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Η ομαδική εργασία είναι σημαντικό 
συστατικό όλων των πτυχών της ζωής.
Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για την
καθημερινή εργασία στο φανοποιείο. 
Οι διαδικασίες θα μπορέσουν να 
λειτουργήσουν «ρολόι» μόνο εάν κάθε
εργαζόμενος μπορεί να βασιστεί στο 
συνάδελφό του. Αυτή η αντίληψη ισχύει
για όλες τις διαδικασίες, από την 
προετοιμασία του υποστρώματος μέχρι
τις αναζητήσεις χρωμάτων, καθώς και
την ίδια τη διαδικασία της επαναβαφής.
Αλλά και ο εξοπλισμός και τα προϊόντα
του φανοποιείου πρέπει να βρίσκονται 
σε τέλειο συνδυασμό προκειμένου να 
παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για τον πελάτη.

Ταιριαστές λύσεις για την
αναζήτηση χρωμάτων σας.

Αυτή η προσέγγιση καθιστά την Spies
Hecker ένα δυνατό συνεργάτη για την
καθημερινή εργασία σας, ανεξάρτητα
από εάν πρόκειται για νέες τεχνολογίες,
όπως το λογισμικό Phoenix, την υποστήριξη
στη χρήση φασματογράφου ή την 
διαρκή εκπαίδευση με τη βοήθεια του 
«MyTraining» δηλαδή του προγράμματος
της διαδικτυακής εκπαίδευσης 
(e-learning) το οποίο πρωτοποριακά
προσφέρει η Spies Hecker στους 
συνεργάτες/πελάτες της. 

Αποτελεσματικά 
συστήματα προϊόντων.

Όντας ομαδικός παίκτης, η Spies Hecker
προσφέρει επίσης προϊόντα κατάλληλα
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Joachim Hinz, 
Spies Hecker Brand Manager EMEA.

Αγαπητοί αναγνώστες,

ακριβώς για τις διαδικασίες στο φανοποιείο
σας και θα σας βοηθήσει να διαμορφώ-
σετε τη δραστηριότητά σας ώστε να είναι
ακόμα πιο αποδοτική. Θα παρουσιά-
σουμε σε αυτό το τεύχος την τελευταία
τεχνολογία στις βαφές - όπως το νέο 
ταχυστέγνωτο Permasolid® HS Speed 
Filler 5500, το πρακτικό Priomat® 1K
Spot Primer 4074 και το Raderal® Plastic
Putty 2015.

«Βάφουμε σαν 
πρωταθλητές».

Το κύριο άρθρο αυτού του τεύχους 
παρουσιάζει ένα ξεχωριστό παράδειγμα
άψογης ομαδικής εργασίας. Με το 
σύνθημα «Βάφουμε σαν πρωταθλητές»,
η Spies Hecker αποτελεί για μια ακόμη
φορά τον επίσημο προμηθευτή της 
ομάδας Formula OneTM MERCEDES AMG
PETRONAS. Αυτή τη σεζόν, η κάτοχος
του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή
οδηγών και κατασκευαστών υπολογίζει
και πάλι στη γνώση και τα προϊόντα μας.
Το να είμαστε κομμάτι αυτής της 
ιδιαίτερα επιτυχημένης ομάδας και με τη
δυνατότητα να συμβάλλουμε σε μια 
επιτυχημένη σεζόν, είναι κάτι που 
μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτή τη συναρπαστική συνεργασία, 
διαβάστε αυτή την έκδοση του Color Expert.

Καλή ανάγνωση!
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Joachim Hinz 
Spies Hecker Brand Manager EMEA

Editorial

Μια δυνατή ομάδα. 
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1. Λεία και καθαρή επιφάνεια.

Οι ενδείξεις πρέπει να λαμβάνονται από
ομοιόμορφη και καθαρή επιφάνεια. 
Οι γρατζουνιές και η σκόνη μειώνουν 
σημαντικά την ακρίβεια των χρωματικών
μετρήσεων. Εάν το φανοποιείο έχει να
κάνει επαναβαφή, πρέπει κατ' αρχήν 
να καθαρίσει την επιφάνεια με υγρό 
καθαριστικού σιλικόνης Spies Hecker
7080 και να γυαλίσει με προσοχή την 
επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί.

2. Μέτρηση του χρώματος.

Σε κάθε μέτρηση χρώματος απαιτούνται
τρεις ξεχωριστές ενδείξεις γύρω από την
επιφάνεια προς επισκευή. Κατά τη λήψη

των ενδείξεων, όλα τα σημεία επαφής
πρέπει να εφάπτονται ομοιόμορφα στην
επιφάνεια του οχήματος έτσι ώστε η 
διαδικασία να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια.
Δεν πρέπει να γίνεται μέτρηση σε 
επιφάνειες οι οποίες έχουν εκτεθεί
απευθείας στο φως του ηλίου για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μην
ανησυχείτε ωστόσο για τις συνθήκες
εξωτερικού φωτισμού κατά τη λήψη 
των μετρήσεων, διότι η συσκευή είναι 
εφοδιασμένη με ενσωματωμένες λυχνίες
LED.

3. Αναζήτηση χρώματος.

Κατά την αναζήτηση του αντίστοιχου
χρώματος, είναι δυνατόν να περιορίσετε
τα κριτήρια επιλογής με τον προσδιορισμό
του κατασκευαστή, του κωδικού 
χρώματος ή της ποιότητας της βαφής.

4. Χρησιμοποιήστε ένα 
ψεκασμένο χαρτόνι για τη 
σύγκριση των χρωμάτων.
Ανεξάρτητα από τον τύπο του χρώματος
που απεικονίζεται, συνιστάται να 

Πέντε υποδείξεις για ιδανικά 
αποτελέσματα μέτρησης.

δημιουργείτε πάντοτε ένα ψεκασμένο
δείγμα αναφοράς πριν από την εκτέλεση
της επισκευής, έτσι ώστε να το συγκρίνετε
με το χρώμα επάνω στο όχημα.

5. Διακρίβωση, προστασία και
φροντίδα της συσκευής.
Ο φασματογράφος απαιτεί βαθμονόμηση
(καλυμπράρισμα) – όταν εμφανίζεται η
σχετική ένδειξη - με τα μεταλλικά μπλε και
λευκά πλακίδια. Έχει μεγάλη σημασία να
διατηρείτε καθαρά αυτά τα πλακίδια 
με χλιαρό νερό και ένα μαλακό πανί. Η
βαθμονόμηση της συσκευής πρέπει να 
γίνεται στο ίδιο περιβάλλον, στην ίδια
θερμοκρασία και στις ίδιες συνθήκες
υγρασίας όπως κατά την συνήθη χρήση,
δηλαδή σε συνθήκες περιβάλλοντος.
Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, το
οπτικό σύστημα μέτρησης θα πρέπει
πάντα να είναι σκεπασμένο με το 
κάλυμμα προστασίας από σκόνη.

Τα φασματοφωτόμετρα ColorDialog βοηθούν τα φανοποιεία στην ταχεία και
αξιόπιστη εύρεση των χρωμάτων. Όμως, για να επιτύχετε αξιόπιστα 
αποτελέσματα, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε αυτές τις πέντε υποδείξεις.
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Η ομάδα MERCEDES AMG PETRONAS
της Formula OneTM βασίζεται στη Spies
Hecker για την εξωτερική βαφή των 
μονοθεσίων της.
Η Φόρμουλα Ένα είναι η κορυφή των 
μηχανοκίνητων σπορ. Κάτω από την 
αιγίδα της Fédération Internationale de
L’Automobile (FIA), η Φόρμουλα Ένα
προσελκύει έναν από τους μεγαλύτερους
αριθμούς τηλεθεατών παγκοσμίως: 
περίπου 600 εκατομμύρια άτομα παρα-
κολούθησαν κάθε αγώνα της σεζόν του
2008. Η λέξη “φόρμουλα” παραπέμπει
στους αυστηρούς και σχολαστικούς 
κανόνες και κανονισμούς που πρέπει να
πληροί η κάθε ομάδα. Τα αγωνιστικά 
αυτοκίνητά της είναι τα ταχύτερα στον
κόσμο, ικανά να αναπτύσσουν ταχύτητες
μέχρι 360 χλμ. / ώρα, εν μέρει χάρη στην
τεράστια κάθετη δύναμη που μπορούν να
αναπτύξουν μέσα στην πίστα. Πρόκειται
για ένα άγριο και μερικές φορές 
επικίνδυνο σπορ, στο οποίο μεγάλο ρόλο
παίζουν η στρατηγική και η τεχνολογία
αιχμής. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το
πάθος που κυριεύει τον εκάστοτε κάτοχο
του Παγκόσμιου Τίτλου Κατασκευαστών,
για τις 3.000 λίτρα χρώματος που 
χρησιμοποιούνται στα αγωνιστικά 
αυτοκίνητά του κάθε χρόνο. 

Εξειδικευμένος 
προμηθευτής.

Έχοντας την έδρα της στο Brackley της
Αγγλίας, περίπου 70 μίλια βορειοδυτικά
του Λονδίνου, η MERCEDES AMG 
PETRONAS βρίσκεται σε ένα χώρο 60
στρεμμάτων και απασχολεί περίπου 850
εργαζομένους που εργάζονται σε πέντε
βάρδιες, 24 ώρες την ημέρα, επτά 
ημέρες την εβδομάδα. Οι υπερσύγχρονες

εγκαταστάσεις της ομάδας περιλαμβά-
νουν αεροδυναμική σήραγγα, προσομοι-
ωτή οδήγησης και δικό της βαφείο. Η θέση
της ομάδας, σε απόσταση μικρότερη 
των 16 χιλιομέτρων από την πίστα του 
Silverstone μοιάζει να είναι ο καθοριστικός
παράγοντας για την επιλογή της τοποθε-
σίας, αλλά ο Andrew Moody, Head of
Paint and Graphics της MERCEDES AMG

PETRONAS, εξηγεί ότι η τοποθεσία 
αυτή έχει και άλλα πλεονεκτήματα. 
«Βρισκόμαστε στο κέντρο της λεγόμενης
κοιλάδας των μηχανοκίνητων σπορ της
Βρετανίας, κάτι που σημαίνει ότι πολλοί
εξειδικευμένοι προμηθευτές μας 
βρίσκονται εντός ακτίνας 50 μιλίων» λέει. 

Και ένας από αυτούς τους προμηθευτές
είναι η Spies Hecker. 

Βάρος, ταχύτητα και
αξιοπιστία.

«Φυσικά, είναι σημαντικό τα αγωνιστικά
αυτοκίνητα να δείχνουν τέλεια στην πίστα
και να φαίνονται καθαρά τα λογότυπα
των χορηγών μας.  Όμως αυτό που είναι
εξαιρετικά σπουδαίο για εμάς είναι το
βάρος της βαφής, η ταχύτητα εφαρμογής
της και η αξιοπιστία ολόκληρου του 
συστήματος. Και με αυτό εννοώ ότι 
πρέπει να προσφέρει τα ίδια εξαιρετικά
αποτελέσματα κάθε φορά, ολόκληρη τη 

σεζόν και σε κάθε σεζόν. Αυτό το 
πλεονέκτημα μάς το προσφέρει η Spies
Hecker» λεει ο Moody. 

