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Kokonaisuus on
monen tekijän
summa
Kokonaisuus syntyy monen tekijän summasta. Tehokkaan ja tuottavan
toiminnan yhtenä edellytyksenä ovat ajanmukaiset tilat, työkalut, laitteet ja varusteet. Näiden tarkoituksenmukainen käyttäminen tuotannossa aikaansaa luonnollisesti aina käyttökustannuksia, mutta parhaimmillaan näihin kustannuksiin voidaan vaikuttaa onnistuneilla laitevalinnoilla ja oikeanlaisella käytöllä.
Uudenaikaisen taajuusmuuntajaohjatun paineilmakompressorin käyttäminen vähentää sähkönkulutusta. Tämä johtuu siitä, että se kuormittaa
sähkönsyöttöverkkoa vain silloin, kun paineilmaa käytetään, jolloin ei
synny hukkaa. Maalauskammion ohjauksessa taajuusmuuttajien käyttö
on jo tuttua, mutta parhaimmillaan hyöty saadaan edistyksellisillä
ohjauksilla, joissa kussakin työvaiheessa käytetään juuri siihen tarvittavaa ilmanvaihtoa ja lämmitystehoa. Nämä kaksi edellä mainittua asiaa
ovat vain tyyppiesimerkkejä toiminnan alueista, joihin on hyvä kiinnittää huomiota. Usein näiden etujen hyödyntäminen jää ainakin osittain tekemättä, koska kaikkia laitteiden ominaisuuksia ei riittävästi tunneta.
Uusiin nykyaikaisiin tuotteisiin siirryttäessä voi olla, että perinteisesti
noudatetut työskentelyajat ja työvaiheet eivät enää ole optimoituja
uuden tuotteen mahdollistamiin etuihin nähden. Alhaisemmassa lämpötilassa ja nopeammin kuivuvan lakan edut jäävät suurelta osin hyödyntämättä, jos ilmanvaihdon ohjaukseen ei tehdä muutoksia. Infrapunakuivauksen käyttö esikäsittelytilassa voi rytmittää päivän tuotantosuunnitelman ja läpimenon parhaimmillaan kokonaan uudestaan. Näissä
asioissa hyvä yhteistyö tuotteiden käyttäjien ja tuotteiden toimittajien
kesken on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Oma vastuunsa on myyjällä,
jonka on tunnettava ratkaisut ja laitteet, joita edustaa ja tarjoaa.
Haluamme olla tässä paras yhteistyökumppani, nyt ja tulevaisuudessa.
Antoisia lukuhetkiä

Tom Sandell
Cora Refinish Oy
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Nimitysuutinen
Myyntipäällikkö Jani Salminen on nimitetty 1.2.2021 alkaen Cora Refinish
Oy:n myyntijohtajaksi.
Työskentelyn Corassa Jani aloitti jo vuonna 2006. Jani on kehittynyt työssään erinomaisesti ja hänen vastuualueensa ovat kasvaneet vuosien saatossa.
Nyt uuden nimityksen myötä Jani saa vastuulleen myynnin päivittäisen johtamisen. Jani työskentelee myös johtoryhmän jäsenenä ja on mukana määrittelemässä yrityksen myynnilliset ja strategiset tavoitteet. Onnea Janille nimityksestä!

