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Konkreta förbättringar med produktiva innovationer från Cromax 

 

4 november 2020 – Världens mest innovativa och produktiva lösningar från Cromax, 

ett globalt premiumlackmärke från Axalta, som är en ledande global leverantör av 

våtlacker och pulverfärger, innefattar ChromaConnect och Ultra Performance Energy 

System. Båda har utvecklats särskilt med tanke på verkstäder. Varumärkets fokus 

ligger på att leverera tids-, material- och energibesparande verktyg som främjar 

produktiviteten genom att korta ned processtiderna och samtidigt minskar 

energiförbrukningen. De ger lackerarna maximal flexibilitet och optimerar 

arbetsflödet, vilket i sin tur ökar verkstadens genomströmning.  

 

Bilia, den största bilförhandlaren i södra Finland, har tre divisioner, varav en nästan 

uteslutande ägnar sig åt skadereparationer. Den har varit Cromax-verkstad i närmare 

30 år och har nyligen förändrat sina arbetsmetoder i grunden, tack vare dessa nya 

innovationer från Cromax. 

 

Digital kulörhantering 

Thomas Cool, Cromax Training and Technical Service Leader för Europa, 

Mellanöstern och Afrika (EMEA), säger: ”ChromaConnect ger lackerarna fullständig 

mobilitet, vilket är ett måste för en verkstad med så mycket att göra som Bilia. Under 

en vanlig dag kan Bilia ha upp till 14 plåtslagare och nio lackerare sysselsatta 

samtidigt, och med en genomströmning på över 100 bilar per vecka under hektiska 

perioder är det helt avgörande att alla kan utföra sitt arbete utan avbrott.” 

 

ChromaConnect, ett avancerat digitalt kulörhanteringssystem, ger verkstäderna 

maximal frihet och flexibilitet tack vare trådlösa, digitala processer för allt från 

kulörmatchning till kulörmixning. Denna molnbaserade metod ger lackerarna full 



 

 
 
 

kontroll över kulörhanteringens samtliga aspekter. Detta genom att koppla samman 

wi-fi-enheter – inklusive trådlösa vågar och skrivare – såväl som Cromax mest 

avancerade spektrofotometer, ChromaVision Pro Mini, samt ChromaWeb, Cromax 

heltäckande molnbaserade kulörmjukvara.  

 

ChromaConnect finns i tre olika paket. ChromaConnect Pro är den helt digitala 

kulörhanteringslösningen som använder ChromaVision Pro Mini och inte kräver någon 

PC. ChromaConnect Plus använder en kombination av wi-fi- och kabelanslutning med 

surfplatta eller PC, och ChromaConnect Basic använder spektrofotometern och den 

molnbaserade kulörreceptdatabasen. 

 

För Bilia skapade byggnadens planlösning och verkstadsarrangemanget allvarliga 

konfliktzoner – något som inte är så lätt att åtgärda. Lackerarna slösade ofta tid på att 

gå mellan verkstadens olika delar eller på att stå i kö för att använda vågarna i 

mixrummet. Men tack vare införandet av mobila arbetsstationer och ChromaConnect 

Pro har väntetiden i mixrummet eliminerats, och lackerarnas onödiga förflyttningar 

har reducerats till ett minimum. 

 

Niko Lindholm, en av Bilias lackerare, säger: ”ChromaConnect Pro har förändrat 

sättet vi jobbar på. Spektrofotometern ChromaVision Pro Mini är lätt och 

okomplicerad att använda och ger väldigt noggranna resultat. Och det blir mycket 

mindre dödtid eftersom jag kan använda ChromaWeb på mobilen eller var som helst i 

verkstaden för att skicka lackreceptet direkt till vågarna i mixrummet. Det är en 

mycket smidigare och effektivare process.” 

 

Ultra Performance Energy System Energy 

Med hjälp av revolutionerande teknik ger Ultra Performance Energy System verkstäderna 

möjlighet att välja rätt produkter i förhållande till arbetsbelastningen. Genom att finna rätt 

balans mellan snabbhet och energiförbrukning kan lackerarna garantera enastående 

resultat. I och med tillägget av den nya CC6750 Ultra Performance Energy System Clear 



 

 
 
 

är systemet det idealiska valet för verkstäder som Bilia, där det krävs hög produktivitet 

och korta processtider. 

 

Ultra Performance Energy System innefattar: PS1800 Metal Pretreatment Wipes; 

PS1081, PS1084 och PS1087 Ultra Performance Energy Surfacers; NS2081, NS2084 

och NS2087 Ultra Performance Non-Sanding Surfacers; Cromax Pro Basecoat; och den 

nya CC6750 Ultra Performance Energy System Clear. 

 

När Bilia började använda systemet upplevde de omedelbart förbättringar. ”Vi har bästa 

tänkbara flexibilitet med Ultra Performance Energy System. Vi väljer korta torktider när vi 

har mycket att göra, eller drar nytta av lufttorkningsegenskaperna när vi har mindre att 

göra. Men den allra största fördelen för oss är Ultra Performance Surfacers. Tidigare 

applicerade vi surfacer vid dagens slut för att låta den härda över natten, men nu kan vi 

applicera den när som helst eftersom avluftningstiden endast är fem minuter. Och den 

nya CC6750 Ultra Performance Energy System Clear kan inte jämföras med något annat 

vi använt förut eftersom vi inte behöver aktivera Cromax Pro Basecoat, vilket förenklar 

processen”, säger Lindholm. 

 

Cool avslutar: ”Vi har välkomnat möjligheten att ha ett nära samarbete med en 

verkstad som har upptäckt problemområden. På kort tid har vi på ett enkelt sätt tagit 

itu med dessa problem med hjälp av ytterst konkreta, värdeskapande lösningar. Vi 

har inte bara förändrat Bilias arbetssätt i grunden, utan vi har även hjälpt teamet att 

maximera sin produktivitet och öka sin genomströmning – vilket är goda nyheter för 

alla verkstäder.” 

 

För mer information om hur Cromax kan göra verkstäder mer produktiva, besök 

www.cromax.com/se.  

 

Om Cromax 

http://www.cromax.com/se


 

 
 
 

Cromax, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är avsett för att öka produktiviteten. Våra 

beläggningar är speciellt framtagna för att optimera verksamheter med hjälp av 

avancerade tids-, energi- och materialbesparande processer som ökar 

genomströmningen och sänker driftskostnaderna. Våra värdeskapande lösningar ger 

kunderna de mest avancerade systemen så att de får ut det bästa av hela arbetsflödet. 

Och våra smarta verktyg, våra medarbetares djupa kunskaper samt styrkan i våra 

godkända nätverk bidrar alla till att göra verkstadskunder mer attraktiva för 

uppdragsgivare. Cromax – främjar er produktivitet. 
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