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Työskentely-ympäristömme ja maailman muut-
tuessa nopeasti ympärillämme, se mikä eilen oli 
vain kaukainen haave, voi hyvinkin olla tämän 
päivän mahdollisuus. 

Olemme lehdessämme usein aikaisemminkin käsi-
telleet läpimenon ja tehokkuuden parantamisek-
si aiheita, jotka ovat asioina tuttuja monelle vau-
riokorjausalan ammattilaiselle. Tiedämme kyllä 
miten työt ja menetelmät tulisi järjestää, mutta 
tämän toteuttaminen ja tähän vaikuttaminen on 
vaikeaa. Siksi tulos jää usein puolitiehen.

Keskustellessani yrittäjien kanssa työvaiheiden 
suorittamisen oikea-aikaisuudesta ja sen merki-
tyksestä läpimenoon olemme aina samaa mieltä. 
Asiat kyllä tiedetään, mutta tunnustetaan myös 
se tosiasia, ettemme aina onnistu suunnitellus-
ti. Uuden teknologian hyödyntäminen voi tuoda 
tähän ratkaisun.

Mikä määrittelee tehokkaan läpimenon? Aika joka 
kuluu maalauskammion oven aukaisujen välillä, 
on hyvin toimiva mittari. Miten maalauskammi- 
osta varattu aika/maalaustyö muuttuu, kun meillä 
on automaattisen sekoituskoneen avulla sävyt aina 
valmiiksi tehtynä?

Kysy edustajiltamme lisää, sillä tämä on aihe josta 
haluat kuulla kaiken!

Antoisia lukuhetkiä,

Tom Sandell
Cora Refinish Oy
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SWAN-PURJEVENEITÄ valmis-
tavan NAUTOR Oy:n kanssa teke-
mämme poikkeuksellisen laaja maa-
laamo- ja tehdaslaajennus etenee 
Pietarsaaressa. Laitevalmistajan, 
USI Italian, Pohjolan Monsteriksi 
nimetyn maalauskammion asennus 
on käynnissä ja laitteisto jo harja-
korkeudessaan.

Maalauskammio on mitoiltaan 
huomattava; pituutta on peräti 40 
metriä, leveyttä 12 metriä ja korke-
utta 8 metriä. Mitoituksen lisäksi 

kohteen tekee ainutlaatuiseksi tek-
ninen suorituskyky, joka on aivan 
poikkeuksellinen pohjolan olosuh-
teista johtuen. Koska kahdeksan il-
manvaihtoryhmän yhteenlasket-
tu ilmanvaihtomäärä on 448 000 
kuutiota tunnissa, on yksittäisen 
moduloivan suorakaasupolttimen 
teho 570 kilowattia ja polttimien 
yhteenlaskettu kokonaisteho 4 560 
kilowattia.  Tämä suorituskyky vas-
taa yli 16 maalauskammiota, mikä-
li se muunnettaisiin henkilöautojen 

Pohjolan Monsteri on harjakorkeudessa

maalauksessa käytettäväksi lippulai-
vamalliksi.

Kytkentäkeskuksella on myös 
perinteistä suuremmat mitat, perä-
ti 3,8 metriä leveyttä. Sähkönsyötön 
kokonaisteho on 870 ampeeria jon-
ka johdosta keskuksella on 3 rinnak-
kaista 300 ampeerin sähkönsyöttöä. 
Kytkentäkeskus on USI Italian suu-
rin koskaan valmistama keskus, jos-
sa esimerkiksi taajuusmuuttajia on 
32 kappaletta. 

Maalauskam-
mion oviaukon 
leveys on yli 9 
metriä. 

Maalauskammion tukirakenteiden nosto asennuskorkeuteen edel-
lytti myös tavallista nostokykyisempää kalustoa.

Maalaamolaite- 
projektin laajuudesta ja 
vaativuudesta johtuen  

USI Italia nimesi Nautor’s 
Swan -projektin vuoden 
merkittävimmäksi toteu-

tukseksi.

MAALAATKO JO, VAI 
VIELÄKÖ SEKOITAT?



www.corarefinish.fi  3 / 2018 5 4 CORAREFINISH  3 / 2018

sekä noin 200 maalin loppumises-
ta johtuvaa lisäsekoitusta. Jatkos-
sa Daisy Wheel saa ahkeroida kaik-
ki nämä 2 000 sekoitusta vuodessa. 

”Daisy Wheelin tuoma ajansääs-
tö yhdessä sekoituksessa on noin 
10 minuuttia, jolloin vuodessa aikaa 
säästyy noin 335 tuntia. Laitteen 
ansiosta maalareilla on siis vuo-
dessa lähes 9 viikkoa enemmän ai-
kaa tehdä työtä. Samaa laskukaavaa 
käyttäen ajansäästö euroiksi muu-
tettuna on noin 30.000 euroa.” 