Myyntitiimi vahvistuu
Jasse Karuma on aloittanut tammikuussa Cora Refinish Oy:ssa laitemyynnissä ja teknisenä tukena Jassen vastuulla ovat maalaamolaitteet, kuten kammiot, kuivaimet, ajoneuvonostimet ja pesurit.
Jasse on koulutukseltaan henkilöautonasentaja Stadin Ammattiopistosta ja
opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa ajoneuvotekniikan insinööriopintoja.
Jasse on työskennellyt vauriokorjaamolla työnjohtajana ja vauriotarkastajana.
”Näin tämän parin vuoden aikana aitiopaikalta premium-luokan henkilöautojen vauriokorjauksen ja maalauksen prosessit sekä sitä kautta tietoa karttui
vauriokorjausalalta”, kertoo Jasse. Autoala on aina kiinnostanut Jassea:
”Olen työskennellyt aina kouluaikana kesäisin autoalan parissa ja pienestä
pitäen puuhastellut omia projekteja mopoista moottoripyöriin ja autoihin”.
Vapaa-aikana Jasse harrastaa talvisin jääkiekkoa, hiihtoa ja lumilautailua ja
kesäharrastuksiin kuuluvat jalkapallo, golf ja moottoripyöräily.
Jassen tavoitat: jasse.karuma@corarefinish.fi tai puh. 050 4646755.
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Täyden palvelun
vauriokorjaamo Tampereella
Janglas Oy perustettiin vuonna 1998 Jan-Peter Rekolan toimesta entisen Tampereen
saippuatehtaan tiloihin. Nykyisiin Asentajankadun tiloihin yritys siirtyi vuonna 2003.
Yritys työllistää nykyisin kuusi henkilöä, joiden toimesta kuukaudessa valmistuu 40-50
maalaustyötä. Liikevaihto on tasaisessa kasvussa ja vuonna 2020 liikevaihto kohosi
707 tuhanteen euroon.
Yrityksessä on tällä hetkellä kaksi toimialaa. Kolarikorjausten ja maalausten lisäksi korjataan ja vaihdetaan tuulilaseja, mistä yrityksen nimi juontaa juurensa.
Yrityksen toimitusjohtaja Jan-Peter Rekola on erittäin tyytyväinen yrityksensä liikevaihdon kehityssuuntaan. Hänen mielestään materiaalitoimittajalla on suuri merkitys yrityksen liikevaihdon kehittymiseen.

Janglas Oy:n omistaja Jan-Peter
Rekola

Cora Refinish Oy:n henkilökunta on tuonut yritykseemme
tehokkaan tavan toimia kouluttamalla henkilökuntaa juuri
oikeanlaisten tuotteiden käyttöön. Huomionarvoista on se,
kuinka Cora Refinish Oy:n toiminnassa näkyy yhdessä tekeminen. Näin voin luottaa nykyisen maalintoimittajan haluun
tehdä yhteistyötä kanssamme jatkossakin, kuvailee Jan-Peter
Rekola.
Tulevaisuudessa Janglas Oy hakee kasvua uusien isompien toimitilojen muodossa sekä hankkimalla itselleen PPG
Moonwalk automaattisen väriensekoituskoneen sekä ProcessManager työnohjausjärjestelmän. Tähtäimessä on kymmenen
henkilöä työllistävä yritys ja yli miljoonan euron liikevaihto.

Jan-Peter Rekola kommentoi vielä yhteistyötä Cora Refinishin kanssa seuraavasti: ”Yhteistyö toimii, meidän kanssa asioiva henkilöstö on huippua. Kaikilla on parannettavaa toiminnassaan, mutta Coraa kohtaan ei ole negatiivista palautetta"
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Mobiilisovellus PPG ProductApp
PPG on lanseerannut uuden mobiilisovelluksen tukemaan kasvavan Automotive Refinish -pinnoitevalikoimansa käyttäjiä.
Ilmainen monikielinen sovellus tarjoaa käyttäjille nopean ja
helpon online-pääsyn tuotteisiin ja niiden käyttöön liittyviin
tietoihin. Tekniset tietolehdet (TDS) nostavat esiin tärkeimmät ominaisuudet ja ohjeet.
Käyttäjäystävällisen suunnittelunsa ansiosta uusi ProductApp
antaa asiakkaille mahdollisuuden tutustua alueellaan saataviin
tuotteisiin ja etsiä tuotetta luokan, tuotenimen tai tuotekoodin perusteella tai yksinkertaisesti skannaamalla astian viivakoodin älypuhelimen kameralla.
Tuotesivulla on oletuksena kovetteen ja ohenteen suosituin
yhdistelmä. Halutessaan käyttäjät voivat valita kovettajan ja
ohenteen yhdistelmän, ja tekniset yksityiskohdat päivittyvät
vastaavasti.