Αυτή τη σεζόν - κατά την οποία έγιναν 21
γκραν πρι σε οκτώ μήνες - το αγωνιστικό
μας W07, επιπλέον των νέων εξωτερικών
μερών του αμαξώματος και των 
πτερυγίων, διαθέτει ένα νέο σχέδιο στα

εντελώς χαρακτηριστικά χρώματα που
χρησιμοποιούνται από το 2015. Στο 
αγωνιστικό αυτοκίνητο του 2016 υπάρχουν
οκτώ χρώματα, κανένα από τα οποία δεν
διατίθεται στο εμπόριο: τρεις αποχρώσεις
πράσινου και πέντε αποχρώσεις του 
κυρίως χρώματος, του λεγόμενου Stirling
Silver, από το όνομα του Stirling Moss ο
οποίος οδηγούσε για τη Mercedes το 1955.

Χιλιάδες ώρες και 
χιλιάδες εξαρτήματα.

Με τέτοιο εξεζητημένο βάψιμο στο εξω-
τερικό του αυτοκινήτου, ο Moody και η
δεκαεξαμελής ομάδα του στο τμήμα
χρωματισμού και γραφικών (Paint and
Graphics) αντιμετωπίζει μια σειρά από
προκλήσεις στη διάρκεια της σεζόν.
«Χρειάζονται περίπου 150 ώρες για να 
βαφεί ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Μόνο
το ρύγχος και η πίσω πτέρυγα χρειάζον

ται περίπου 12 ώρες το καθένα» λέει ο
Moody. 

Μέσα στη σεζόν, θα βάψουν κυριολε-
κτικά χιλιάδες πάνελ και εξαρτήματα.
«Είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογίσουμε
πόσα εξαρτήματα βάφουμε σε μια
σεζόν, αλλά κάποιες εβδομάδες μπορεί
να φτάσουν και τα 150, οπότε εύκολα ο
αριθμός μπορεί να φτάσει σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Μεγάλο ρόλο παίζουν η
ταχύτητα εφαρμογής και η αξιοπιστία.
Δεν μπορεί να γίνει δεκτό τίποτε άλλο
από το τέλειο», λέει . 

Λεζάντα της εικόνας του Andrew Moody: 
Andrew Moody, Head of Paint and 

Graphics, MERCEDES AMG PETRONAS
Formula OneTM Team.



Εφόσον το εξάρτημα βαφεί, ζυγίζεται,
επιθεωρείται και εάν περάσει επιτυχώς,
υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο διαρ-
κείας από το τμήμα αεροδυναμικής αλλά
και στην πίστα, μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 

Το ιδανικό αποτέλεσμα.

Τα χρώματα του αγωνιστικού αυτοκινήτου
σημαίνουν ότι είναι βασικό όχι μόνο όλα τα
εναλλάξιμα εξαρτήματα να εφαρμόζουν
τέλεια αλλά και τα έχουν ίδια χρώματα και
αποχρώσεις με τα εξαρτήματα τα οποία
βρίσκονται δίπλα τους. 

Ο Moody εξηγεί: «Εργαζόμαστε με εργα-
λειομηχανές ειδικής κατασκευής, οι
οποίες στην ουσία είναι τμήματα ενός 
εικονικού σασί το οποίο μας επιτρέπει την
αναπαραγωγή με ακρίβεια του κάθε
εξαρτήματος, από πλευράς μεγέθους και 

σχήματος, και - το σημαντικότερο – από
πλευράς χρωμάτων, αποχρώσεων και
σχεδιασμού. Εκεί λοιπόν που έχουμε τρία
πάνελ μαζί και το ασημί χρώμα σε 
ντεγκραντέ από το σκούρο στο ανοικτό
στις ενώσεις των τριών πάνελ, το 
ψέκασμα των τριών πάνελ γίνεται 
δύσκολα και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς,
για να είναι σωστό το αποτέλεσμα. Κατά
συνέπεια, οι εργαλειομηχανές είναι 
απολύτως απαραίτητες.» 

Η ομάδα στο τμήμα Paint and Graphics
χρησιμοποιεί ποικίλα προϊόντα Spies 
Hecker στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, συχνά
ξεκινώντας με Priomat® Wash Primer
4075, το Permasolid® HS Vario Primer
Surfacer 5340, ένα αστάρι / σουρφασέρ
με υψηλά στερεά και το Permasolid® HS
Performance Surfacer 5320, ένα ταχυ-
στέγνωτο σουρφασέρ τριψίματος 2K HS,
είναι τα δύο κύρια προϊόντα που επιλέγουν
για την προετοιμασία των επιφανειών για
τοPermahyd® Hi-TEC Base Coat 480. 

Ο Moody λεει, «το τελικό φινίρισμα των
εξαρτημάτων γίνεται με ένα ή δύο 
στρώματα βερνίκι Spies Hecker. Το 
Permasolid® HS Optimum Plus Clear 
Coat 8650 είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο
βερνίκι το οποίο χρησιμοποιούμε σε
πολλά εξαρτήματα. Όμως, για εξαρτή-
ματα που πρέπει να ολοκληρωθούν και να 

στεγνώσουν γρήγορα, εμπιστευόμαστε
το Permasolid® HS Speed Clear Coat
8800. είναι ένα φανταστικό βερνίκι με
υψηλά στερεά το οποίο στεγνώνει πάρα
πολύ γρήγορα.»  
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Απόλυτα ομαλή 
επιφάνεια.

Κάθε εξάρτημα που βάφεται, απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, 
ιδιαίτερα όσον αφορά το βάρος του. Τα
εξαρτήματα που παίζουν ρόλο για την
αεροδυναμική απαιτούν ακόμα πιο 
ακριβές φινίρισμα. Τα υποστρώματα του
αγωνιστικού ποικίλλουν και αυτά ανά-
λογα με το αν είναι δομικού ή διακοσμη-
τικού χαρακτήρα και αυτό επηρεάζει 
το βάψιμο και τον κύκλο κατεργασίας 
σε φούρνο. Όμως, ανεξάρτητα από 
το εξάρτημα ή το υπόστρωμα, δύο 
πράγματα ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 
«Για εμάς, το βάρος και η αεροδυναμική
είναι το άλφα και το ωμέγα. Τα ανθρακο-
νήματα, για παράδειγμα, μπορεί να μας
δυσκολέψουν διότι το υλικό είναι πορώδες.

Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε αισθητικά
τέλειο φινίρισμα με το ελάχιστο βάρος
χρώματος και οι αποδεκτές ανοχές 
διαφέρουν ανάλογα με το κάθε εξάρτημα.
Για ένα αεροδυναμικό εξάρτημα η ανοχή
μπορεί να είναι 0,3mm, απειροελάχιστο
για τα περισσότερα φανοποιεία, αλλά
για εμάς αυτή η ανοχή μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα. Ο εντοπισμός
της δεν γίνεται με το μάτι στο φούρνο
βαφής, ακολουθούμε λοιπόν τον κανόνα 
"απόλυτα ομαλή επιφάνεια"»  εξηγεί ο
Moody.
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Η ιδέα του λείου αυτοκινήτου.

Η δουλειά δε σταματά
μετά τον αγώνα.

Μετά από κάθε αγώνα, το τμήμα 
κατασκευής αποκαθηλώνει τα αυτοκίνητα
και τα επιμέρους εξαρτήματά τους 
στέλνονται στην ομάδα του Moody στο
βαφείο. Τα εξαρτήματα ελέγχονται προ-
σεκτικά και κατόπιν συνήθως ακολουθεί
επαναβαφή τους. 

Μοιάζει κάπως υπερβολικό να χρειάζεται
επαναβαφή ολόκληρο το αυτοκίνητο
μετά από κάθε αγώνα, αλλά όπως εξηγεί
ο Moody, υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό.
"Σκεφτείτε να τρέχει σε κατατακτήριες
δοκιμές ή στον αγώνα σε μέρη όπως το
Άμπου Ντάμπι ή το Μπαχρέιν όπου ο
αέρας περιέχει μεγάλο ποσοστό σκόνης.
Με δεδομένες τις ταχύτητες που κινούνται
τα αυτοκίνητα, το χρώμα θα μοιάζει 
σχεδόν αμμοβολημένο μετά από λίγο
χρόνο στην πίστα. Ή εάν κάποιο αυτοκίνητο
βγει στο χώρο διαφυγής εκτός πίστας και
ξαναμπεί στην πίστα. Για να διώξει τα 
χαλίκια, ο οδηγός πατά το φρένο και το
παγιδευμένο χαλίκι πέφτει στην πίστα.
Εάν έστω και ένα χαλίκι χτυπήσει το αυτο-
κίνητό μας, μπορεί να ξεκολλήσει κάποιο
κομμάτι από το αμάξωμα ή να προκαλέσει
βαθουλώματα και αμυχές στο χρώμα,
κάτι που σίγουρα επηρεάζει την αεροδυ-
ναμική, ειδικά εάν η ζημιά είναι στη 
μπροστινή πτέρυγα. Και επιστρέφουμε
στο πόσο σημαντική είναι η 'απόλυτα
ομαλή επιφάνεια', από αεροδυναμικής
πλευράς, και αυτό σημαίνει ακόμα και
μετά από αγώνα.» 

Κάποια από τα 30 στάδια της 
διαδικασίας, απαιτούσαν το ψέκασμα του
ιστορικού αστεριού της Mercedes-Benz.

Έλεγχος βάρους.

Το εξάρτημα που χρειάζεται επαναβαφή
κατ' αρχήν ζυγίζεται και στη συνέχεια
αφαιρείται το επίχρισμά του, ξαναβάφεται,
ξαναζυγίζεται, ελέγχεται και μόνο τότε
επιστρέφει στο τμήμα κατασκευής. Η
ομάδα κρατά αναλυτικό αρχείο με το
ιστορικό του βάρους κάθε εξαρτήματος
μέχρι να αχρηστευτεί το εν λόγω εξάρτημα.
Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι το
εξάρτημα δεν «παίρνει βάρος» κατά τη

διάρκεια ζωής του. Κάποια εξαρτήματα
μπορεί να είναι ελάχιστα βαρύτερα μετά
την πρώτη βαφή και θα είναι ελαφρώς 
πιο ελαφριά μετά τη δεύτερη και τις 
επόμενες επαναβαφές. Τα περισσότερα
εξαρτήματα έχουν διάρκεια ζωής 
τέσσερις ή πέντε επαναβαφές, ενώ η ζωή
κάποιων άλλων είναι πιο σύντομη, συχνά
επειδή το υπόστρωμά τους είναι πολύ
λεπτό – ίσως και μόνο 1mm - ή επειδή ο
σχεδιασμός τους ίσως αλλάξει. 

Για να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη η αεροδυναμική των αγωνιστικών αυτοκινήτων,
το 80% των λογότυπων των χορηγών ψεκάζονται με αερογράφο επάνω στο χρώμα 
αντί για τη χρήση αυτοκόλλητων. Και αυτό ισχύει και για το εμβληματικό άστρο της 
Mercedes-Benz στο ρύγχος. 

«Η δημιουργία με αερογράφο του άστρου απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο, αυτό απαιτεί 
επαναληψιμότητα, σταθερότητα και ακρίβεια. Μελετήσαμε λοιπόν αυτή την απόλυτα
δημιουργική δραστηριότητα και δημιουργήσαμε μια σαφή διεργασία στη βάση της, έτσι
ώστε να μπορεί να περαστεί με αερογράφο από οποιονδήποτε από τους βαφείς 
μας. Για την ολοκλήρωση του άστρου χρειάζεται σχεδόν μια ώρα και υπάρχουν 
30 διαφορετικά στάδια σε αυτή τη διεργασία αλλά μόνο τέσσερα χρώματα: 
μπλε, καφέ, λευκό και μαύρο.» 
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Όχι απλώς αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Πραγματικά ομαδικό άθλημα.

