 
färgstarka, vackra och hållbara lackeringslösningar. Från lätta fordon, nyttofordon och 
reparationslacker till elektriska motorer, byggnadsfasader och andra industriella tillämpningar är 
våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och förhöja hållbarheten. 
Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin så fortsätter Axaltas globala arbetsstyrka att hitta 
sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa 
lackerna, appliceringssystemen och teknologin. För mer information besök axalta.se och följ 
oss på @Axalta på Twitter. 
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http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
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