Sovellus on ladattavissa Apple ja Android -laitteille.
Suomenkielinen versio tulee saataville kevään aikana.

ProductApp antaa kattavasti tietoa myös PPG:n lanseeraamista uutuuksista ja sillä pystyy katsomaan upeita tuotteiden esittelyvideoita. Kaikki tieto on aina saatavilla nopeasti ja helposti suoraan puhelimeen. Ohjelmassa on myös linkki selainpohjaiseen Colormobile ohjelmaan, josta löytyvät saatavilla olevat kaavat värien sekoitukseen.

PPG Colormobile
Kaavat aina mukanasi
COLORMOBILE®-ohjelmisto on monipuolinen työkalu, joka on suunniteltu toimimaan saumattomasti useilla älypuhelimilla ja tablet-laitteilla. Visuaalisessa
käyttöliittymässä on helppo navigoida ja
kaavojen tuloksia on nyt helpompi tarkastella.
Suunniteltu vauriokorjauksessa työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat
välittömän pääsyn värien kaavatietoihin.

Olit sitten maantiellä tai toimistossa,
voit nyt käyttää välittömästi uusimpia
variaatioita matkapuhelimesi kautta.
ColorMobile-ohjelmisto on ihanteellinen
ratkaisu korjaamoille, jotka arvostavat
helppoutta ja nopeutta. ColorMobileen
pääset kirjautumaan kätevästi suoraan
PPG ProductAppin kautta tai kirjoittamalla seuraavan ositteen selaimen osoitekenttään https://buyat.ppg.com/ColorMobile/. Omat tunnuksesi saat olemalla
yhteydessä Coraan.

www.corarefinish.fi 1/2021 5

MoonWalkin suosio kasvaa
Helmikuussa juhlimme sadannen MoonWalk -laitteen asennusta Pohjoismaissa. Ajankäyttö sekä töiden läpimenoaika puhuttavat monissa maalaamoissa. Hankitaanko uusia työntekijöitä vai investoidaanko suurempiin tiloihin tai uuteen maalauskammioon? Miten maalaamoni erottuu kilpailijoiden maalaamoista esimerkiksi rekrytoitaessa ammattimaalareita? Miksi he tulisivat juuri minulle töihin? Maaliensekoitushuone voi olla siisti ja
luokseen kutsuva. Sävytarkkuutta voidaan parantaa ja maalijätteen määrää vähentää. Nämä edellä mainitut asiat ovat juuri niitä syitä, miksi useat
tulevaisuudessa menestyvät yritykset ovat valinneet MoonWalkin kilpailuedukseen.

PPG MoonWalk™ -automaattinen väriensekoituskone

Tuottavuutta ja säästöä

MoonWalk™ on PPG:n kehittämä värien sekoitusratkaisu, joka on
mullistanut vauriokorjaamoissa tehtävän työn ja värien sekoittamisen.
Kun sävy on valittu, laittaa maalari koneen sekoittamaan värin automaattisesti. Kone tekee sekoituksen jopa kymmen kertaa ihmistä tarkemmin. Säästyneen ajan ansiosta työntekijät saavat enemmän valmista työpäivänsä aikana ja parantuneen sekoitustarkkuuden seurauksena sävytäsmäävyys paranee huomattavasti.

Automaattinen väriensekoitus MoonWalkin avulla säästää työaikaa,
joka voidaan käyttää laskutettavaan työhön. Parempi tarkkuus sävyjensekoituksessa vähentää virheitä ja helpottaa häivytyksiä. MoonWalkin
avulla maalia voidaan sekoittaa tarkalleen haluttu, pienikin, määrä jolloin maalia kuluu huomattavasti vähemmän.

Koneen ansiosta syntyy myös materiaalisäästöjä, kun pystytään sekoittamaan pienempiä määriä. Maalarin ei tarvitse sekoittaa varmuuden
vuoksi ylimääräistä, sillä MoonWalk hoitaa lisäsekoitukset maalarin
puolesta.
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Halutessasi kuulla lisää MoonWalkin tuomista eduista liiketoiminnalle
ota yhteyttä Coraan.