Οι δαπάνες ενέργειας είναι μεγάλος συν-
τελεστής κόστους για κάθε φανοποιείο.
Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό η
ιδιοκτησία του φανοποιείου να τους δίνει
τη δέουσα προσοχή. Όσοι προσέχουν 
τις διεργασίες του φανοποιείου και 
λαμβάνουν τα μέτρα τους για την αποφυγή
ενεργειών που συνεπάγονται μεγάλη 
κατανάλωση ενέργειας, βρίσκονται σε
στρατηγικά πλεονεκτική θέση. Με λίγα απλά
βήματα έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε
τις δαπάνες ενέργειάς σας. Ένα από αυτά
είναι η χρήση αποδοτικών προϊόντων.

Με τις έξυπνες βαφές οι
διεργασίες γίνονται 
ταχύτερα.

«Ένας τομέας όπου τα φανοποιεία 
μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα
είναι το στέγνωμα» λέει ο Jörg Sandner,
επικεφαλής του κέντρου εκπαίδευσης της
Spies Hecker στην Κολωνία. Σε αυτό το
σκοπό συμβάλλουν τα σύγχρονα 
προϊόντα βαφής όπως το Permasolid® HS
Speed Clear Coat 8800. «Αυτό το βερνίκι
στεγνώνει γρήγορα και μπορεί να τριφτεί
και στιλβωθεί αμέσως μετά το στέγνωμα.»
Ακόμα, είναι πολύ ενεργειακά αποδοτικό.
Το ταχυστέγνωτο γεμιστικό Permasolid®

HS Performance Filler 5320 και το νέο 
γεμιστικό Permasolid® Speed Filler 5500,
επίσης συμβάλλουν στον περιορισμό του
κόστους της ενέργειας.

Ελέγξτε το φούρνο βαφής.

Η τεχνολογία του φούρνου βαφής είναι

άλλος ένας τομέας με πολλές δυνατότητες
περιορισμού του ενεργειακού κόστους.
Τα σύγχρονα συστήματα είναι εφοδιασμένα
με ανάκτηση θερμότητας ή μονωμένα
αδρανή. Ο Viktor Richtsfeld, διοικητικό
στέλεχος της WOLF Anlagen-Technik
λεει: «Ο φούρνος βαφής Taifuno Vision
μπορεί να λειτουργήσει σε διαφορετικές
θέσεις λειτουργίας, διαθέτει πολλαπλό
σύστημα ανεμιστήρα multi-air και 
τεχνολογία λυχνιών LED».  Σύμφωνα με
τον κατασκευαστή, η χρήση ρύθμισης 
των λυχνιών LED με ντίμερ μπορεί να 
συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους
ενέργειας κατά μέχρι 70 τοις εκατό.

Ο νωπός αέρας 
εξοικονομεί χρήματα.

Ο Jürgen Becker, Segment Manager της
Surface Treatment Freudenberg Filtration
Technologies, εξηγεί ότι: «οι τακτικές 
αλλαγές φίλτρων μπορούν να μειώσουν
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.»
Γι' αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται
φίλτρα με μικρή πτώση της αρχικής τους
απόδοσης, ακόμα και μετά από μεγάλα
διαστήματα αδράνειας. «Με αυξημένη

απώλεια πίεσης, με άλλα λόγια αυξημένη
ρύπανση του φίλτρου, το κόστος 
της ενέργειας και των εκπομπών CO2

ανεβαίνει.»  Και προτείνει «να αλλάζετε τα
προφίλτρα και τα φίλτρα οροφής 
αμέσως μόλις αναπτυχθεί πίεση 200 Pa ή
έχουν μείνει σε λειτουργία για ένα χρόνο». 

Εάν φράξουν τα φίλτρα δαπέδου, 
το αποτέλεσμα είναι αρνητική πίεση 
στο φούρνο βαφής. «Οι τεχνίτες που
ασχολούνται με τις επαναβαφές θα 
πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις συνθήκες
πίεσης με την εφαρμογή δοκιμής χρόνου
εκκαθάρισης φούρνου», σύμφωνα με τον
Becker, ο οποίος προτείνει την «αντικατά-
σταση των φίλτρων δαπέδου στα προκα-
θορισμένα διαστήματα». 

Φροντίστε η πίεση να
είναι επαρκής.

Ο Michael Heinrich, διευθυντής της 
PL Energy, Resources & Management
Systems, DEKRA Consulting GmbH, λέει
ότι η τοποθέτηση του συμπιεστή σε χώρο
χωρίς σκόνη και ο τακτικός έλεγχος του
συστήματος πίεσης αέρα για διαρροές,
επίσης συμβάλλει στην ελάττωση του 
κόστους της ενέργειας. Εκτιμά ότι εάν 
τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές,
μπορεί να επιτευχθεί οικονομία πεπιεσμέ-
νου αέρα έξι τοις εκατό, εάν η πίεση ελατ-
τωθεί κατά ένα bar. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, η ποιότητα της επισκευής και η
ασφάλεια κατά την εργασία θα πρέπει να
βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής
του κάθε φανοποιείου.

Την επόμενη φορά λοιπόν που η ομάδα MERCEDES AMG 
PETRONAS Formula OneTM πάρει την καρό σημαία, θυμηθείτε
όλους αυτούς τους τεχνίτες που ασχολούνται με τις επαναβαφές
και έχουν δαπανήσει εκατοντάδες ώρες προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την «απόλυτα ομαλή επιφάνεια». Ίσως αυτή είναι
που έκανε τη διαφορά! 

Όλες οι δαπάνες με μια ματιά.
Τί το κοινό έχουν τα προϊόντα βαφών, ο φωτισμός και τα φίλτρα; Όλα αυτά 
μπορούν να ρυθμίζονται από φανοποιεία και βαφεία προκειμένου να μειώσουν
το κόστος της ενέργειας. 

Οι υπηρεσίες της Spies Hecker δεν αφορούν μόνο στα αγωνι-
στικά αυτοκίνητα. Υπάρχουν τα οκτώ φορτηγά της ομάδας που
βάφονται με προϊόντα Spies Hecker περίπου ανά δύο έτη. Και η
ομάδα του Moody βάφει εκατοντάδες – μπορεί και χιλιάδες –
πάνελ στο γκαράζ και τους χώρους φιλοξενίας της ομάδας
καθώς και κάθε είδους αντικείμενα από φορεία μεταφοράς 
υλικών στην πίστα μέχρι μπουκάλια νερού και τη θέση 
επιθεώρησης του μηχανικού στο pit wall. 
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Σχεδίαση για τη Formula OneTM.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αγωνιστικής αρχής, τα κράνη που 
χρησιμοποιούνται στη Formula OneTM πρέπει να αντέχουν σε υψηλές 
καταπονήσεις και θερμοκρασίες μέχρι 900°C. Πέραν αυτών όμως, πρέπει να 
διαθέτουν και καλή εμφάνιση και αυτό είναι το έργο του σχεδιαστή κρανών 
Jens Munser, ο οποίος με τον αερογράφο του δημιουργεί αληθινά έργα τέχνης.

Ο Jens Munser σχεδιάζει κράνη εδώ και
27 έτη και σήμερα, ο 45-χρονος χαίρει
απεριόριστης εκτίμησης: μαζί με την ομάδα
του αποτελούν κορυφή στο χώρο τους, ο
οποίος περιλαμβάνει και τη Formula
OneTM, την κορωνίδα των μηχανοκίνητων
σπορ. Και κάπως έτσι ο Jens Munser και
οι έξι σχεδιαστές του από το Salzgitter
της Γερμανίας, έφτασαν να δημιουργήσουν
κράνη Schuberth για τον Nico Rosberg
της MERCEDES AMG PETRONAS, 
μεταξύ άλλων.

Πώς παραλαμβάνετε τα κράνη
και τι είδους χρώματα 
χρησιμοποιείτε;
Jens Munser: Τα ημιτελή κράνη μας 
παραδίδονται είτε ασταρωμένα με λευκό
αστάρι και πλήρως συναρμολογημένα ή
σε μορφή άβαφου κελύφους από 
ανθρακονήματα. Πριν από τη βαφή, 
τοποθετούμε πυράντοχο αστάρι και 
τρίβουμε την επιφάνεια. Χρησιμοποιούμε
Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 για τη
βαφή των κρανών F1 του Nico Rosberg
και η τοποθέτηση της βαφής γίνεται με
Minĳet 4400 B της SATA.

Ποιες δυσκολίες 
αντιμετωπίζετε κατά την 
εργασία της βαφής;
Jens Munser: Η βαφή αυτή διαφέρει
πολύ από εκείνη των αυτοκινήτων επειδή
δεν χρησιμοποιούμε το παραδοσιακό 
σύστημα βαφής. Αντίθετα, παράγουμε

τα γραφικά σχέδια σε υπολογιστή και τα
μεταφέρουμε σε πατρόν. Χρησιμοποι-
ούμε πολλές στρώσεις βαφής και βερνί-
κια για τη δημιουργία ενός μοναδικού
σχεδίου. Τα ειδικά εφέ επιτυγχάνονται 
με φύλλα χρυσού, νιφάδες γκλίτερ ή με
κολλητά εκτυπωμένα  σχέδια και το τελικό
χρώμα στο κράνος είναι Permasolid®

Speed Clear Coat 8800 ή Permasolid®

Clear Coat 8035.

Το χρώμα και το βάρος του κράνους 
παίζει αποφασιστικό ρόλο στη Formula
OneTM επειδή και το παραμικρό γραμμάριο
βάρους έχει σημασία. Κατά τη δημιουργία
ενός κράνους, έχουμε περιθώριο 
απόκλισης 50 γραμμάρια για τις 
στρώσεις της βαφής, κατά συνέπεια το
σχέδιο πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αυτό
το περιθώριο ανοχής βάρους.

Πόσο χρόνο δαπανάτε εσείς
και η ομάδα σας σε κάθε ένα
κράνος;
Jens Munser: Από το σχεδιασμό έως την
ολοκλήρωση χρειάζονται περίπου τρεις
ημέρες. Ο χρόνος αμιγώς για τη βαφή

ανέρχεται σε διάστημα από οκτώ έως 20
ώρες, ανάλογα με το σχέδιο που επιθυμεί
ο οδηγός. Για τον Nico, κατασκευάζουμε
με το χέρι ανάμεσα σε 10 και 15 κράνη
Schuberth σε κάθε αγωνιστική σεζόν.

Για ποιους έχετε σχεδιάσει
κράνη μαζί με την ομάδα σας;
Jens Munser: Το πρώτο κράνος Formula
OneTM φτιάχτηκε για τον Toranosuke Takagi
ο οποίος οδηγούσε για την Tyrell και έπρεπε
να διαθέτει ειδικό χρωμέ σχέδιο. Μετά από
αυτό τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ 
γρήγορα και δημιουργήσαμε κράνη 
για τους Michael Schumacher, Mark
Webber, Rubens Barrichello, Ralf 
Schumacher, Giancarlo Fisichella, Nick
Heidfeld, Nico Rosberg, Felipe Massa,
Fernando Alonso και Sebastian Vettel.