Investointi siis voi maksaa itsen-
sä takaisin jo vuodessa. Selivaaran 
mielestä suurin käytännön haas-
te on, että vapautunut aikaresurssi 
saadaan hyödynnettyä järkevästi.

”Saadun aikasäästön edellytyk-
senä tietysti on, että maalarit teke-
vät säästyneellä ajalla jotain muuta 
hyödyllistä, eivätkä vain pyörittele 
peukaloitaan sillä välin, kun kone 
tekee värit. Se on kuitenkin sitten 
ihan toimipaikka- ja yrityskohtai-
nen ongelma”, tuumii Selivaara.

Automaattinen Daisy Wheel 
-sekoituskone on herättänyt 
suurta kiinnostusta auto-
maalausalalla. Kiinnostuksen 
myötä Suomeenkin saatiin 
ensimmäiset kaksi tilausta 
kesäkuussa, Poriin ja Hauki-
putaalle. Ensimmäinen Daisy 
Wheel asennettiin ja otettiin 
käyttöön elokuussa Auto-
maalaamo ja kolarikorjaamo 
Selivaara Oy:llä Porissa.

Rahoitusmahdollisuus 
laitehankintaan

DAISY WHEEL KOULUTUKSEN TUKENA

Oulunseudun ammattiopiston (OSAO) 
automaalareita   kouluttava  Haukiputaan 
yksikkö otti oman Daisy Wheel -värien-
sekoituskoneensa käyttöön syyskuussa. 

Haukiputaan yksikössä koulutetaan 
automaalareita perus-, ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoon. Perustut-
kinnossa opiskelijat ovat pääasiassa 
päiväopiskelijoita. Ammatti- ja erikois-
ammattitutkintoa suorittavat opis-
kelijat ovat yleensä jo työelämässä. 

”Meillä on kovat odotukset Daisy 
Wheelin suhteen. Toivomme, että lai-
te tukee koulutuksiamme ja avaa 
entistä enemmän yritysyhteistyötä 
ja -koulutuksia”, toteaa OSAO:n au-
tomaalauksen opettaja Harri Käpylä.  

Yritysyhteistyö painottuu opiskelijoiden 
harjoitteluun ja yritysten henkilökunnan 
koulutukseen, joko lisäkoulutuksella tai 
tutkintotavoitteellisella koulutuksella.  

”Meillä on erittäin hyvät suhteet sekä 
paikallisiin yrityksiin että koko Pohjois-
Suomen yrityksiin. Jos Kärpät on puo-
len Suomen jääkiekkojoukkue, niin me 

olemme puolen Suomen kouluttaja. 
Kiinnostava osa-alue on niin ikään yh-
teistyö vakuutusyhtiöiden kanssa. OSAO 
kouluttaa heidän henkilökuntaansa ja 
vastavuoroisesti vakuutusyhtiöiden 
edustajat käyvät kouluttamassa opis-
kelijoita vakuutusyhtiöiden toiminnasta. 

Tärkeimmät perusteet Daisy Whee-
lin hankintaan kouluttajan näkökul-
masta ovat Käpylän mukaan ajan 
ja materiaalin säästö sekä halu 
olla edelläkävijä koko Suomessa.  

”Laskelmieni mukaan investointi 
säästää työaikaa 6–10 minuuttia per 
sekoitus ja sävymallien maalaami-
sessa saavutetaan lisäksi huomatta-
va materiaalin säästö sävytarkkuu-
desta tinkimättä”, Käpylä perustelee. 

Käpylä kiittää Coran ammattitaitoista 
henkilökuntaa Tom Sandellia, Rauno 
Huopaista ja Jani Salmista erinomai-
sesta asiakaspalvelusta ja yhteistyös-
tä kyseisen laitteen hankintaan liittyen. 
”Laitteen hankintapäätöstä pohjustet-
tiin pitkillä keskusteluilla ja laskelmilla 
Jani Salmisen kanssa.”

Kuvassa Jomala Bil & 
Lackservicen maalari 
Anders Nordqvist ja 
D8175 kirkaslakkaa pin-
taan saanut puskuri!

Daisy Wheel -pioneerit 

Automatisointi on tavoittanut 
automaalauksen

AUTOMAALAAMO ja kolarikor-
jaamo Selivaara Oy on vuonna 
2000 perustettu täyden palvelun 
kolarikorjaamo ja maalaamo, jon-
ka toiminta on sittemmin laajentu-
nut Selivaara Group  -konserniksi. 
Kaikki vauriokorjaukseen liittyvät 
työt toteuttaa edelleen Automaalaa-
mo ja kolarikorjaamo Selivaara Oy. 
Scandia Rent -autovuokraamotoi-
mintaa hoitaa Selivaara Group.