MoonWalk rahoituksella
CORA REFINISH OY tarjoaa asiakkailleen joustavia tapoja tehdä investointeja, joiden avulla voidaan ottaa
käyttöön tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia välineitä. Sinun ei siis tarvitse sitoa heti omaa pääomaa,
vaan parantunut tuottavuus maksaa investointisi. Rahoituksella laitteen kuukausihinta jää alhaiseksi, ja pääset
ottamaan hyödyn vapautuvasta työajasta heti käyttöösi. Astu uudelle aikakaudelle ja ota yhteyttä Cora Refinish Oy:hyn, niin laskemme kustannuksen haluamallesi maksuajalle.

PPG D8177 – Nopea Kirkaslakka
Nopea. Sileä. Kestävä

D8177 kirkaslakka on markkinoiden nopein tuote.
Lakan avulla saavutetaan täydellinen, peilinkaltainen
kiiltävä pinta sekä yhden ruiskutuskerran että kahden
kerroksen menetelmällä.
Tärkein ominaisuus on käyttäjäystävällisyys ja nopeus.
Ruiskuttaminen on nautinto ja maalari voi luottaa
onnistuvansa jokaisella kerralla.

Ominaisuudet

Kuivumisajat niin uunituksessa kuin ilmakuivauksessa
ovat todella lyhyitä. Tämä tuo joustavuutta
maalaamon työskentelyyn ja merkittäviä säästöjä
energinkulutukseen sekä työaikaan. Merkittävän
energiansäästön ansiosta tämä lakka on todella
ympäristöystävällinen valinta.
Nopein ja suorituskykyisin kirkaslakka,
käyttäjäystävällisyydestä tinkimättä.

Hyödyt

Kuivumisominaisuudet ovat erinomaiset niin uunituksessa
kuin ilmakuivuvana.

Merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa ja prosessinopeudessa.
Maalaamossa saadaan parempaa katetta työlle.

Helppo ruiskutettavuus. Todella kova, peilinkiiltävä pinta
heti uunituksen jälkeen.

Käyttäjäystävällinen, käyttäjä tietää jokaisen ruiskutuksen
onnistuvan täydellisesti.

Yhden kerran menetelmä.

Säästä aikaa ja materiaalia yhden ruiskutuskerran menetelmällä.

» Markkinoiden nopein.

» Yhden kerran menetelmä.

Valittavissa on kolme kuivausmenetelmää

EKOLOGINEN
20 °C

Tuottavuus
Energiansäästö

Pölykuiva 20 min
Käsiteltävissä 60 min
Kiillotettavissa 90 min

KEVYT UUNITUS
40 °C

Tuottavuus
Energiansäästö

Pölykuiva 5-10 min
Käsiteltävissä 20 min
Kiillotettavissa heti, osan jäähdyttyä.

TÄYSI UUNITUS
60 °C
Käsiteltävissä 5 min
Kiillotettavissa heti, osan jäähdyttyä.

