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Jedním z vůbec nejdůležitějších 
kritérií při opravě karoserie je najít 

správný odstín opravované 
barvy.  Vodouředitelný 

systém Aquabase Plus 
2.generace, který je 
založen na patentované 
mikrogelové technologii, 
je pro Daisy Wheel 
nejideálnější. 

Kombinace stabilních pigmentů, 
lakovaného kolorboxu 
Aquabase Plus, spektrofotometru 
RAPIDMATCHTM X5 a plně auto-
matizovaného míchacího zařízení 
Daisy Wheel nabízí jednotný a 
precizní koncept pro nalezení a 
namíchání správného barevného 
odstínu s nejvyšší přesností  a 
opakovatelností.  

Ještě mícháte nebo už lakujete?

Optimální koncept pro 
namíchání odstínu s nejvyšší 
přesností a opakovatelností. 

Podívejte se na naše 
video Daisy Wheel na 

www.autofi t.cz

Speciální nádoba na 
pigmenty

Nepřetržité čištění 
magnetických ventilů

Automatické míchání po 
jednom zmáčknutí

Přesné dávkování díky 
speciálně vyvinutým mag-
netickým ventilům

Patentovaný magnetický 
dávkovací ventil

Přesná váha pro kelímky 
od 50 ml do 2 l

AQUABASE® Plus & Daisy Wheel
Revoluce v míchárně barev!

 & 

PřednostiVlastnosti

Větší přesnost dávkování
Žádné chyby při míchání
Nízká spotřeba materiálu
Maximální přesnost odstínu

Automatické míchání

Kompaktní systém v 
moderním designu

Více času pro jinou práci

Zvýšení image a lepší pozice u 
zákazníků i dodavatelů práce

Vzduchotěsné uložení 
pigmentů

Celý systém Aquabase 
Plus integrovaný v 
míchacím zařízení

161110-DaisyWheel-4pp_CZ_3_RZ.indd   4-5 10.11.16   13:07

Jedním z vůbec nejdůležitějších 
kritérií při opravě karoserie je najít 

správný odstín opravované 
barvy.  Vodouředitelný 

systém Aquabase Plus 
2.generace, který je 
založen na patentované 
mikrogelové technologii, 
je pro Daisy Wheel 
nejideálnější. 

Kombinace stabilních pigmentů, 
lakovaného kolorboxu 
Aquabase Plus, spektrofotometru 
R APID M ATCH TM X5 a plně auto-
matizovaného míchacího zařízení 
Daisy Wheel nabízí jednotný a 
precizní koncept pro nalezení a 
namíchání správného barevného 
odstínu s nejvyšší přesností  a 
opakovatelností.  

Ještě mícháte nebo už lakujete?

Optimální koncept pro 
namíchání odstínu s nejvyšší 
přesností a opakovatelností. 

Speciální nádoba na 
pigmenty

Nepřetržité čištění 
magnetických ventilů

Automatické míchání po 
jednom zmáčknutí

Přesné dávkování díky 
speciálně vyvinutým mag-
netickým ventilům

Patentovaný magnetický 
dávkovací ventil

Přesná váha pro kelímky 
od 50 ml do 2 l

AQUABASE ® Plus & Daisy Wheel
Revoluce v míchárně barev!

 & 

PřednostiVlastnosti

Větší přesnost dávkování
Žádné chyby při míchání
Nízká spotřeba materiálu
Maximální přesnost odstínu

Automatické míchání

Kompaktní systém v 
moderním designu

Více času pro jinou práci

Zvýšení image a lepší pozice u 
zákazníků i dodavatelů práce

Vzduchotěsné uložení 
pigmentů

Celý systém Aquabase 
Plus integrovaný v 
míchacím zařízení

161110-DaisyWheel-4pp_CZ_3_RZ.indd   4-5 10.11.16   13:07

Podívejte se na naše
video Daisy Wheel

na našem kanálu YouTube