Selivaaralla asiakas saa apua va-
hinkoilmoituksen tekemisestä ja 
vahinkotarkastuksesta lähtien. 
Vaurioitunut auto voidaan hakea hi-
nausautolla ja palauttaa asiakkaal-
le, kun työ on valmis. Yritys hoitaa 
kaikki vauriokorjaukseen liittyvät 
työt. Maalaustyötä tekeviä on kuu-
si henkilöä ja peltiseppiä kaksi. Yri-
tyksellä on kaksi nykyaikaista USI 
-maalauskammiota ja modernit nel-
jän auton esikäsittelytilat. Vuodes-
sa tehdään reilut 1 800 työtä, joista 
kertyy liikevaihtoa noin 1,3 miljoo-
naa euroa, josta maalauksen osuus 
on 65-75 prosenttia.

Yrityksen omistaja Antti Seli-
vaara päätti hankkia oman Daisyn-
sä säästölaskelmien jälkeen, mutta 
osittain myös kokeilunhalusta. 

”Suurin yksittäinen hankintaan 
vaikuttanut tekijä on ajansäästö. 
Hankintapäätökseen vaikutti kui-
tenkin myös kokeilunhalu; voiko 

tekniikka korvata ihmistä värien se-
koituksessa? Sävytarkkuus on sit-
ten kolmas päätökseen vaikuttanut 
tekijä”, Selivaara listaa perusteluita. 
”Daisy Wheel kykenee kymmenker-
taiseen tarkkuuteen manuaaliseen 
sekoittamiseen verrattuna.”

Tästä syystä Selivaaran mukaan 
myös materiaaleja todennäköises-
ti säästyy. ”Nyt on mahdollisuus 
tehdä sävytarkkuudesta tinkimät-
tä hieman pienempiä määriä maalia 
ja ikään kuin kokeilla riittääkö väri, 
kun ennen on aina tehty isompi sat-
si jotta varmasti riittää, koska väri-
en uudelleen sekoittaminen kestäisi 
kuitenkin verrattain kauan ja oikean 
sävyn loppuminen kesken kaiken 
vaikeuttaisi työtä.”  

Sävytarkkuuden lisäksi yksi 
Daisyn keskeinen etu on, että se va-
pauttaa maalareiden työaikaa värien 
sekoittamisesta muihin työtehtä-
viin. Selivaaralla tehdään vuodessa 
noin 1 500 sävynsekoitusta ja noin 
300 sekoitusta värimallia varten, 

PPG:N LANSEERAAMA UUTUUS

AJONEUVOJEN korjausmaala-
usala on murroksessa, kuten koko 
autoala. Tälläkin alueella uusi tek-
nologia ja uudet ratkaisut tuovat 
mahdollisuuksia, joista aiemmin on 
osattu vain uneksia.

PPG:n Envirobase High Perfor-
mance -järjestelmä perustuu pa-
tentoituun mikrogeeliteknologiaan 
ja tarjoaa värisävynhallinnan kor-
keimmalla mahdollisella tarkkuu-
della. Mikrogeeliteknologian ansi-
osta Envirobase-värit eivät painu 
pohjaan, eivätkä tarvitse sekoitinta. 
Siksi automaattinen sekoituskone 
toimii erinomaisesti PPG:n tuottei-

den kanssa käytettynä.
Pohjoismaiden ensimmäiset 

automaattiset PPG Daisy Wheel -      
väriensekoituskoneet asennettiin 
vuonna 2015 Ruotsiin, edelläkävi-
jöinä Widells Bilplåt ja Attraco.  

Norjan yksi merkittävimmistä 
PPG Daisy Wheel -käyttäjistä on 
Bertel O. -Steenin Mercedes Benz 
-vauriokorjaamo, jossa 16 maala-
ria vastaa läpimenosta yli 130 työn 
viikkovauhdilla.

Nyt joukkoon ovat liittyneet 
Suomen ensimmäiset Daisy Wheel 
-käyttäjät Selivaara Group ja Oulun-
seudun ammattiopisto (OSAO).

CORA REFINISH OY tarjoaa asiak-
kailleen joustavia tapoja tehdä inves-
tointeja, joiden avulla maalaamo saa 
otettua käyttöönsä tuottavuutta ja 
kannattavuutta parantavia välineitä. 
Sinun ei siis tarvitse sitoa heti omaa 
pääomaa, vaan parantunut tuotta-
vuus maksaa investointisi.

Daisy Wheelin hankkiminen ra-
hoituksella on tästä loistava esi-
merkki. Rahoituksella laitteen kuu-
kausihinta jää alhaiseksi, ja pääset 
ottamaan hyödyn vapautuvasta työ-
ajasta heti käyttöösi.

Vieläkö mietit ja sekoitat? Tartu 
puhelimeen ja ota yhteyttä Cora Re-
finish Oy:hyn, niin laskemme kus-
tannuksen haluamallesi maksuajalle.

