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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
věříme, že jste do nového roku vstoupili úspěšně a že jste, stejně
jako my, otevřeni novým výzvám, pokrokům a změnám, které nám všem
tento rok přinese.
Nachystali jsme si pro Vás nové vydání našeho firemního čtvrtletníku autofit expres. Mimo jiné Vám představíme náš zbrusu nový
online zákaznický portál, dále pak novou stříkací pistoli společnosti DeVilbiss DV1, připomeneme Vám význam robotizace a budete mít opět možnost
si zasoutěžit o atraktivní cenu.
Děkujeme Vám za skvělou spolupráci v loňském roce a těšíme se
na vše další s Vámi. Jsme tu pro Vás!
Váš AutoFit

NOVÝ ZÁKAZNICKÝ PORTÁL - eshop.autofit.cz
Jsme potěšení, že Vám můžeme představit náš nový online zákaznický portál eshop.autofit.cz, jehož spuštění
jsme avizovali již v minulém vydání. Cílem tohoto projektu je zlepšení našich zákaznických služeb směrem
k Vám, našim váženým zákazníkům a usnadnění vzájemné spolupráce i komunikace.
Portál je pouze pro registrované uživatele a je pro Vás
nastavený tak, abyste si mohli sami vybírat a objednávat produkty z našeho širokého sortimentu. Portál
zároveň slouží jako katalog všech námi dodávaných produktů.
Po přihlášení uvidíte kompletní nabídku zboží s Vašimi
nákupními cenami a budete mít přístup k veškeré obchodní dokumentaci, jako jsou objednávky, faktury,
dodací listy, které si můžete sami zpětně vytisknout nebo
do nich nahlížet.
Registraci pro přihlášení můžete provést přímo na výše
uvedeném odkazu, nebo nás kontaktujte (telefonicky
nebo e-mailem) a my Vám vygenerujeme heslo, kterým
se následně jednoduše přihlásíte pomocí Vaší e-mailové
adresy.
Věříme, že tento nový zákaznický portál bude pro naši
vzájemnou spolupráci velkým krokem kupředu a těšíme
se na Vaše nové online objednávky.

eshop.autofit.cz

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER

DOBA PŘEJE ROBOTIZACI – MY PRO VÁS ROBOTA MÁME!
Jistě většina z Vás již slyšela termín „Průmysl 4.0“, nebo
také „Industry 4.0“. Co tento výraz znamená? Velmi zkráceně řečeno, jde dle oficiálních vyjádření o tzv. 4.
průmyslovou revoluci, která již započala a která má zahrnovat
kompletní
digitalizaci,
robotizaci
a
automatizaci většiny současných lidských činností
pro zajištění větší rychlosti a efektivity výroby přesnějších, spolehlivějších a levnějších produktů. Na
průmyslové úrovni má jít o nahrazení manuální lidské
práce robotizací, což pomůže řešit problematiku posledních 2 let týkající se nedostatku kvalifikovaných
zaměstnanců.
Máte-li svou zaběhnutou lakovnu nebo plánujete-li otevřít
lakovnu novou, jistě jste se i Vy s tímto problémem setkali. Kde sehnat zkušeného a kvalitního lakýrníka? A jak
si ho následně udržet?
Jedním z řešení může být pořízení našeho robota Daisy
Wheel pro míchání autolaků Aquabase Plus značky
Nexa Autocolor. Získáte tak jednoho plnohodnotného
člena týmu, na kterého se budete moci maximálně spolehnout. Pro provoz lakovny bude takovýto robotický
pracovník přínosem hned z několika ohledů.
Jednak může pracovat nonstop bez přestávek, nepřijde
za Vámi s neschopenkou, pracuje bezchybně, nenadělá nepořádek, nedá Vám výpověď hned po zaškolení,
zkrátka investice do tohoto robota se Vám brzy mnohonásobně vrátí.
Žádný nepořádek!

Správný odstín napoprvé!

Žádná pracovní neschopnost!

Maximální zisk pro Vaši firmu!

Podívejte se na prezentační
video DW na našem
YouTube

Nebo si přečtěte
článek s detailním popisem
na našem webu www.autofit.cz

Podíváme-li se na výhodnost z pohledu bezchybné
práce, tak v běžném provozu, kde se k míchání barev
využívá lidské síly, dochází k cca 30% chybovosti –
stačí pár kapek víc nebo míň a výsledný odstín se liší natolik, že je nutné barvu namíchat znovu. Při objemu 15
zakázek za den se může jednat až o 55 litrů barvy za
rok navíc a 92 hodin extra práce konkrétního pracovníka, který barvu míchá. To jsou pro firmu
nezanedbatelné náklady, kterým však při lidském míchání předejít nelze. Robot se takovéto chyby
nedopustí – je naprogramovaný tak, že barvu namíchá
správně hned napoprvé s maximální odchylkou +/0,05g, což je množství, které výsledný odstín neovlivní.
Máte tak jistotu, že následné opravy nebudou nutné a Vy
tak ušetříte náklady. Navíc Vám stejný odstín namíchá
opakovaně a vždy bez chyby.
Chcete i Vy svého robota? Kontaktujte nás, rádi s Vámi
probereme podrobnosti a pomůžeme Vám zkalkulovat
jeho výhodnost pro Váš provoz.