Tuottavuus
Energiansäästö

Testissä markkinoiden nopein
Coran teknikko Tomi Marttelin kävi tutustumassa PPG uutuuteen, D8177 kirkaslakkaan. Testi suoritettiin Autoväri
Vuoren tiloissa Rajamäellä yhdessä maalaamon omistajan
Niko Vuoren kanssa. Ohjeen mukaisesti ensin ruiskutettiin
niin sanottu suljettu kerros. Tomin mielestä nimitys on erittäin kuvaava ja itse kerros on helppo ruiskuttaa. Testissä maalattiin kolme erillistä panelia, jolloin toinen lakkakerros päästiin ruiskuttamaan ilman välihaihdutuksia heti, kun kaikkiin
kolmeen paneliin oli ruiskutettu ensimmäinen kerros.
Toinen, täysi kerros on erittäin helppo ja vaivaton ruiskuttaa.
Ruiskutuskuviota ei ruiskutettaessa juurikaan jää, joten pinta
ei juurikaan tasoitu haihtuessaan vaan jää aikalailla sellaiseksi
kuin ruiskutettu pinta. Ruiskutuksen jälkeen osien annettiin
ilmakuivua ilman lämmitystä. Viileähkössä hallissa panelit
olivat pölykuivia reilussa 20 minuutissa.
Tomille iski jopa pieni haikeus maalarintöitä kohtaan, kun tuotteet ovat nykyään niin hyviä.
Coran teknikoista myös Petteri Jokinen pääsi suorittamaan
lakan testauksen ja samalla esittelyn asiakkaalle.
Petteri vieraili Pirkanmaan Korimekaanikkojen luona ja testasi lakkaa yhdessä kahden maalarin kanssa. Kaikki kolme
olivat yhtä mieltä siitä, että nyt on käsissä tuote, jota on
todella helppo ruiskuttaa. Jopa kokemattomampi maalari
onnistuu varmasti. Lakkaa ruiskutettiin useampaan paneliin ja
yhden visiitin menetelmällä tämä vei aikaa noin 2-3 minuuttia.
Kun paneleita uunitetaan viisi minuuttia 60°C lämpötilassa
ovat ne käsittelykuivia.
D8177 on markkinoiden nopein lakka ja todella helppo
ruiskuttaa.

Huomion arvoinen asia oli se, että tuote kuivuu nopeasti niin
ilmakuivuvana kuin uunituksessa. Hyvät kuivumisominaisuudet tuovat joustavuutta toimintaan maalaamon työtilanteesta ja varustuksesta riippuen.

Haluatko tutustua tuotteeseen?
Tuote on heti saatavilla Coran varastosta, joten ole yhteydessä edustajaasi ja tilaa itsellesi markkinoiden nopein lakka. Teknikkomme tulevat mielellään esittelemään tuotetta ja antamaan omat vinkissä ruiskutukseen.
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SELEMIX brändi uudistuu
SELEMIX®, PPG:n johtava kevyenteollisuuden pinnoitteiden (LIC) tuotemerkki, on esitellyt upean uusitun tuotemerkkinsä.
Lisäksi Selemixille on avattu samalla upouudet verkkosivut.
Syitä uudistukseen
Sara Fanciano, CEMTA: n liiketoimintajohtaja ja entinen CT / LIC: n liiketoiminnan kehityspäällikkö PPG EMEA:ssa selitti uuden brändin syitä seuraavasti: "PPG:llä missiomme on olla suosittu kumppani kevyessä teollisuudessa
tarjoamalla kannattavia ratkaisuja käyttäjille ja kilpailukykyisimmät tuotteet.
Nykyään brändin arvo ja asiakaskokemus ovat keskeisiä päätöksentekokriteerejä. "
Uusi tapa toimia
"Tunnistimme, että suurin vahvuutemme on aina ollut tekninen konsultointityötapamme, mutta tämä ei näkynyt viestinnässämme", kertoi Alberto
Gonzalez, tuotemerkkipäällikkö PPG Refinish tuoteryhmässä. Uuden "Your
Partner in Performance" -sloganin ja toimintatavan käyttöönotto korostaa
brändin sitoutumista palvelemaan asiakkaidensa muuttuvia tarpeita.
Asiakaslähtöisyys
Tutkimuksen tulos johti useisiin lisäparannuksiin tuoteviestinnän suhteen.
Tilausprosessin kannalta välttämättömät pitkät tuotekoodit on siirretty
astian takaosaan. Näin etikettiin jää vain lyhyet tuotekoodit, mikä helpottaa
tuotteiden tunnistamista ja muistamista. Teknisiä ohjeita on selkeytetty,
jotta käyttäjät löytävät helposti tarvitsemansa tiedon. Kaikki käyttöohjeet
ovat myös jatkossa saatavilla PPG ProductApp -mobiilisovelluksen kautta.