Σήμερα, η ενδεκαμελής ομάδα μας 
περιλαμβάνει έξι βαφείς, δύο σχεδιαστές
γραφικών καθώς και ειδικό στη συναρμο-
λόγηση και αποσυναρμολόγηση κρανών
και επίσης ειδικό συνεργάτη διοίκησης.
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Οι αγώνες της Formula OneTM είναι ομαδική
εργασία σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτό το
καταλαβαίνει ο κάθε φίλος των σπορ
βλέποντας τις ομάδες να αλλάζουν ελα-
στικά σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα
σε κάθε πιτ στοπ. Αλλά και στο παρασκήνιο
επικρατεί το πνεύμα της ομαδικής 
εργασίας. Υπάρχουν διαθέσιμοι ειδικοί
που φροντίζουν, για παράδειγμα, τα κράνη
των οδηγών να είναι άψογα. Σε ταχύτητες
που υπερβαίνουν τα 300 χλμ. / ώρα, το
κράνος είναι αυτό που θα σώσει τη ζωή
του οδηγού. Για τον κατασκευαστή 
κρανών Schuberth, αυτό το έργο βρίσκε-
ται στα χέρια του Sven Krieter. Ο 41 ετών
τεχνικός συντήρησης προετοιμάζει το
κράνος του Nico Rosberg και άλλων 
οδηγών της Formula OneTM για κάθε
ελεύθερη δοκιμή, για τις κατατακτήριες
δοκιμές αλλά και για τους αγώνες.

Τι ακριβώς κάνετε;
Sven Krieter: Παίρνουμε το βαμμένο 
κέλυφος από τον Jens Munser, το 
σχεδιαστή του κράνους ο οποίος, μαζί με
τον Nico Rosberg, έχουν προηγουμένως
συζητήσει και δημιουργήσει το ιδιαίτερο
σχέδιο για τον τελευταίο. Η δική μου 
αποστολή είναι η συναρμολόγηση του
κράνους. Σε αυτό το στάδιο έχω να κάνω
πολλά περισσότερα από το να τοποθε-

Το νέο αστάρι UV επιταχύνει τις 
μικροεπισκευές.
Με χρόνο στεγνώματος μόλις τρία έως έξι λεπτά, το νέο
Permasolid® 1K UV Primer 9002 είναι μια αποτελεσματική
λύση για τις μικροεπισκευές. 

Το Permasolid® 1K UV Primer 9002 είναι
έτοιμο για χρήση και μπορεί να εφαρ-
μοστεί απευθείας σε καθαρές και επε-
ξεργασμένες επιφάνειες, όπως χάλυβα,
γαλβανισμένο χάλυβα ή εργοστασιακής
τοποθέτησης αστάρια. Ακόμα και η εφαρ-
μογή σε πλαστικά μέρη είναι εύκολα
μετά την επικάλυψη  με αστάρι  πρόσφυσης
πλαστικών. «Για μικροεπισκευές, η 
ταχύτητα διεκπεραίωσης της εργασίας
είναι κρίσιμη. Γι' αυτό παρουσιάσαμε το
Permasolid® 1K UV Primer Surfacer
9002»  λέει ο Evgeny Khmelev, Spies
Hecker International Training Manager.

Απλή εφαρμογή, μικρός 
χρόνος στεγνώματος.

Το διαφανές γκρι σουρφασέρ ασταριού
τοποθετείται σε δύο ελαφρούς ψεκασμούς
χωρίς χρόνους αναμονής. Με τη βοήθεια
λυχνίας 400 watt UV-A, στεγνώνει μέσα σε
τρία έως έξι λεπτά. Επίσης είναι κατάλληλο
για χρήση με ισχυρότερες λυχνίες UV-A του
εμπορίου. Το αστάρι μπορεί να λειανθεί με
στεγνό ή υγρό τρίψιμο και να επικαλυφθεί
με όλα τα  χρώματα βάσης και τελικά 
χρώματα της Spies Hecker. 

Το Permasolid® 1K UV Primer Surfacer
9002 παρέχεται σε έτοιμα για χρήση
δοχεία του λίτρου και σε έκδοση σπρέι
σε μεταλλικό δοχείο.

    

Ο φυσικός του χώρος είναι οι πίστες των κορυφαίων 
μηχανοκίνητων σπορ. Έργο του είναι η προετοιμασία 
των κρανών των αστέρων της Formula OneTM. 
Ο Sven Krieter φροντίζει ώστε το κράνος της Schuberth 
να είναι έτοιμο για τον Nico Rosberg της MERCEDES 
AMG PETRONAS Formula OneTM τη στιγμή που θα μπει 
στο μονοθέσιό του.

Ποια είναι τα σημεία προσοχής
κατά την ανάπτυξη ενός 
κράνους της Formula OneTM;
Sven Krieter: Προκειμένου ένα κράνος 
να εγκριθεί για χρήση στις κορυφαίες κα-
τηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού,
πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά 
δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης δοκιμής
πρόσκρουσης και διάτρησης τόσο για το
κέλυφος όσο και για τη ζελατίνα του 
κράνους. Επειδή στην ταχύτητα των 300
χλμ. / ώρα, και το παραμικρό πετραδάκι
μπορεί να φέρει την καταστροφή. Ακόμα,
δοκιμάζουμε την ελαστικότητα του ιμάντα
συγκράτησης και το πόσο ανθεκτικό στην
πυρκαγιά είναι το κράνος.

Ποιοι άλλοι οδηγοί φορούν
Schuberth εκτός του 
Nico Rosberg;
Sven Krieter: Στην Formula OneTM,
Schuberth φορούν οι Nico Hulkenberg,
Felipe Massa και Sergio Perez. Αλλά τα
φορούν και οδηγοί από το Γερμανικό
Πρωτάθλημα Τουρισμού (DTM) και από
NASCAR, το Πρωτάθλημα Αντοχής της
FIA και τις κατηγορίες Formula 3 και 
Formula 4.

Οι κατασκευαστές των 
κρανών της Formula OneTM.

τήσω απλά τη ζελατίνα και τον ιμάντα,
επειδή τα κράνη της Schuberth που 
χρησιμοποιούνται από τους οδηγούς της
Formula OneTM είναι εφοδιασμένα, μεταξύ
άλλων, με συστήματα κλιματισμού, 
τεχνολογία επικοινωνιών και φίλτρα 
σωματιδίων για προστασία από το λάδι
του κινητήρα και τη σκόνη από τα φρένα.
Και είναι το θέμα των καιρικών συνθηκών:
στη βροχή πρέπει να αλλάζουμε την 
ανακλαστική ζελατίνα με διαφανή.

Ο Nico Rosberg φορά ειδικό
κράνος;
Sven Krieter: Το κράνος έχει προσαρμοστεί
στο σχέδιο του Munser. Είναι χειροποίητο
και μοναδικό. Αλλά ανεξάρτητα από αυτή
την ιδιαιτερότητα της κατασκευής, πρέπει
να καλύπτει και τις προδιαγραφές της
FIA (Fédération Internationale de l'Auto-
mobile): τους κανονισμούς για το σχήμα
του κελύφους του κράνους, τον αριθμό
των οπών αερισμού και το σύστημα 
στερέωσης της ζελατίνας. 
Όπως τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που 
εξελίσσονται μετά από κάθε αγώνα, έτσι
και στα κράνη γίνονται αλλαγές. Ο Nico
Rosberg φορά κράνη Schuberth από 
το 2005, γι' αυτό και έχει ασχοληθεί 
εντατικά με τη βελτίωση του αερισμού και
της παρεχόμενης άνεσης.

Το Permasolid® 1K UV Primer 9002 
είναι μια αποδοτική λύση για 

μικροεπισκευές.
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Από την εκτίμηση ζημιών και τη σύγκριση
χρωμάτων με χρωματολόγια και βαμμένα
δείγματα μέχρι τον έλεγχο φρεσκοβαμ-
μένων επιφανειών, «η νέα λυχνία φωτός
ημέρας, ColorSpot προσφέρει στους 
τεχνίτες που ασχολούνται με τις επανα-
βαφές ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει
στο φως με ευκολία ακόμα και τους
πλέον αδιόρατους μεταμερισμούς και τις
διαφορές στα οπτικά φαινόμενα» λέει ο
Dietmar Wegener, Spies Hecker Colour
Management Specialist για τη Γερμανία,
την Αυστρία και την Ελβετία.

Τρία επίπεδα φωτεινής 
έντασης.

Η ένταση των LED εξοικονόμησης ενέρ-
γειας μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφο-
ρετικά επίπεδα. Το επίπεδο φωτός 1
επιτρέπει τη σύγκριση των ανοικτών
απλών χρωμάτων και των χρωμάτων με
ιδιαίτερα εφέ, με περισσότερη ακρίβεια.
Το επίπεδο φωτός 2 είναι κατάλληλο για
χρώματα με ιδιαίτερα εφέ με μεσαίους
τόνους. Και το επίπεδο φωτός 3 συνιστάται
για τα σκουρότερα χρώματα, επειδή 

τονίζει τους τόνους των βαφών με 
ιδιαίτερα εφέ και έτσι συμβάλλει στην
επίτευξη ενός βέλτιστου συνδυασμού
χρώματος και εφέ. Πέραν του έντονου
φωτός ημέρας, η λυχνία μπορεί να 
ρυθμίζεται σε ένα πιο θερμό βραδινό
φως - το οποίο δεν παύει να είναι λευκό.
Έχοντας αυτό το εργαλείο, οι τεχνίτες
που ασχολούνται με την επαναβαφή θα
μπορούν να εντοπίσουν ενδεχόμενες
χρωματικές διαφορές με ταχύτητα και
αξιοπιστία.

Ασύρματο και με ισχυρή 
μπαταρία.

Μια ισχυρή μπαταρία φροντίζει ώστε η

Η νέα λυχνία ημέρας με τεχνολογία LED βοηθά τους
τεχνίτες που ασχολούνται με την επαναβαφή να 
εντοπίζουν με περισσότερη ακρίβεια τα χρώματα.

ColorSpot: για την ακριβή εκτίμηση
των χρωμάτων.

ασύρματη λυχνία να μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται στη
βάση της. «Λόγω της χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας των LED, η μπαταρία μπορεί να
ανταποκριθεί σε χρήση σε πλήρες ωράριο
εργασίας. Χάρη στο ελάχιστο  βάρος και
το εργονομικό σχήμα της, η ColorSpot
εξασφαλίζει άνετο χειρισμό και συμβάλλει
στη διευκόλυνση του έργου των τεχνιτών
που ασχολούνται με τις επαναβαφές»,
προσθέτει ο Wegener. 

Η νέα λυχνία ημέρας ColorSpot με 
τεχνολογία LED.
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Μία φορά το χρόνο, ο Horst Neumann,
Συντονιστής ποιότητας χρωμάτων της Axalta
για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
(EMEA), επισκέπτεται όλους τους κατα-
σκευαστές αυτοκινήτων της Γερμανίας και
τις μάρκες που διαθέτουν και συγκρίνει επί
τόπου τα χρώματά τους με τις συνθέσεις
επαναβαφής από το χρωματικό εργαστήριο
της Axalta. Περιγράφει το έργο του 
ως εξής: «Αποτιμώ τα χρώματα του κάθε
μοντέλου που βρίσκεται στην παραγωγή,
απευθείας στον κατασκευαστή» .