Daisy Wheel může být součástí i Vašeho týmu!

NOVÁ STŘÍKACÍ PISTOLE DEVILBISS DV1
Představujeme Vám zbrusu novou stříkací pistoli značky
Devilbiss s označením DV1. Tato pistole byla navržena
pro profesionální lakýrníky, kterým záleží zejména na
kvalitě a co nejvyšším komfortu při dlouhodobé práci. Využívá nejnovější generaci ergonomie a lehkých materiálů
pro maximální pohodlí a minimální únavu při práci. Díky
konzistentní velikosti paprsku zaručuje DV1 naprosto dokonalou barevnou reprodukci dokonce i při aplikaci
obecně obtížných vysoce pigmentovaných stříbrných
bází. Umožňuje také snazší a rychlejší čištění díky inovované konstrukci.
Mezi její klíčové vlastnosti patří:
➢
➢
➢
➢

➢

➢

Nižší hlučnost = vyšší komfort při dlouhé práci
Odlehčené materiály = nižší váha pistole
Rovnoměrná velikost paprsku = dosažení přesnější barevné shody
Menší turbulence vzduchu díky inovované trysce
= minimalizace tvorby mráčků a dalších aplikačních
vad
Jednodušší a přesnější ovládání přívodu vzduchu díky inovovanému ventilu s 12 x vyšší citlivostí
pro plynulejší regulaci
Snadná údržba

Pistole je dostupná v digitální i nedigitální verzi ve vyhotoveních B+ = HVLP+ nebo B = standardní HVLP.
Specifikace DV1-B+ „HVLP Plus“:
 tlak přívodu vzduchu 2.00 Bar
 spotřeba vzduchu
300 L/min
 šířka paprsku
325 mm @ cílový 200 mm
 průtok materiálu
140-190 g/min
Specifikace DV1-B HVLP:
 tlak přívodu vzduchu
 spotřeba vzduchu
 šířka paprsku
 průtok materiálu

2.00 Bar
395 L/min
330 mm @ cílový 200 mm
130-180 g/min

Hmotnost samotné pistole je 470 g, objem kelímku 560
ml. Pistoli je možné zakoupit volitelně s kelímkem nebo
bez kelímku a tryskami 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5.
Tato nová DeVilbiss pistole se řadí do TOP segmentu
stříkacích pistolí.
Ceníková cena digitální verze:
Ceníková cena nedigitální verze:

18.900,- Kč bez DPH
16.785,- Kč bez DPH

SOUTĚŽ
Pojďte si s námi opět zasoutěžit a vyhrajte skvělou zimní bundu
(vel. L nebo XL), která Vás v těchto mrazivých dnech zahřeje.
Soutěžní otázka tentokrát zní:
KOLIK POZIC PRO RŮZNÉ PIGMENTY OBSAHUJE MÍCHACÍ
ROBOT DAISY WHEEL?
Nápovědu naleznete na našem webu www.autofit.cz nebo v některém z našich předchozích vydání. Vaše odpovědi spolu
s uvedením kontaktních údajů (jméno, adresa, telefonní kontakt)
nám zasílejte do 15.03.2019 na e-mail hejnalova@autofit.cz
nebo poštou na naši adresu, do předmětu zprávy napište heslo
„Soutěž“. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce,
který získá tuto skvělou výhru.

PLÁN ŠKOLICÍCH KURZŮ Q1 2019
Termín

Doba trvání

Název školení

Obsah školení

05.03.2019

1 den

Příprava povrchu / základování

Správné postupy tmelení, broušení a maskování,
rychlá a jednoduchá příprava plastů, efektivní využití materiálů, zrychlení procesu

19.-20.03.2019

2 dny

Vrchní krycí laky / AQ+

Nejlepší způsoby aplikace dle typu opravu, minimalizace spotřeby bází se systémem SG, úspory
času, technika rozstřiku

02.04.2019

1 den

Školení pro účastníky soutěže
Autolakýrník junior

Přípravné školení pro účastníky soutěže Autolakýrník junior 2019 – materiály NA, orientace v TL,
stanovení správných postupů

VTIPY PRO POBAVENÍ

Jdou dva opilci v noci po kolejích a srazí je
vlak. Dostanou se do nebe tam říká jeden
druhému: "Já to říkal, že sova houká jinak."

Turista jede vzadu v taxíku a
chce se zeptat taxikáře na nějaké turistické tipy. Nakloní se a
poklepe řidiči na rameno. Ten
zděšeně vykřikne, strhne volant
a zastaví těsně před obrovskou
prosklenou výlohou. Turista,
hodně vystrašený, se začne
okamžitě omlouvat: "Pardon,
pardon, netušil jsem, že jedno
malé poklepání Vás může takhle
vyděsit." Taxikář se na něj otočí
a zařve: "Nikdy! Už nikdy mi to
nedělejte!". Pak se rozdýchá a
povídá: "Není to úplně vaše vina.
Víte, jsem dnes první den v nové
práci a předtím jsem léta jezdil s
pohřebákem."

Rom si dělá autoškolu. Projede v pořádku křižovatkou a instruktor se ho ptá
"Jen tak pro zajímavost, všiml jste si, co
tam bylo za značku?"
A Rom na to "Hliníková, vrátíme se?"

Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 602 628 010, praha@autofit.cz
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