Värien etsinnän uusi aikakausi
Selemix Mini-spektro on taskukokoinen ja helppokäyttöinen spektrofotometri ilman hankalaa tekniikkaa. Värimittari painaa vain 29 grammaa ja tunnistaa
jopa 3000 RAL- ja NCS-sävyä.
Laitteessa ei ole näyttöä, vaan värimittaria käytetään Bluetooth-yhteyden
kautta älypuhelimen sovelluksella (Apple
iOS tai Android). Mittari asetetaan pinnalle ja parhaiten täsmäävät sävyt
näkyvät puhelimen näytössä.

Laitteella saa 99 % täsmäävyyden NCS-,
RAL- ja Selemix TICS-sävyihin kaikilta
pinnoilta mitattaessa. Värimittari mahdollistaa sävyjen nopean vertaamisen ja
kertoo lisäksi sävyjen välisen eron merkittävyyden. Mittari on helppo ladata
USB:lla.

Varaosat haltuun ProcessManagerin avulla
Epäjärjestys varaosavarastossa tai
väärään aikaan tilatut osat aiheuttavat turhia kustannuksia ja pullonkauloja vauriokorjaukseen.

Korjaustyöhön tarvittava varaosalista
synkronoituu Cabasista ProcessManagerin kanssa samalla, kun korjausajat siirtyvät järjestelmään. ProcessManagerista varaosavastaavan on helppo seu-

rata sitä, milloin auto on tulossa korjaukseen. Samalla järjestelmästä saa tiedon
siitä, mitä varaosia kyseiseen autoon
tulee tilata ja mitkä osista on mahdollisesti jo tilattu. Järjestelmä myös antaa
varoituksen, jos ajoneuvolle varattu korjausaika lähestyy mutta osat eivät ole
vielä saapuneet. Tämän ansiosta voidaan
reagoida nopeasti tilaamalla kriittiset
osat tai siirtämällä työtä eteenpäin.
Tieto varaosista liikkuu järjestelmän
avulla organisaatiossa kitkattomasti. Järjestelmään voidaan merkitä varaosarullakon sijainti, jolloin osia ei tarvitse etsiä
vaan mekaanikko voi tarkistaa asian järjestelmästä. Järjestelmästä voidaan myös
tulostaa etiketti, jolla merkataan
kyseisen auton osat. Sisäisellä viestillä
voidaan myös ilmoittaa puuttuvista tai
lisätilausta vaativista osista helposti

varaosavastaavalle.

Varaosien tilanne on tuotu helposti nähtäväksi työkortin etusivulle. Kun auton
korjaus vaatii varaosia, on työkortilla
näkyvissä oven kuva. Oven väri vaihtuu
sen mukaan, onko varaosat jo tilattu vai
ovatko osat jo saapuneet. Näin tiedetään
heti, voidaanko työskentely kyseisen
auton parissa aloittaa.

ProcessManagerin työkortit kertovat yhdellä silmäyksellä vaurion korjaamiseen käytettävän ajan ja varaosien tilanteen.
Näytölle saadaan tuotua myös muita haluttuja tietoja. Kuten esimerkiksi sävyn valinnan tilanteen tai siitä onko kyseessä
sähköauto. Avainasemassa on tarpeellisen tiedon nopea ja helppo välittäminen.
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IRT MiniSpot kuivain
Hedsonin IRT kuivaimet -malliston pieni käsikäyttöinen kuivain on MiniSpot. Tämä pieni, tehokas ja nopea kuivain soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin korjaamoilla ja maalaamoissa. Kittien tai maalien kuivatus sekä liimojen tai teippien poisto onnistuu hetkessä. Alle 30 sekunnin lämmitysaika kuumentaa pinnan jopa 170 °C lämpötilaan.
IRT infrapunatekniikka
Kuivain lämmittää materiaalin pintaa lyhytaaltoisen infrapunatekniikan avulla. Lyhyitä ja keskipitkiä aaltoja voidaan suositella käytettäväksi automaaleja kuivattaessa – lyhyempi aallonpituus lämmittää pitkää paremmin ja näin lyhentää kuivausaikaa.
Lyhyemmällä aallonpituudella saavutetaan parempi tunkeutumiskyky materiaalien sisään eikä pintaan pääse muodostumaan kalvoa, joka estäisi kuivumisen.