Μια διεθνής ομάδα συντονιστών ποιότητας
χρωμάτων επικεντρώνεται στην αντιστοίχιση
των χρωμάτων για οχήματα που παράγονται
στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ολλανδία,
επίσης απευθείας στους κατασκευαστές.
Για τις ασιατικές μάρκες, η σύγκριση των
χρωμάτων γίνεται στους ευρωπαϊκούς 
λιμένες από τους οποίους τα οχήματά
τους εισέρχονται στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ακριβείς υποδείξεις για
τους τεχνίτες που 
ασχολούνται με τις 
επαναβαφές.

Στόχος είναι να παρέχονται υποδείξεις
στους πελάτες της Spies Hecker σχετικά
με το ποια σύνθεση
επαναβαφής ή
παραλλαγή ται-
ριάζει καλύτερα
στο αρχικό χρώμα
του αυτοκινήτου
που πρέπει να
επισκευαστεί. Οι
συνθέσεις που
επιλέγονται από
τον συντονιστή ποιότητας χρωμάτων, 
διατίθενται στα φανοποιεία με τη βοήθεια
του λογισμικού Phoenix.

Συντονιστής ποιότητας
χρωμάτων: Ο ειδικός στις
χρωματικές διαφορές.
Είναι η σύνθεση της επαναβαφής ίδια με το 
εργοστασιακό χρώμα του αυτοκινήτου; Αυτό 
το ερώτημα είναι καίριας σημασίας όσον αφορά 
την ακρίβεια των χρωμάτων. Προκειμένου να 
αποφεύγονται διαφορές ανάμεσα στα εργοστασιακά 
χρώματα και τις αντίστοιχες συνθέσεις για την 
επαναβαφή, η Spies Hecker αξιοποιεί την εμπειρία
του συντονιστή ποιότητας χρωμάτων που διαθέτει.

Εγκαίνια του νέου
Ευρωπαϊκού 
Κέντρου 
Τεχνολογίας. 

Οι εγκαταστάσεις του ETC καταλαμβάνουν
μια έκταση 15 στρεμμάτων και διαθέτουν
τον πλέον σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό
στις βαφές. Περιλαμβάνει εργαστήρια 
δημιουργίας και ψεκασμού, εργαστήρια
ελέγχου «γήρανσης» και αντοχής στην 
διάβρωση, εκπαιδευτικό κέντρο επιδείξεων
για πελάτες καθώς και γραφεία διοικητικών
υπηρεσιών.

Ο Matthias Schönberg, αντιπρόεδρος της
Axalta και Πρόεδρος της EMEA, δηλώνει:
«Οι καταβολές της εταιρείας μας ανάγονται
στην εγκατάσταση του Wuppertal όπου 
η παραγωγή χρωμάτων ξεκίνησε πριν 
από 150 έτη. Σήμερα, πάνω από 300 
εξειδικευμένοι τεχνικοί εργάζονται επάνω
στη δημιουργία και την ανάπτυξη χρωμάτων
της επόμενης γενιάς και υπηρεσιών για την
κάλυψη των αναγκών της γεωγραφικής
περιοχής μας και των εξειδικευμένων
αναγκών των πελατών.» 

Από τα εγκαίνια του διευρυμένου Ευρωπαϊκού
Κέντρου Τεχνολογίας της Axalta στο Wuppertal

της Γερμανίας (από αριστερά στα δεξιά) 
Robert K. Roop, Axalta Vice Presiςdent of 

Refinish Technology και Head of Technology
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Barry Snyder, Axalta Senior Vice President και
Chief Technology Officer. Charles Shaver,

Πρόεδρος και CEO της Axalta και Matthias
Schönberg, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος 

Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της
Axalta.

Στις 8 Ιουνίου του 2016 
εγκαινιάστηκε επίσημα το 
διευρυμένο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Τεχνολογίας (ETC) στο 
Wuppertal της Γερμανίας. 
Το κέντρο αποτελεί την έδρα
των εγκαταστάσεων ερευνών
υγρών επικαλύψεων της
Axalta για την περιοχή της 
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Αφρικής (EMEA).
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Τα επαγγελματικά φανοποιεία είναι 
εξοικειωμένα με την εφαρμογή βαφών
σαγρέ (textured), ματ ή με ειδικά εφέ, και
η εφαρμογή κλασικών χρωμάτων είναι
πλέον συνηθισμένη υπόθεση. Και αυτό
είναι απίθανο να αλλάξει στο προσεχές
μέλλον. Αλλά το προσεχές μέλλον 
ενδέχεται να μας φέρει ολοένα και 
περισσότερα χρώματα με ειδικές 
λειτουργίες. Χρώματα με χαρακτηριστικά
απορρόφησης θερμότητας ή αυτοκαθα-
ρισμού διατίθενται για κτιριακές εφαρ-
μογές εδώ και αρκετό καιρό.

Το αυτοκίνητο ως 
αποθήκη ενέργειας.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας
βρίσκεται σε περίοδο αλλαγών και οι 
αυτοκαθαριζόμενες βαφές είναι από τις
λιγότερο φιλόδοξες αλλαγές που θα
πρέπει να αντιμετωπίσουν οι μηχανικοί.
Πολύ πιο σύνθετη θα είναι η ανάπτυξη
μιας λειτουργικής βαφής η οποία θα 
παράγει ενέργεια. Αυτή η τεχνολογία
είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή ολοένα
και περισσότερα αυτοκίνητα είναι πλέον

Γίνεται με τις έξυπνες βαφές.

ηλεκτροκίνητα. Όπως ακριβώς ένα 
φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή ενός
κτιρίου, ολόκληρο το εξωτερικό του 
αυτοκινήτου, βαμμένο με «λειτουργική
βαφή», θα χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο.

«Γίνεται σημαντικό έργο με τις λειτουργικές
βαφές αλλά δεν έχει ακόμα βρεθεί 
κάποια λύση έτοιμη για μαζική παραγωγή σε
μεγάλη κλίμακα» λέει η Oona Scheepers,
Chief Designer, Color & Trim για τη 
Volkswagen. Παρ' όλα αυτά, είναι 
σίγουρη ότι στο βάθος του δρόμου 
βρίσκονται οι βαφές με ειδικές εικόνες.

Πέρασε η εποχή που το μόνο που έπρεπε να κάνει η βαφή ήταν να δείχνει ωραία.
Σε μερικά χρόνια, η βαφή του αυτοκινήτου ενδέχεται να χρησιμοποιείται για να
παράγει ρεύμα ή να απορροφά θερμότητα. 

Αυτοεπισκευαζόμενες
βαφές και σαγρέ.
Σήμερα, ήδη υπάρχουν αυτοεπισκευαζό-
μενες βαφές και άλλες που δημιουργούν
σαγρέ όψη. Το Permasolid® HS Diamond 

Clear Coat 8450 προσφέρει μεγάλη 
μηχανική αντοχή και αυτοεπισκευαζόμενα
χαρακτηριστικά, χάρη στο φαινόμενο της
εσωτερικής ροής. Με άλλα λόγια, οι 
μικρές γρατζουνιές μπορούν να εξαφανι-
στούν κάτω από την επίδραση της θερμό-
τητας ή του ισχυρού ηλιακού φωτός. 
Οι επιφανειακές ζημιές στο βερνίκι 
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καλύπτονται με τη ροή βερνικιού επάνω
από αυτές και έτσι εξαφανίζονται οι 
χαρακώσεις που γίνονται στα πλυντήρια
αυτοκινήτων, κάτι που με τη σειρά του 
αυξάνει τη γυαλάδα.

Άλλες καινοτομίες είναι οι ματ - ρελιέφ
επιφάνειες όπως αυτές που χρησιμοποιεί
η Peugeot. Με τα Ice Silver και Ice Grey,
η Spies Hecker προσφέρει ματ χρώματα
για επαναβαφές που αναπαράγουν 
με ακρίβεια τη σαγρέ επιφάνεια των 
εργοστασιακών βαφών της Peugeot. Ο
Evgeny Khmelev, Spies Hecker Interna-
tional Training Manager για την Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA)
λέει: «Η αισθητά σαγρέ βαφή δίνει 
διαφορετική οπτική εντύπωση ανάλογα

με το προσπίπτον φως και τη γωνία 
θέασης. Είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο
να επιλέγεται η σαγρέ εμφάνιση, 
αλλά και για τη ρύθμιση του επιπέδου
στιλπνότητας του βερνικιού.»  

Ιριδίζουσα όψη με γυαλί
και "ψαροκόκαλο".
Οι ειδικές αστραφτερές και ιριδίζουσες
όψεις επιτυγχάνονται όταν το χρώμα 
περιέχει σωματίδια γυαλιού ή κρυσταλλικά
πιγμέντα. Το διαφανές Permahyd® WT 304
Magic Sparkle Effect διατίθεται από το
εργοστάσιο με πιγμέντα που περιέχουν νι-
φάδες γυαλιού, επικαλυμμένα με 
άργυρο. Η Elke Dirks, Colour Designer
της Axalta Coating Systems για την EMEA,

εξηγεί: «Ανακλούν το προσπίπτον φως και
δίνουν μια απαστράπτουσα όψη.» 

Η οπτική εντύπωση παίζει και αυτή 
ιδιαίτερο ρόλο για τη Volkswagen. 
Σύμφωνα με τη Scheepers: «Παλιότερα, 

για να επιτευχθεί η ιριδίζουσα όψη, 
ξεπλέναμε το υλικό το οποίο δίνει την όψη
αργύρου σε "ψαροκόκαλα" και κατόπιν το
αναμιγνύαμε με τη βαφή. Σήμερα, αυτό
έχει αντικατασταθεί από παραλλαγές
κρυσταλλικών πιγμέντων βιομηχανικής
παραγωγής τα οποία επιτυγχάνουν το ίδιο
αποτέλεσμα.» 

Οι σύγχρονες χρωματικές
τάσεις.

Τη στιγμή που οι «λειτουργικές» βαφές
υψηλής τεχνολογίας βρίσκονται ακόμα
στα σπάργανα, οι σχεδιαστές φέρνουν
στο προσκήνιο πολύ ρεαλιστικές χρωμα-
τικές τάσεις. Τα πετρόλ χρώματα αναμέ-
νεται να γίνουν σημαντικότερα στα μικρά
και compact μοντέλα αυτοκινήτων των
κατηγοριών B- και C-, ενώ το λευκό, το
μαύρο και το ασημί θα συνεχίσουν να είναι
εξαιρετικά δημοφιλή.



Η πιστότητα των πελατών χτίζεται με θεμέλιο την 
εμπιστοσύνη, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση.
Αυτά στη θεωρία. Όμως στην καθημερινότητα του
συνεργείου, συχνά μας ξεφεύγει κάπως η εξυπηρέτηση.
Εξυπηρέτηση σημαίνει πολλά περισσότερα από την
εξυπηρέτηση παραλαβής και παράδοσης ή την 
καφετιέρα στη ρεσεψιόν του φανοποιείου. Σημαίνει
και ενεργές συζητήσεις με τους πελάτες. 
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Μάρκετινγκ 

Ο αντίκτυπος αυτών των συνομιλιών με
τους πελάτες, ως εργαλείο μάρκετινγκ,
συχνά παραβλέπεται. 

«Τα φανοποιεία μπορούν να κερδίσουν
πολλά, ακόμα και με το τέλος μιας 
επισκευής. Εκεί ακριβώς το φανοποιείο
έχει την ευκαιρία να εργαστεί επάνω στη
διατήρηση της πιστότητας των πελατών»
λέει ο Joachim Hinz, Spies Hecker Brand
Manager για την Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική (EMEA). Και
αυτό επιτυγχάνεται εύκολα με απλές
συμβουλές και συμβουλές για τη σωστή
φροντίδα του χρώματος.