Ruotsissa 13 
 
Tanskassa 10 
 
Norjassa 13 

Saksassa peräti 190

VUONNA 2018 PPG DAISY WHEEL -KÄYTTÄJIÄ
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Cora

1.11.2018 (OSAO, Haukipudas)

Ota haltuun alan nopeimmat ja te-
hokkaimmat maalausmenetelmät 
Cora Akatemian koulutuksissa.

Koulutuksessa keskitytään ajansääs-
töön uusien laitteiden, sekä optimoi-
tujen maalausmenetelmien avulla. 
Oikeat tuotteet ja oikein aikataulute-
tut työvaiheet tuovat lisää nopeutta  
työskentelyyn.

PPG Maalausmenetelmät ja Daisy Wheel

30.11.2018 (TTS, Rajamäki)

PPG maalausmenetelmät

Koulutuksen teemana on PPG:n maa-
lausmenetelmät sekä materiaalinku-
lutuksen minimoimisella maalaamon 
tuottavuus nousuun. Koulutuksen käy-
nyt henkilö ymmärtää materiaalin ku-
lutuksen vaikutuksen maalausproses-
sin nopeuteen ja osaa tämän päivän 
uusimmat tekniikat.

Koulutus sisältää kattavan teoriapaketin 
lisäksi runsaasti käytännön harjoituksia.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
cora@corarefinish.fi

12.12.2018 (OSAO, Haukipudas)

HRS00 AJOVALOJEN UUDISTUSSETTI 

SPG 800 & 900 
YLÄSÄILIÖRUISKUT

FINIXA-UUTUUKSIA

Nopeasti UV-kuivuva kirkaslakka kiveniskemien  
ja naarmujen korjauksiin

SCU 20 KIVENISKEMIEN KORJAUS UV-lakka  
+ SCL 00 KUIVAUSLAMPPU 

DRW05 KUIVAPESUAINE

PSM17 PERUUTUSTUTKAN SUOJA

TCS 200 SUOJAPAKKAUS

LATAA UUSI FINIXA-TUOTEKUVASTO 
CORAN NETTISIVUILTA

Finixa on tuonut markkinoille korkealaatuisen ylä-
säiliöruiskun, joka täyttää kaikki VOC-säännökset. 
Maaliruisku on saatavissa kahdella pintamateriaa-
lilla, matta versio (SPG 800 basecoatille) ja kiiltävä 
(SPG 900 kirkaslakkalle).

SPG900 ruiskuun on saatavana 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ja 
1,8 mm suutinsarjat. 

Nämä LVLP-teknologian maaliruiskut tuottavat 
hienon hajonnan 1,0-1,3 baarissa, minkä ansios-
ta niiden materiaalinsiirtokyky on erittäin korkea 
hyvin vähäisellä ohiruiskutuksella. Nämä ruiskut 
eivät ole pelkästään erinomaisia käyttää, vaan ne 
on myös tehty kestämään. 

Yksinkertainen ja kustannustehokas menetelmä: 
   
• 1 komponentti, nopea kuivuminen
• Ei kutistu  
• Korkealaatuinen lopputulos
• Sama kovuus, kestävyys ja kemikaalien kesto 

kuin 2K kirkaslakalla
• Voidaan hioa ja kiillottaa 45 sekunnin jälkeen
• Kuivataan SCL 00 -kuivauslampulla

ALL-in-one sisäosien suojaussetti rullassa.  Pussissa olevat suojat ovat 
yleiskokoa , joten ne soveltuvat käytettäväksi ajoneuvosta riippumatta. 

Pakkaus sisältää seuraavat suojat: 

• osa 1-2 - istuin- ja lattiasuoja
• osa 3 - luistamaton ratinsuoja
• osa 4 - vaihteiston suoja
• osa 5 - käsijarrun suoja 

Pesuaine nostaa ja ympäröi likahiukkaset; ei 
naarmuuntumista, ei edes likaisilla pinnoilla. 
Kuivapesuaine on kaksi kertaa nopeampi kuin 
tavallinen pesu; ei tarvita vettä, ei huuhtelua, 
ei kuivausta. Yhdellä litralla puhdistaa noin 
6-8 autoa. Lopputuloksen viimeistelee siliko-
niton vahasuoja.

Tällä aineella vedetön pesu ja suojaus yhdellä kerralla

• Nopein ja turvallisin tapa suo-
jata integroitu peruutustutka

• Vältä antureiden likaantumi-
nen

• Peruutustutkaa ei tarvitse 
irrottaa

• Irrota, kun kirkaslakkapinta on 
vielä märkä

Käsikäyttöinen kevyt 
LED-lamppu UV-
kuivaukseen.

Ladattava 3,7 V litium-akku. 
Lampun suositeltu etäisyys 
pinnasta on 10 - 30 mm. 
Suuri teho: 5 W.

Samaa lamppua voidaan 
käyttää myös maalipinnan ja 
sävyntarkastuslamppuna.