Mihin voin käyttää IRT MiniSpottia?
MiniSpot kuivain on kätevä pieniin paikkamaalauksiin, joissa
alue pitää saada lämmitettyä paikallisesti. Työpisteen seinätelineestä otettuna se on heti käyttövalmis eikä ylimääräistä aikaa
kulu lämpenemisen odotteluun tai telineen asetteluun oikeaan
kohtaan. Mukana tulevalla laser-lämpötilamittarilla näkee tarkasti lämmitettävän kohteen pinnan lämpötilan ja pystyy seuraamaan lämpötilan nousua reaaliajassa. Lämpömittari helpottaa sopivan etäisyyden tarkastelussa.

Turvallisuus
Paloturvallisuus on merkittävä asia. Finanssialan keskusliiton ohjeessa
”vähäisen palovaaran työt” (enintään 200 ○C) ei edellytetä tulityölupaa tai
tulityökorttia. Vähäisen palovaarantöitä ovat esimerkiksi sähköjuotostyö ja
kuuman ilman käyttö olosuhteissa, joissa tulen syttymis- ja leviämisvaara on
vähäinen koko työn ajan ja työntekijä on varma työn paloturvallisesta tekemisestä. MiniSpot on siis käytettävissä kaikkialla, missä tarvitaan lämmitystä. Esimerkiksi kuumailmapistoolin (500 ○C) käyttö korjaamon tai maalaamon tiloissa on tulityötä.
Toimituspakkaus sisältää kuivaimen, seinätelineen sekä laser-lämpötilamittarin AAA-paristolla. Lämpömittari on irrotettavissa ilman työkaluja ja sitä
voi käyttää myös muiden osien pintojen lämpötilojen mittaamiseen.
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Telinevalikoima kasvaa

Carolux varustekärry
Perustarpeeseen jokaiselle autonosia käsittelevälle talolle. Caroluxin varaosakärryssä on runsaasti säilytystilaa kaikenkokoisille osille pulteista puskureihin.
Vankka rakenne ja helppo liikutella neljän kääntyvän pyöränsä ansiosta.


Koko: 1960 x 620 x 910 mm



Tukeva kärry auton osille, 2 avointa sivua



4 kpl pyöriviä renkaita, kahdessa jarrut



Sivussa säädettävät telineet ja mustekalat oville



Lokerot pienille osille/pulteille/muttereille/ruuveille



Työmääräin/paperilokero

Coralux oviteline
Suunniteltu erityisesti auton ovia varten. Telineessä on erityispidikkeet, jotka asettuvat helposti mutta tukevasti oven saranoihin ja lukkoon pitäen sen vankasti paikallaan esikäsittelyssä ja maalauksessa. Telineen kulmaa voi muuttaa juuri omaan
työasentoon sopivaksi. Sisältää myös renkaat ja työntökahvan helpompaa liikuttelua varten.

Carolux ruiskuteline
Viisipaikkainen ruiskuteline sisältää myös tason ruiskutuskupeille, jolloin kaikki
tarvittava löytyy yhdestä paikasta. Telineen voi kiinnittää joko neljällä mukana
tulevalla vahvalla magneetilla tai ruuveilla. Mitat 480 x 370 x 190 mm
Tuotteet saatavilla Corasta, ota yhteyttä ja tilaa!
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Mitä jos voisimme korvata
pistoolit vain yhdellä?
Kevyt ja helppokäyttöinen 3M™ Performance maaliruisku on monipuolinen: painesäiliö-versio on teollisuusmaalaukseen, mutta
yläsäiliö automaalaukseen. Maaliruisku on valmistettu iskunkestävästä komposiittimateriaalista ja on yksi alan kevyimmistä maaliruiskuista sekä riittävän kestävä vaativiin olosuhteisiin. Sen mukautuva rakenne mahdollistaa ruiskuttamisen painesäiliöastiasta tai
yläsäiliöstä. Vaihdettavien suuttimien koot 1.1–2.0 mahdollistavat useiden erilaisten pinnoitteiden ruiskuttamisen.
Tarkkuutta ja tehokkuutta työskentelyyn