Μιλήστε για την 
προστασία του χρώματος.

Τα φανοποιεία μπορούν να προσφέρουν
στους πελάτες τους πολύτιμες συμβουλές
για τη διαχείριση και τη φροντίδα ενός
φρεσκοβαμμένου οχήματος. Ο Evgeny
Khmelev, Spies Hecker International
Training Manager για την περιοχή EMEA,
εξηγεί: «τα φανοποιεία θα πρέπει να 
επισημαίνουν στους ιδιοκτήτες να 
αποφεύγουν τα πλυντήρια αυτοκινήτων
που χρησιμοποιούν απορρυπαντικό με
κερί και ότι τα πλυστικά πίεσης πρέπει 
να χρησιμοποιούνται από ελάχιστη 
απόσταση 30cm έως 40cm.»  

Οι υποδείξεις όσον αφορά την φροντίδα
του χρώματος, για παράδειγμα με συμ-
βουλές όπως πώς να περιποιούνται τους
λεκέδες από τα πουλιά ή τα έντομα σε
φρεσκοβαμμένα αυτοκίνητα, δείχνουν
στον πελάτη το επίπεδο εξειδίκευσης του
φανοποιείου. Ο Hinz δηλώνει: «οι  ουσίες
αυτές είναι πολύ δραστικές και μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στο χρώμα. Ο πελά-
της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
περιμένει μέχρι το επόμενο πλύσιμο». Οι
πελάτες γενικά θεωρούν ότι τα περιττώ-
ματα των πουλιών είναι λέρωμα του χρώ-
ματος.

Ένα εύστοχο, προσωπικό και πρακτικό
δώρο για τους πελάτες είναι το διορθω-
τικό αυτοκόλλητο Spies Hecker
Stick’n’Go. Αυτή η ειδική μεμβράνη μπο-
ρεί να βαφεί εύκολα όταν το αυτοκίνητο
βρίσκεται στο φούρνο βαφής. Τότε, η
μεμβράνη κρεμιέται από τον εσωτερικό
καθρέπτη του οχήματος. Στην οπίσθια

Μικρές υποδείξεις, μεγάλος αντίκτυπος.

πλευρά του κρεμαστού πλαισίου υπάρχει
χώρος για το όνομα ή το λογότυπο του
φανοποιείου. Αυτός το διορθωτικό αυτο-
κόλλητο μπορεί να επισημανθεί στους 
πελάτες λέγοντας ότι μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την προσωρινή κάλυψη μικρών
αμυχών στο χρώμα. Στη συνέχεια μπορεί
να γίνει η επισκευή τους από επαγγελματία,
σε επόμενη ημερομηνία από το φανοποιείο.

Χρησιμοποιήστε με έξυπνο
τρόπο της συμβουλές
φροντίδας για να 
προωθήσετε την 
επιχείρησή σας.

Οι συμβουλές φροντίδας είναι ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ. Τα
φανοποιεία μπορούν να τις δημοσιεύουν
στις σελίδες τους στο Διαδίκτυο ή με 
φυλλάδια ή κατά τις συνομιλίες τους με
πελάτες. Οι συμβουλές θα συμβάλλουν
στη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέ-
τησης και στην αύξηση της πιστότητας
των πελατών.

Πού μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις 
υποδείξεις για το χρώμα
με τον καλύτερο τρόπο.

Ιστοσελίδα: Χρησιμοποιήστε την 
ιστοσελίδα σας και προσφέρετε στους
πελάτες σας επαγγελματικές συμβουλές
για τη φροντίδα της βαφής. Εφόσον τις
συντάξετε, οι συμβουλές αυτές δεν
χρειάζονται παρά ενημέρωση ανά δια-
στήματα.

Φυλλάδια: Τοποθετήστε σε εμφανές
σημείο στη ρεσεψιόν φυλλάδια που
αναφέρουν τις σημαντικότερες 
υποδείξεις για τους πελάτες.

Συνομιλίες με πελάτες: Σε κάθε 
συνομιλία πρέπει να δίνονται συμβουλές
για το χρώμα. Πάντα να επισημαίνετε
στους πελάτες τα φυλλάδια ή τον 
αυτοκόλλητο διορθωτικό στόκο τον
οποίο θα βρουν στο αυτοκίνητό τους.

•

•

•
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   Ευέλικτη εκμάθηση με το 
πάτημα τουποντικιού.

Ο Frank Barduna, Training Manager για
τη Γερμανία, εξηγεί πόσο χρήσιμο είναι
το MyTraining για τα φανοποιεία. Όπως
εξηγεί: «Η online εκμάθηση ελαχιστοποιεί
τις δαπάνες για μετακινήσεις που συνήθως
απαιτούνται και το χρόνο εκτός εργασίας
επειδή οι εργαζόμενοι μπορούν να 
ασχοληθούν με τις εκπαιδευτικές 
ενότητες όταν έχουν χρόνο και όταν το
επιτρέπει ο φόρτος εργασίας τους». 
Το πάγιο κόστος αδείας για ένα 
εκπαιδευτικό πακέτο καλύπτει μέχρι δέκα
εργαζομένους ανά φανοποιείο.

Μάθετε με το δικό σας
ρυθμό.

Το MyTraining προσφέρει επίσης ένα
χρήσιμο συμπλήρωμα της πρακτικής 
εκπαίδευσης για τους τεχνίτες που 

ασχολούνται με την
επαναβαφή οχημάτων.

Το πρόγραμμα εκμά-
θησης ήδη χρησιμο-
ποιείται με επιτυχία
στο πλαίσιο πιλοτικού
προγράμματος, σε
πολλά φανοποιεία. 
Ο Johannes Joseph 
Falkenstein, διευθύνων
σύμβουλος φανοποι-
είου στο Lippstadt 
της Γερμανίας έχει
παρακολουθήσει τα 

μαθήματα του MyTraining. Όπως εξηγεί,
«Με το MyTraining κατάφερα να μελετήσω,
να θυμηθώ και να συμπληρώσω 
πράγματα που είχα μάθει πριν από 
αρκετό καιρό, με το δικό μου ρυθμό και
χωρίς πίεση χρόνου».

Ζωντανή παρουσίαση
πρακτικών γνώσεων.

Το MyTraining προσφέρει οκτώ διαφορε-
τικές εκπαιδευτικές ενότητες, καθεμία
από τις οποίες ολοκληρώνεται μέσα σε
60 λεπτά. Οι τεχνίτες που ασχολούνται 
με την επαναβαφή, για παράδειγμα,
μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις
τους επάνω στις επισκευές πλαστικών
εξαρτημάτων, βήμα προς βήμα, ή να 
μάθουν περισσότερα σχετικά με τις νέες
τεχνολογίες διαχείρισης χρωμάτων. 
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με 
τη βοήθεια φωτογραφιών, βίντεο και
απεικονίσεων με κινούμενα σχέδια. «Οι
ερωτήσεις είναι κατανοητές και η 
πρόοδός σας στο πρόγραμμα γίνεται με

ιδιαίτερα απλό τρόπο», έτσι περιγράφει ο
Falkenstein τη δική του εμπειρία από το
MyTraining.

Εκμάθηση εν κινήσει για την
ελάττωση των δαπανών
για μετακινήσεις.

Ανάλογα με το φόρτο εργασίας τους, 
οι χρήστες μπορούν να διακόψουν το 
πρόγραμμα στη μέση μιας ενότητας και
κατόπιν να συνεχίσουν σε επόμενη 
ημερομηνία. Η online εκπαίδευση μπορεί
να γίνεται σε υπολογιστή στο φανοποιείο
ή σε κινητές συσκευές όπως tablet ή
smartphone. Ο Falkenstein, μεταξύ άλλων,
εκθειάζει την ευελιξία που προσφέρει το
πρόγραμμα. «Το MyTraining είναι ιδανικό
για αυτοεκπαίδευση όταν δεν υπάρχει
πολύ δουλειά στο φανοποιείο ή στο σπίτι
εκτός ωραρίου», σημειώνει.

Πιστοποίηση βήμα προς
βήμα.

Προβλέπεται ένα τεστ στο τέλος κάθε
ενότητας του MyTraining. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων, 
απονέμεται στους σπουδαστές ένα 
προσωπικό πιστοποιητικό με τον τίτλο
Spies Hecker E-certified Painter.

Οι τεχνίτες που ασχολούνται με την 
επαναβαφή, οι οποίοι θέλουν να χρησιμο-
ποιήσουν το πρόγραμμα e-learning 
MyTraining, μπορούν να εγγραφούν στην
ιστοσελίδα της Spies Hecker, στο μενού
Training & Knowledge.

Οι οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες του 
MyTraining με μια ματιά:

Προεργασία & προετοιμασία βαφής
Προετοιμασία και επαναβαφή 
πλαστικών εξαρτημάτων
Λειτουργικά υλικά
Προϊόντα και τεχνολογίες 

••
••

Χρώματα και διαχείριση χρωμάτων 
Διεργασίες επαναβαφής  
Αποφυγή λαθών κατά την 
εφαρμογή
Ασφάλεια σε χώρους εργασίας

••

•
•

Με το MyTraining, το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως (e-
learning) της Spies Hecker, τα φανοποιεία έχουν την
ικανότητα να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους
οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε τοποθεσία.
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Κάντε τους 
υπολογισμούς 
σας με ακρίβεια .

Εάν γνωρίζετε την ωριαία χρέωσή σας, τότε γνωρίζετε
και αν το φανοποιείο σας λειτουργεί αποδοτικά. Πώς
όμως υπολογίζεται αυτή η χρέωση; Και από ποιους
παράγοντες επηρεάζεται; 

Ενδεικτικός υπολογισμός
και λήψη των απαιτούμενων
δεδομένων.

Συνολικό κόστος: € 500.000
(χωρίς υλικά)
Στόχος κερδοφορίας: € 100.000
Παραγωγικοί 
εργαζόμενοι: 7
Ημέρες εργασίας: 222
Ώρες εργασίας: 8
Ικανότητα ανάληψης έργου
από το προσωπικό: 0,9

Η ικανότητα ανάληψης έργου είναι ο
λόγος των πωλούμενων ωρών προς τις
ώρες κατά τις οποίες οι παραγωγικοί 
εργαζόμενοι είναι παρόντες στο χώρο 
εργασίας. Στο παράδειγμα αυτό, σημαίνει
ότι το 90% των ωρών εργασίας μπορεί να
τιμολογηθεί. Αυτή η τιμή δεν αντιστοιχεί
στο μέσο όρο του κλάδου, ο οποίος 
ανέρχεται περίπου στο 70%.

Σε αυτό το παράδειγμα, τα δεδομένα για
τους παραγωγικούς εργαζομένους, οι
ημέρες και οι ώρες εργασίας αντιστοιχούν
στις παραγωγικές ώρες λειτουργίας 
της επιχείρησης. Εάν υπάρχει κεντρικό
σύστημα χρονομέτρησης, αυτές οι 
πληροφορίες μπορούν να ληφθούν με
ευκολία. Επιπροσθέτως, οι πωλούμενες
ώρες θα πρέπει να δύναται να αντληθούν
από το σύστημα χρονομέτρησης 
προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρτος 
εργασίας.

Με αυτές τις ενδεικτικές τιμές, αυτό το
φανοποιείο λειτουργεί οικονομικά με 
ωριαία χρέωση € 53,62. 