• Vesihiomapaperit SUNE 0800 ja 1000
• Ammoniakkivapaa, vesipohjainen pesu- ja rasvanpoistoaine TSP 

600
• 2K kirkaslakka TSP 710 täydellisellä tarttuvuudella polykarbo-

naattiin
• 1 mikrokuitupyyhe POL 40

Setti sisältää:
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SARAKA – Pohjois-
maiden johtava 
betonipumppujen, 
pyörintäsäiliöiden ja 
teleskooppivalurän-
nien valmistaja Sa-
takunnasta 

Saraka Oy
Saraka Oy on perustettu vuonna 1977 insinööritoimistoksi, joka 
1980-luvun lopussa alkoi valmistaa betoninkuljetusautoja. Toiminta 
alkoi Laite-Saraka -nimellä, mutta vuoden 2012 jakautumisen myötä 
nimeksi tuli yleisesti käytössä ollut Saraka. Tuolloin ydinliiketoiminta 
eriytettiin kiinteistöistä, jolloin syntyi Saraka Oy ja Saraka Kiinteistöt 
Oy. Yritys on edelleen yksityisomistuksessa ja osakkeet jakautuvat 
kahden perheen kesken. Sarakassa on pitkäaikaisia työntekijöitä, 
joiden osaamisen taso on korkea. Yritys työllistää Ulvilassa 28 hen-
kilöä ja sen liikevaihto on noin kuusi miljoonaa euroa. 

Selemix
mini-spektro

Mini-spektrossa ei ole näyttöä, vaan 
värimittaria käytetään Bluetooth-
yhteyden kautta älypuhelimen so-
velluksella (Apple iOS tai Android). 
Mittari asetetaan pinnalle ja parhai-
ten täsmäävät sävyt näkyvät puheli-
men näytössä. 

Laitteella saat 99 % täsmäävyyden 
NCS-, RAL- ja Selemix TICS -sävyi-
hin kaikilta pinnoilta mitattaessa – 
mukaan lukien huonekalut, seinät, 
lattiat jne. Mittari mahdollistaa sä-
vyjen nopean vertaamisen ja kertoo 
lisäksi sävyjen välisen eron merkit-
tävyyden. Mittari on helppo ladata 
USB:lla.

Laatua Satakunnasta

SARAKAN Suomessa valmistamat 
betoninkuljetussäiliöt ovat saaneet 
kehittyneillä ominaisuuksillaan ja 
luotettavuudellaan vankan markki-
na-aseman Suomessa ja Skandinavi-
assa.  Jonkin verran laitteita toimi-
tetaan myös muualle Eurooppaan 
ja ponnistelut Venäjän markkinoille 
ovat käynnissä. Sarakan asiakkaina 
on sekä isoja toimijoita, kuten Swe-
rock, että pienempiä yhtiöitä ja yk-
sityisiä liikkeenharjoittajia. Ulvilan 
tehtaalla valmistetaan noin 40 beto-
nin kuljettamiseen tarkoitettua yk-
sikköä vuodessa.

”Yrityksen tavoite on kasvaa tu-
levaisuudessa maltillisesti, jolloin 
kokonaisvuosimäärät voisivat liik-
kua 50 valmiin ajoneuvon tienoilla”, 
suunnittelee toimitusjohtaja Tapio 
Seppänen. 

Tällä hetkellä yrityksen sisäi-
siä toimintoja ollaan muokkaamas-
sa, jotta läpimenoaikoja saadaan ly-
hyemmiksi. Samanaikaisesti myös 
tuotteita kehitetään asiakaspalaut-
teen pohjalta entistä paremmiksi. 
Kapasiteettia kasvatetaan ja mark-
kina-aluetta pyritään laajentamaan. 

Näkymät ovat edelleen hyvät ja ti-
lauskanta vahva. Toimintoja tehos-
tamalla Saraka Oy on jatkossakin 
erittäin varteenotettava betonin-
kuljetusautojen valmistaja. 

Yhteistyöstä Cora Refinishin 
kanssa Seppänen mainitsee:  ”Coran 
toiminnassa on hyvää nopeat toi-
mitukset ja kattava tuotevalikoima 
sekä laadukkaat tuotteet”.

Cora Refinish toimittaa täydel-
lisen maalausjärjestelmän mukai-
set tuotteet jokaiseen tehtaasta 
valmistuvaan, laadukkaaseen be-
toninkuljetusautoon. Coran laaja 
tuotevalikoima ja henkilökunnan 
korkea ammattitaito edistävät maa-
laustoimintojen kehitystä varmasti 
myös tulevaisuudessa.

SELEMIX mini-spektro on helppo-
käyttöinen värimittari ilman han-
kalaa tekniikkaa, minkä ansiosta 
sen koko on hyvin pieni verrattuna 
monimutkaisempiin laitteisiin. Vä-
rimittari painaa vain 29 grammaa, 
joten se kulkee mukana vaikka tas-
kussa. Värimittarin hinta on myös 
varsin edullinen. Sovelluspohjai-
nen spektroratkaisu tunnistaa jopa 
3000 RAL- ja NCS-sävyä.
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PETTERI JOKINEN aloitti myyjänä 
ja teknisenä tukena Cora Refinishil-
lä 10.9.2018. Petterin vastuualuee-
na on Kanta-Häme ja Länsi-Uusi-
maa.