Yhdellä ruiskulla todellakin pärjää

3M™ Performance maaliruisku muunneltava rakenne antaa
teknikoille mahdollisuuden käyttää paineistettua lähdettä tai
yläsäiliötä. Spot Repair -korjauksissa ja pienillä alueilla voit
vaihtaa maaliruiskun käyttämään 3M™ PPS™ 2.0-sarjan maalinsekoitusjärjestelmää ja valita sopivan astiakoon vastaamaan
työn kokoa ja viimeistelyä. Yksinkertainen innovatiivinen
rakenne varmistaa, että kunnossapidettäviä osia on
vähemmän.

3M™ Performance maaliruiskun nopeasti vaihdettavien suutinten ansiosta maali ei koskaan kulje maaliruiskun läpi. Puhdistaminen on yksinkertaista; vain neulan kärjen pyyhkiminen
ja suutinpään vaihtaminen, joka tarkoittaa, että maaliruiskua ei
tarvitse purkaa tai upottaa liuottimeen. Saat uutta vastaavan
maaliruiskun jokaisella kerralla, kun asennat uuden suuttimen.
3M™ Performance suutinpäiden koot 1.1–2.0 mahdollistavat
erilaisten pinnoitteiden ruiskuttamisen pintamaaleista ja pohjusteista jopa liimoihin.

3M™ PERFORMANCE MAALIRUISKUN RAKENNE
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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

Uutta vastaava ruisku jokaiseen työhön
3M ™ Performance -ruiskupistooli on suunniteltu tuottamaan paras suorituskyky ja
säästämään aikaa. Nopeampi pesu, nopeammat värin vaihdot ja nopeampi läpimeno
maalaamossa. Maaliruisku on valmistettu iskunkestävästä komposiittimateriaalista
ja on yksi alan kevyimmistä maaliruiskuista sekä kestävä vaativiin olosuhteisiin.
Vaihdettavat suutinpäät mahdollistavat ruiskuttamisen painesäiliöastiasta tai yläsäiliöstä samalla rungolla. Tarjolla on aloituspaketti automaalaukseen sekä paineastiaan liitettävä paketti teollisuuskäyttöön.

Tila
a

corarefinish.fi

alo

KOKONAISVALTAINEN
RATKAISU
CORA Refinish Oy maahantuo, myy ja markkinoi
automaaleja sekä automaalaus- ja kolarikorjauslaitteita
ja tarvikkeita. Laatu, asiantuntemus ja asiakkaan tarpeista 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 tavarantoimittajiksi ja yhteistyökumppaneiksi suuria
toimijoita, joilla on vahva
tuotekehitys ja ”sormet
ajan hermolla”.

itu

spa

Automaalaukseen, 26778

Teollisuuteen, 26878

1 x maaliruisku
1 x paineensäädin
5 x 1,2 suutinpää
5 x 1,3 suutinpää
5 x 1,4 suutinpää
5 x PPS sisäastia 650ml
4 x 200mic kansi
1 x 125mic kansi
1 x mitta-astia
1 x extra lukitusrengas
3 x tulppa

1 x maaliruisku
1 x paineensäädin
1 x paineletku maalille
suutinpää,1kpl kutakin (1,2-1,3-1,4-1,6-1,8-2,0)
painesäiliö suutinpää, 2kpl kutakin (1,1-1,4-1,8)
5 x PPS sisäastia
4 x 200mic kansi
1 x 125mic kansi
1 x mitta-astia
1 x extra lukitusrengas

Hinta 270 €

Hinta 410 €

Cora Refinish Oy © 2021

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

ket
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Kampanja voimassa 30.4.2021 saakka tai niin kauan, kun tarjouspakettaja riittää.
Toimituskulut veloitetaan erikseen.
Kaikki hinnat alv 0%

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