   € 500.000 + € 100.000 
  7 x 222 x 8 x 0,9
  = 53,62 Ευρώ

Μαθηματικός τύπος εν
ισχύ σε πολλές χώρες.

Ο γενικός τύπος υπολογισμού της 
ωριαίας χρέωσης εφαρμόζεται στη 
Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.
Ωστόσο, υπάρχουν αποκλίσεις, ιδιαίτερα
σε αγγλόφωνες χώρες όπου οι παραγω-
γικοί εργαζόμενοι συχνά καταγράφονται
ως μεταβλητά κόστη. Κατά συνέπεια, οι
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να επικοι-
νωνούν με έναν σύμβουλο διαχείρισης στη
χώρα τους, σε περίπτωση που έχουν 
απορίες για τον υπολογισμό των ωριαίων
χρεώσεων.

Herbert Prigge 
bpr Mittelstandsberatung GmbH

Συνολικό κόστος 
+ στόχος κερδοφορίας  
Εργαζόμενοι
x εργάσιμες ημέρες 
x εργάσιμες ώρες
x Ικανότητα ανάληψης έργου από το προσωπικό

Ωριαία χρέωση =

Το αποτέλεσμα δείχνει την ωριαία χρέωση με την οποία το φανοποιείο μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά.

"Για να μπορέσει ένας ιδιοκτήτης να 
εκτιμήσει με αντικειμενικότητα τη θέση
του φανοποιείου του στην αγορά, πρέπει
να γνωρίζει ποιο είναι το ωριαίο κόστος
του" λέει ο  Herbert Prigge της bpr 
Mittelstandsberatung GmbH, μιας 
εταιρείας συμβούλων με έδρα στο 
Ντόρτμουντ της Γερμανίας.

Υπολογίστε τη δική σας
ωριαία χρέωση.

Όσο πιο πολλά δεδομένα έχετε στη 
διάθεση σας για τον υπολογισμό της 
ωριαίας χρέωσης, τόσο πιο ακριβής θα
είναι ο υπολογισμός. «Ένας  σημαντικός
παράγοντας είναι η καταγραφή του 
παραγωγικού χρόνου εργασίας. Εάν
αυτός δεν γίνει ξεχωριστά, τότε ο υπολο-
γισμός θα πραγματοποιηθεί μόνο με 
πάγιες τιμές χρέωσης» εξηγεί ο Prigge.

Για να υπολογίσετε την ωριαία χρέωση,
θα προσθέσετε το σύνολο των στοιχείων
κόστους και το στοχευόμενο κέρδος. Το
κόστος των υλικών δεν περιλαμβάνεται
στον υπολογισμό της ωριαίας χρέωσης
επειδή μετακυλίεται στον πελάτη και δεν
αποτελεί μέρος της τιμολογιακής δομής
της ωριαίας χρέωσης. Στη συνέχεια το
άθροισμα του συνολικού κόστους και του
στοχευόμενου κέρδους διαιρείται διά του
συνολικού αριθμού των παραγωγικών 
εργαζομένων επί τον αριθμό των 
εργάσιμων ημερών, των εργάσιμων
ωρών και της ικανότητας ανάληψης
έργου του προσωπικού. 

Το αποτέλεσμα είναι ο παρακάτω
τύπος:
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Η διαπραγμάτευση για τις ζημιές και ο
καθορισμός των τιμών είναι ολοένα και
περισσότερο αναγκαία συστατικά της
δραστηριότητας, ακόμα και στον κλάδο
των φανοποιείων. Αυτό σημαίνει ότι η 
οικονομική βιωσιμότητα των φανοποιείων
εξαρτάται από το σωστό υπολογισμό των 
ωριαίων χρεώσεων. Για την στρατηγική 

τοποθέτηση ενός φανοποιείου στην
αγορά των επαναβαφών, είναι επίσης
πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι
η πελατειακή βάση από την οποία 
προέρχεται το εισόδημα της επιχείρησης. 
«Αυτό δεν σημαίνει ότι τα φανοποιεία
έχουν κέρδος μόνο εάν παίρνουν μεγάλο
όγκο εργασίας από ένα μεγάλο πελάτη»

λέει ο Herbert Prigge από τους συμβούλους
διοίκησης bpr Mittelstandsberatung
GmbH με έδρα στο Ντόρτμουντ της 
Γερμανίας. Και εξηγεί ότι: «ακόμα και
όταν η απασχόληση είναι στο μέγιστο της
δυναμικότητάς της, τα φανοποιεία 
διατρέχουν τον κίνδυνο ζημιών. Ένας
λόγος θα μπορούσε να είναι ο εσφαλμένος
υπολογισμός της κάθε επιμέρους 
εργασίας.» 

Είναι δεδομένο ότι η ωριαία χρέωση για
ένα πελάτη με μεγάλο κύκλο εργασιών
μπορεί να είναι χαμηλότερη σε σχέση με
κάποιον άλλο, αλλά οι πρόσθετες  
υπηρεσίες,  όπως η χρέωση ενοικίασης
αυτοκινήτου, μπορεί να χρεωθούν στο
φανοποιείο. «Για το λόγο αυτό, οι πελάτες
αυτοί ίσως να είναι πιο κερδοφόροι, παρά
τη χαμηλή ωριαία χρέωση, από 
άλλους με υψηλότερη ωριαία χρέωση,
αλλά δεν πληρώνουν για τις έξτρα 
παροχές» όπως διευκρινίζει.

Η ανάλυση των πελατών
προσφέρει μια σαφή 
εικόνα.

Κατά τον υπολογισμό του περιθωρίου
κέρδους, ο ίδιος κανόνας ισχύει για πελά-
τες μεγάλου όγκου όπως και για τους
ιδιώτες: για κάθε μεμονωμένη εργασία,
όλες οι δαπάνες πρέπει να αφαιρεθούν
από τον κύκλο εργασιών. Αυτές περιλαμ-
βάνουν το κόστος των ανταλλακτικών
καθώς και το χρόνο που δαπανήθηκε για
την επισκευή. «Για τη σωστή ανάλυση των
διαφόρων τομέων, τα φανοποιεία 
οφείλουν να καταγράφουν με ακρίβεια

Είναι βιώσιμη η δραστηριότητα;
Η υγιής λειτουργία μιας επιχείρησης και η στρατηγική τοποθέτησή
της στην αγορά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

την κάθε εργασία στο σύστημά τους.
Μόνο εφόσον υπάρχει το ακριβές κόστος
μπορεί να προσδιοριστεί εάν το φανοποιείο
λειτουργεί με τρόπο οικονομικά αποδοτικό»
λέει ο Prigge.

Εν κατακλείδι, η ανάλυση θα δείξει εάν ο
ιδιοκτήτης του φανοποιείου πρέπει να
αναπροσαρμόσει την ωριαία χρέωση για
κάποιο πελάτη και εάν χρειάζεται ακόμα
και να τη διαπραγματευτεί εκ νέου, 
προκειμένου για μεγάλους πελάτες. 

Η επαλήθευση των 
υπολογισμών μετά το
τέλος της εργασίας 
αποτελεί δύναμη για την
επιχείρηση.

«Τα φανοποιεία θα πρέπει να προβαίνουν
σε υπολογισμούς μετά την ολοκλήρωση
της εργασίας, τουλάχιστον μια φορά» 
συνιστά ο Prigge. «Οι υπολογισμοί αυτοί
επιτρέπουν να γνωρίζουμε με βεβαιότητα
εάν η συμφωνημένη ωριαία χρέωση είναι
επικερδής ή επιφέρει μακροπρόθεσμα 
οικονομική ζημιά.» 
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Αντιδιαβρωτική
προστασία για 
μικρές, τελείως
αποκαλυμμένες
περιοχές.
Νέο 
ταχυστέγνωτο
αστάρι 1K Spot
Primer 4074 σε
μεταλλικό δοχείο.

Το Priomat® 1K Spot Primer 4074 είναι 
κατάλληλο για το αστάρωμα μικρών 
επιφανειών που έχουν τριφτεί  μέχρι γυμνού
μετάλλου, σε ακμές και σε γωνίες για 
παράδειγμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο
πριν την τοποθέτηση του χρώματος βάσης.
Αυτό το αστάρι 1K μπορεί να επικαλυφθεί
γρήγορα και προσφέρει καλή εμφάνιση
κρατήματος του τελικού χρώματος.

Δυνατότητα 
επανεφαρμογής μετά
από 10 έως 15 λεπτά.
«Μετά από μόλις 1,5 περάσμα με σπρέι,
ένα λεπτό στρώμα Priomat® 1K Spot Primer
4074 παρέχει καλή αντιδιαβρωτική προστασία.
Η επικάλυψη μπορεί να γίνει με υδατοδια-
λυτά συστήματα Spies Hecker Permahyd®

Hi-TEC Basecoat 480 και Permahyd®

Basecoat 280/285 μετά  από στέγνωμα επί
10 έως 15 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος," λέει ο Evgeny Khmelev, Spies 
Hecker International Training Manager για την
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 

Έτοιμο προς χρήση,
εφαρμογή που 
εξοικονομεί χρόνο.
Το εύχρηστο δοχείο σπρέι διευκολύνει την
εφαρμογή και το χειρισμό του Priomat 1K Spot
Primer 4074 για συνηθισμένες εργασίες
επειδή το προϊόν 1K είναι έτοιμο για χρήση
και διαθέτει μεγάλη διάρκεια ανοικτού 
δοχείου. Επιπλέον, συμβάλλει στον περιο-
ρισμό των χρόνων επισκευής επειδή δεν
σπαταλάται χρόνος για τον καθαρισμό του
πιστολέτου βαφής.

Ακόμα και με χαμηλό πάχος
μεμβράνης, το Priomat®

1K Spot Primer 4074 
προσφέρει καλή 

αντιδιαβρωτική προστασία.

Το ημερολόγιο της Spies Hecker για το 2017 θα έχει
ως κεντρικό θέμα το «Passion & Hobby». Το ημερολόγιο
παρουσιάζει αυτοκινητιστικά αριστουργήματα τα
οποία έχουν δημιουργηθεί από πελάτες της Spies
Hecker σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες.

«Οι εικόνες για κάθε μήνα του έτους 
επιλέχθηκαν μεταξύ 100 υποψηφιοτήτων
τουλάχιστον από όλη την Ευρώπη: όλες
απεικονίζουν άψογα αναπαλαιωμένα
ιστορικά αυτοκίνητα, βαμμένα με κορυ-
φαίου επιπέδου επιδεξιότητα» αναφέρει
ο Peter Wingen, αρμόδιος για τις 
Διεθνείς Επικοινωνίες του Μάρκετινγκ
(International Marketing Communications)
στην  Spies Hecker. 

Αυτό που έκανε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το
εγχείρημα ήταν η μεταφορά του κεντρικού
θέματος του ημερολογίου, δηλαδή του
Passion & Hobby, σε εικόνες. «Εκτός από
τα οχήματα και τους εργαζομένους στα
φανοποιεία, συμπεριλάβαμε στις εικόνες
μικρά αξεσουάρ που παραπέμπουν το
καθένα σε ένα συγκεκριμένο χόμπι 
κάποιου μέλους του προσωπικού».  