Petteri on valmistunut Porin am-
mattiopiston pintakäsittelypuolel-
ta, jonka jälkeen hän on työllistynyt 
oppisopimuksella automaalaamoon. 
Automaalarin tutkinnon Petteri suo-
ritti Jalasjärven aikuiskoulutuskes-
kuksessa.

Kokemusta automaalauksesta on 
kertynyt noin 12 vuotta, joista PPG- 
maalit ovat olleet käytössä noin 10 
vuotta. Petterin vapaa-aika kuluu 
maastopyörän sarvissa ja kuntosa-
lilla

Petterin tavoittaa osoitteesta 
petteri.jokinen@corarefinish.fi tai  
numerosta 040 900 6548.

Coran tiimi  
vahvistui uudella 
teknikolla  

Hedson esitteli messuilla uuden 
IRT UV-kuivaimen. Tehokas UV-
valoa tuottava LED-kuivain on 
suunniteltu pohjamaalien nope-
aan, vain 10 sekuntia kestävään 
kuivaukseen. 

Kompaktilla käsikäyttöisellä lait-
teella voidaan helposti ja nopeasti 
kuivattaa myös vaikeasti saavutet-
tavat osat ja muodot. Laitteen säi-
lytysteline voidaan kiinnittää myös 
hiontavaunuun, jolloin sähkön-
syöttö saadaan helposti vaikka hi-
ontaimurin ulosotosta.

Celette esitteli 
messuilla uuden 
lasermittaukseen 
perustuvan rat-
kaisun.

CELETTE EAGLE -laser-osoittimen 
avulla vaurion analysointi voidaan 
tehdä nopeasti ja kustannustehok-
kaasti. Laite on pakattu salkkuun, 
ja on siksi helposti kuljetettavissa. 
Eagle kiinnittyy nopeasti magneet-
tikiinnikkeillä korirakenteisiin ja 
mittaa heijastimien avulla alustan 
nopeasti, jolloin korjaustoimenpi-
teistä päättäminen nopeutuu.

Celetten raskaan kaluston BPL-oi-
kaisujärjestelmä on uudistunut. Uusi 
työntösylinteripuomi on kevyempi 
liikuttaa ja kiinnittää, mikä helpottaa 
työskentelyä.

Automechanica-messut 11. - 15.9.2018

SATAjet X 5500 

SATA esitteli Automechanica-
messuilla uuden SATAjet X 5500 
-maaliruiskun. Ruisku on taattua 
SATA-laatua entistä paremmilla 
teknisillä ominaisuuksilla.

Uuteen X 5500 -ruiskuun on saata-
villa kaksi erilaista suutinta, I-suu-
tin ja O-suutin.
 
I-suuttimella ruiskutuskuvio on 
suorempi ja kapeampi, ja O-suutti-
mella puolestaan enemmän ovaalin 
muotoinen. 

Monipuolisempi suutinvalikoima 
mahdollistaa entistä laadukkaam-
man työtuloksen erityyppisille ruis-
kuttajille.

Esimerkki nykyisistä ruiskutuskuvioista

Esimerkki I-suuttimen ruiskutuskuvioista

Esimerkki O-suuttimen ruiskutuskuvioista

Tehokas, hiljainen, luotettava.

1.1          1.2           1.3              1.4

 1.1 O      1.2  O      1.3 O       1.4 O      1.5 O
        (vain HVLP)

 1.1 I        1.2  I        1.3 I         1.4 I        1.5 I
        (vain HVLP)
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Varastonhallinta -     
kaikenkokoisten  
maalaamoiden työkalu

Uusi PaintManager XI 

Helppokäyttöinen ja nopea

ProMan tuotekortilta näkee helposti tuotetiedot, 

tilausrajat, sekä varastossa olevan määrän.

Syksyn kosteilla 
ilmoilla on kiin-
nitettävä erityistä 
huomiota Envi-
robase basecoatin 
kuivumiseen.

Kuten kaikkien muidenkin vesi-
ohenteisten sävypohjien, voi myös 
Envirobasen kuivumisprosessi olla 
totuttua pidempi kostealla ilmalla.

Matalta vaikuttava pinta saat-
taa vielä olla liian kostea lakkauk-

Envirobasen kuivuminen  
kostealla ilmalla

ProMan käyttö oniostuu tarvittaessa 

millä tahansa päätelaitteella. 

Ei ole väliä työskenteleekö maalaamossasi 1 
vai 11 henkilöä, tai maalataanko viikossa 5 
vai 25 autoa. Molempia maalaamoita yhdistää 
se, että tuotteet on tilattava maalintoimitta-
jalta aina ajallaan.! Haihtumisprosessia voidaan kä-

tevästi nopeuttaa esim. SATA:n 
Dryjet-käsipuhaltimella.

seen. Ruiskutusprosessissa on huo-
mioitava erityisesti maalikalvon 
vahvuus. Kevyempi ruiskutusme-
netelmä takaa nopeamman väli-
haihdunnan.

Tilanteen mukaan Envirobaselle 
tulee antaa riittävän pitkä haihdun-
ta-aika ennen lakkausta.

PPG-KAAVANHAKUOHJELMAS-
TA esitellään uusi versio vuoden 
2018 loppuun mennessä. Vanha 
versio poistuu tämän jälkeen vähi-
tellen käytöstä. 

Uusi PaintManager tuo uudiste-
tun käyttöliittymän, joka helpottaa 
ohjelman päivittäistä käyttöä. Tär-
keimpiä uudistuksia ovat kaavan-
haun helpottuminen ja  kaikkien 
toimintojen, kuten päivityksen, ra-
portoinnin ja Daisy Wheelin löyty-
minen samasta ohjelmistosta ilman 
erillistä asennusta. 

Työskentelyä nopeuttaa mahdol-

lisuus käyttää langattomasti uutta 
RapidMatchGO-värimittaria Paint-
Manager XI -ohjelmiston kanssa. 
Suosituimman variaation merkit-
seminen nopeuttaa sävyn valintaa.  
Kaikki tiedot joita vanhaan versi-
oon on tallennettu, voidaan helpos-
ti siirtää uuteen PaintManageriin. 

Vanhan ohjelmiston poistuessa 
suosittelemme siirtymään uuden 
ohjelmiston pariin mahdollisimman 
nopeasti sen lanseerauksen jälkeen.  

Lisätietoja uudesta ohjelmasta 
saat Corasta tai omalta jälleenmyy-
jältäsi.

ENNEN tilauksen soittamista tai 
lähettämistä hyllyt on käytävä läpi 
joka kerta käsin. Koko prosessiin 
menee viikossa noin tunti tehokas-
ta työaikaa. Asioita voidaan nopeut-
taa ja käyttää säästyvä aika laskutet-
tavaan työhön.

Miksi et ottaisi käyttöösi täysin 
automaattista tilausjärjestelmää, 
jonka avulla pystyt helposti vapaut-
tamaan maalarin työaikaa tuotta-
vaan työhön? Unohda siis laput 
oven pielessä, pahvinpalat ja Excel-
taulukot ja anna automatiikan hoi-
taa tilaukset todellisen kulutuksen 
mukaan. 

Lisäksi varaston saldo on aina 
optimaalinen. Tämä puolestaan 
säästää paljon rahaa. ProcessMana-
ger-varastonhallinnan avulla tilaus-
määrät pienentyvät ja tilausprosessi 
helpottuu automatiikan myötä.

Voiko myyjä vaikuttaa varasto-
määrien kasvuun? Myykö myyjä 

ylimääräisiä tuotteita maalaamoon 
ProcessManager-varastonhallinnan 
avulla?

Vastaus on ei. Käyttämällä va-
rastonhallintaa optimoidaan samal-
la maalaamon käyttämät tuotteet 
prosesseihin sopiviksi ja poistetaan 
turhat tuotteet käytöstä, sekä en-
nen kaikkea aikaisemmista tilaus-
järjestelmistä tuomasta lisäkustan-
nuksia.

 ”Tavarantoimittajan kanssa kat-
sottiin yhdessä sopivan kokoinen 
tuotelinja ja samalla myös päivitet-
tiin tuotekantaa - nyt purkkeja on 
hyllyssä vähemmän ja sieltä löytyy 
ainoastaan sellaisia tuotteita, mitä 
oikeasti tarvitaan”, kertoo asiakas 
pohjoisesta.

ProcessManager-varastonhallin-
taa käyttämällä tuotteet eivät enää 
kulkeudu väärille paikoille niille ase-
tettujen varastopaikkojen vuoksi. 
Varaston täydennys toimii mutkat-

Tällä hetkellä Suomessa on noin 30 Process-
Manager-varastonhallinnan käyttäjää. Oletko 
sinä seuraava?  

Ota viipymättä yhteyttä omaan yhteyshenki-
löösi Corassa tai jälleenmyyjääsi.

tomasti ja käyttämättä aikaa tilauk-
siin. 

Kaikki ProcessManager-varas-
tonhallintaa käyttävät asiakkaat 
toteavat, että ProMan käyttöä voi 
suositella edellä mainittujen omi-
naisuuksien tarjoamien hyötyjen ta-
kia minkä kokoiselle maalaamolle 
tahansa. 
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Lähde mukaan Coran  
kuivanmaanristeilylle
Coran perinteinen pikkujouluristeily järjestetään  
16. -17.11.2018 Sokos Hotel Vantaassa. Ohjelma alkaa 
Mestari-salissa messujen merkeissä klo 14.  
M/S Tulisuudelman kaupasta löydät maalaamoosi 
viemisiksi runsaasti tuotteita Tax Free -hintaan.  

Messujen jälkeen voit virkistäytyä hotellin saunaosas-
tolla ja kisata Pub Hertaksessa risteilyn karaoke- tai 
darts-mestaruudesta.  

Illan Forever Young -show vie sinut aikakaudesta 
toiseen ulkomaisten ja kotimaisten hittibiisien väli-
tyksellä. Shown aikana syödään buffet-pöydän antimia 
ja nautitaan upeista tanssi- ja laulunumeroista. Shown 
jälkeen viihdytyksestä vastaa huippuartisti Reino 
Nordin.

Muutamia paikkoja on vielä jäljellä joten varaa matkasi 
nopeasti! Ilmoittautua voit puhelimitse: 050 452 3152 
tai kotisivuillamme http://kampanjat.corarefinish.fi/
foreveryoung

Tapahtuman sivulle ja ilmoittautumaan pääset myös 
allaolevasta QR-koodista.

X-teline puskurituella
Muuten samanlainen tuote kuin TEQTR2, mutta varustettuna puskurituella. 

Tuotenumero Tuotenimi Pakkaus

 700121 X-teline puskurituella 1

RED Maalausteline puskureille
Suosittu teline, joka soveltuu puskureiden korjaukseen ja maalaukseen. Teline on kevyt ja 
näppärä siirrellä. Pysyy paikoillaan lukittavien pyörien avulla.

Tuotenumero Tuotenimi Pakkaus

 700108 X-teline  1

Vakioteline
Ihanteellinen vaakatasossa maalattaville osille. Vakiotelineen korkeuden voi säätää ja siinä 
on myös pehmusteet. Tilan säästämiseksi telineen voi taittaa kokoon. Telineen kumiset 
reunukset estävät liukumisen. 

Tuotenumero Tuotenimi Pakkaus

 700118 Vakioteline 1

TEHOKKUUTTA TOIMINTAAN  KUNNON TELINEILLÄ

225 €
(alv 0 %)

 78 €
(alv 0 %)

Tuotenumero Tuotenimi                                         Pakkaus

 700122 TEQRS Pyörivä ruiskutusteline                      1

 
Pyörivä ruiskutusteline
Vakaa ja helposti liikuteltava teline, johon ruiskutettavat levyt voi kiinnittää 
erilaisiin asentoihin. Telineeseen kuuluu jatke, jotta useita osia voi ruiskuttaa 
yhtä aikaa. Varustettu maaliruiskun pitimellä. Rakenne sinkittyä terästä. 

 125 €
(alv 0 %)

50 €
(alv 0 %)

Tuotenumero Tuotenimi                                            Pakkaus

 700254 TEQLPT Pienien osien maalausteline                1

Pienien osien maalausteline
Pöytä on tarkoitettu pienien osien ruiskumaalaukseen käyttämällä pidikkeitä 
TEQP10, 20 ja 30 sekä peilipidikettä TEQMH.

 120 €
(alv 0 %)

Kampanjahinnat voimassa 30.11.2018 asti



16 CORAREFINISH  3 / 2018

CORA Refinish
Asiakaslehti

Neljännesvuosittain 
ilmestyvä julkaisu, jossa 
esittelemme mielenkiintoisia 
asiakasratkaisuja, teknisiä 
menetelmiä, tuoteuutuuksia 
ja kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

corarefinish.fi

 
KOKONAISVALTAINEN 
RATKAISU
CORA Refinish Oy maa-
hantuo, myy ja markkinoi 
automaaleja sekä automaa-
laus- ja kolarikorjauslaitteita 
ja tarvikkeita. Laatu, asian-
tuntemus ja asiakkaan tar-
peista huolehtiminen ovat 
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN 
VAURIOKORJAAMON 
VÄLINEET 
Kattava tuotevalikoima 
– Tarjoamme runsaan 
valikoiman laadukkaita 
maali- ja oheistuotteita. 
Valikoimassamme on paljon 
suurimpien ja tunnetuimpien 
valmistajien tuotteita.

– Olemme valinneet tava-
rantoimittajiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi suuria 
toimijoita, joilla on vahva 
tuotekehitys ja ”sormet  
ajan hermolla”. 

Cora Refinish Oy © 2018

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

SATA®Loyalty -kanta-asiakasohjelmassa kerätään pisteitä eli ”kolikkoja” 
jokaisesta RPS-kertakäyttökuppilaatikon ostosta. 

Kerätyillä pisteillä voit lunastaa hienoja palkintoja kuten Samsungin Galaxy A5 
-älypuhelimen, Applen Series 3 -urheilurannekkeen, Sonyn ”Cyber-shot” DSC-H300 
digikameran ja monia muita.