Το σκηνικό που διαμορφώθηκε για το
φανοποιείο του Kesseler στο Breiback της
Γερμανίας είναι κλασικό και ξεχωριστό:
«Ο βοηθός διευθυντή είναι φανατικός
των αγώνων αυτοκινήτου. Η εικόνα για
αυτό το φανοποιείο είναι ένα Facel Vega
II του 1962, ένα GT σπορ πολυτελείας, το
οποίο στην εποχή του είχε χαρακτηριστεί
από τον διεθνή τύπο ως το ομορφότερο
μεταπολεμικό γαλλικό αυτοκίνητο. Με
τελική ταχύτητα 245 χλμ. / ώρα, ήταν
επίσης το ταχύτερο τετραθέσιο κουπέ
του κόσμου,» εξηγεί ο Wingen.

Μια σπάνια Porsche και
ένα τρακτέρ.

Για άλλη μια φορά, το ημερολόγιο του
2017 είναι γεμάτο απαστράπτον χρώμιο,
καλογυαλισμένες ζάντες και αστραφτερά
χρώματα: από το αγωνιστικό του σημερινού
παγκόσμιου πρωταθλητή κατασκευαστή
Formula OneTM, της MERCEDES AMG
PETRONAS και μιας πολύ σπάνιας 
Porsche 718 RSK του 1957 η οποία σήμερα
βρίσκεται στην Πορτογαλία, μέχρι ένα
Opel Kapitän PL 2600 από τη Δανία.

Η πλέον ασυνήθιστη φωτογράφιση έγινε
σε ένα αυστριακό φανοποιείο: ένα 
κατακόκκινο τρακτέρ τύπου Steyr Model
280A κατασκευής του 1971.

Με περισσότερες απεικονίσεις από τη
Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ιταλία και
την Ελβετία, το Passion & Hobby φέρνει
πιο κοντά τους φανοποιούς από 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Passion & Hobby.
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25.000 τέτοια οχήματα είχαν κατασκευα-
στεί στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
«Αυτό το ασθενοφόρο είναι το μοναδικό
αυτού του τύπου που αναπαλαιώθηκε
στην αυθεντική του μορφή, γι' αυτό 
και αποτέλεσε ένα αρκετά ασυνήθιστο
εγχείρημα για εμάς. Έπρεπε να ανακατα-
σκευάσουμε πολλές μικρές λεπτομέ-
ρειες με βάση φωτογραφίες και παλιά
αρχεία» αναφέρει ο  Stefan Hodel, 
ιδιοκτήτης του φανοποιείου.

Για την ανακατασκευή, το φανοποιείο
χρησιμοποίησε υλικά της Spies Hecker.
Αλλά πριν από τη βαφή του ασθενοφόρου
με το ειδικό λευκό χρώμα, ο Hodel και η
ομάδα του έπρεπε προηγουμένως να
αφαιρέσουν τέσσερα στρώματα παλαιών
χρωμάτων από τα ξύλινα μέρη του πλαισίου.

Παρουσίαση σε διεθνή
έκθεση αυτοκινήτου.

Η στιγμή ήταν ιδιαίτερη όταν το ανακαινι-
σμένο μπλοκ του κινητήρα τοποθετήθηκε
στο όχημα. Συνολικά, η εργασία της 
αναπαλαίωσης του IFA F8 διήρκεσε 
περισσότερο από έξι μήνες. Μετά την
αναπαλαίωση, το ασθενοφόρο, σε μια 
ειδική τελετή, παραδόθηκε στην ιστορική
ένωση του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού.
Σε άψογη εμφανισιακά κατάσταση, το
κλασικό ασθενοφόρο συγκέντρωσε το
θαυμασμό των επισκεπτών της Διεθνούς
Έκθεσης Αυτοκινήτου IAA στη 
Φρανκφούρτη, μεταξύ 17 και 27 Σεπτεμ-
βρίου του 2015.

Το ασθενοφόρο που
αστράφτει ξανά.

Νέος στόκος 
για επισκευή 
πλαστικών 
επιφανειών.
Αξιόπιστo γέμισμα, ισχυρή
πρόσφυση, μεγάλη 
ελαστικότητα: ο νέος στόκος
Raderal® Plastic Putty 2015
Black προσφέρει έναν 
αποδοτικό τρόπο για την 
επισκευή επιφανειακών 
ζημιών πλαστικών εξαρτημάτων
χωρίς να χρησιμοποιείται 
επιπλέον αστάρι.

Ο Raderal Plastic Putty 2015 Black είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλος για το γέμισμα και
την εξομάλυνση ατελειών σε πλαστικά
μέρη και για την προετοιμασία της επιφά-
νειας για την επακόλουθη βαφή. «Λόγω 
της μεγάλης ελαστικότητας αυτού του
προϊόντος δύο συστατικών, ο στόκος 
γίνεται εύκαμπτος και μπορεί να προσαρ-
μόζεται στην ελαστικότητα  των πλαστικών
μερών» εξηγεί ο Evgeny Khmelev, Spies
Hecker International Training Manager
EMEA.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι ο Raderal®
Plastic Putty 2015 Black μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί απευθείας στο πλαστικό
εξάρτημα που χρειάζεται επισκευή, χωρίς
πρόσθετα αστάρια πρόσφυσης πλαστικών.
Επίσης λόγω της λείας χωρίς πόρους 
επιφάνειας ο στόκος τρίβεται εύκολα. 

Αξιόπιστο στέγνωμα.

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο στόκος
στεγνώνει σε περίπου 30 λεπτά. Το στέγνωμα
με τη βοήθεια επιπλέον μέσων περιορίζει
το χρόνο στεγνώματος σε 15 λεπτά.

Ο Raderal® Plastic Putty 2015 Black 
διατίθεται ως σετ σε μεταλλικό δοχείο των
1,4 κιλών, το οποίο περιλαμβάνει τον 
σκληρυντή σε σωληνάριο στερεωμένο στο
καπάκι.

Η ομάδα του φανοποιείου και βαφείου SAS Steigra 
στην Σαξονία της Γερμανίας αναπαλαίωσε ένα 
ασθενοφόρο IFA F8, κατασκευής 1953. Μετά  από 30
έτη σε ένα στάβλο, το όχημα ανακαλύφθηκε και μόλις
υποβλήθηκε σε μια εκτεταμένη αναπαλαίωση. 
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«Βρισκόμαστε σε διαδικασία μετάβασης
από το CRplus στο Phoenix» εξηγεί ο Ralf
Szczepaniak μιλώντας για το συνεργείο
του στο Wittichenau της Γερμανίας.
«Αυτή τη στιγμή πέντε τεχνίτες επαναβαφής
στο φανοποιείο – βαφείο μας εργάζονται
με το Phoenix. Έμαθαν σε μικρό χρόνο να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αυτό το
πρόγραμμα στην καθημερινή εργασία τους».

Οι σύγχρονες 
χρωματικές συνθέσεις
διαθέσιμες οποιαδήποτε
στιγμή.

Το εξειδικευμένο φανοποιείο χρησιμο-
ποιεί το Phoenix από τις αρχές του 2016.
Το μεγαλύτερο όφελος για την ομάδα
του, σύμφωνα με τον Szczepaniak, είναι
ότι  «όλες οι ενημερώσεις εγκαθίστανται
αυτόματα. Επιπλέον, η επιλογή σύνθεσης
είναι άψογη επειδή οι τρέχουσες 
χρωματικές συνθέσεις των κατασκευαστών
αυτοκινήτων είναι πάντοτε διαθέσιμες
στο Phoenix Color Cloud. Οι τεχνίτες που
ασχολούνται με την επαναβαφή δεν
έχουν παρά να τις κατεβάσουν και να 
δημιουργήσουν το μίγμα». 

Σε άμεση σύνδεση.
Το Phoenix φέρνει το Internet στο αναμικτήριο χρωμάτων , επιτρέποντας τη 
δικτύωση πολλών φανοποιείων σε διαφορετικές τοποθεσίες και την αποθήκευση
των ειδικών συνθέσεων ανάμιξης χρωμάτων. Πώς όμως οι τεχνίτες που 
ασχολούνται με την επαναβαφή στο φανοποιείο θα εργαστούν με το λογισμικό
διαχείρισης χρωμάτων;

Delta-Scan

Οφέλη από το Phoenix στο φανοποιείο.
Συνδεσιμότητα στο αναμικτήριο (χρήση ColorDialog, κλίμακες 
ζυγίσματος , σύστημα δοσομετρίας τύπου « Daisy Wheel»)
Δικτύωση με smartphone, tablet και barcode-reader για την 
δημιουργία της χρωματικής σύνθεσης, της ανάμιξη και την 
παραγγελία νέων χρωστικών που τελειώνουν.
Ενημερωμένοι κωδικοί ανάμιξης χρωμάτων για πολλούς
κατασκευαστές αυτοκινήτων στο Phoenix Color Cloud είναι διαθέσιμοι
οποιαδήποτε στιγμή σε πραγματικό χρόνο.

Δικτύωση σε διαφορετικές εγκαταστάσεις λειτουργίας 
(πολλαπλά βαφεία σε άλλους χώρους)

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

Δημιουργία βάσεων δεδομένων μεμονωμένων συνθέσεων ανάμιξης
χρωμάτων στο Phoenix Color Cloud με πρόσβαση από οποιαδήποτε
σημείο πρόσβασης στην εταιρεία

•
•

•

•
•
•

Αποθήκευση 
αντιγράφων ασφαλείας
στο Phoenix Color Cloud. 

Εκτός από τη λειτουργία αναζήτησης
χρωμάτων, το Phoenix επιτρέπει στα 
φανοποιεία να αποθηκεύουν και να 
αρχειοθετούν τα δικά τους δεδομένα στο
Color Cloud. «Ένας λόγος που το φανο-
ποιείο μας αποφάσισε να χρησιμοποιεί
το Phoenix ήταν ότι τα δεδομένα είναι
ασφαλή και δεν αποκαλύπτονται σε 
άλλους», λέει ο Szczepaniak.

Διευκόλυνση του φόρτου
εργασίας των βαφέων. 

«Το ψηφιακό αναμικτήριο σε συνδυασμό
με το λογισμικό Phoenix συμβάλλουν στη

διευκόλυνση του έργου των βαφέων, από
την αναζήτηση χρωμάτων μέχρι την 
ανάμιξη και τον έλεγχο του στοκ. 
Επιπλέον, οι διαδικασίες των επισκευών
γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικές. Οι
χρωματικές συνθέσεις είναι ήδη προσβά-
σιμες από smartphone ή tablet άμεσα
μόλις οι βαφείς παραλάβουν ένα αυτοκί-
νητο για επισκευή και στη συνέχεια αναμι-
γνύονται στο αναμικτήριο», λέει ο Dietmar
Wegener, Colour Management Specialist
της Spies Hecker για τη Γερμανία, την
Αυστρία και την Ελβετία.

«Ένα βήμα προς το 
μέλλον». 

Ο Szczepaniak είναι βέβαιος: «Η Phoenix
μεταφέρει τα φανοποιεία ένα βήμα 
κοντύτερα στο μέλλον».  
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Στενή συνεργασία για περισσότερα
από 40 χρόνια. 

Η Carrozzeria Palma στο Borgosatollo της Brescia, 
στην Ιταλία, έγινε το πρώτο φανοποιείο Spies Hecker
της χώρας στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το
1974, συνεργάζεται έκτοτε στενά με την εταιρεία από την Κολωνία και έχει 
σοβαρό λόγο που το κάνει αυτό.

«Στην πραγματικότητα, ήμασταν ήδη 
πελάτες της Spies Hecker όταν ο 
εισαγωγέας, Ingros Color, άρχισε να
πωλεί τα προϊόντα της Spies Hecker,»
λέει ο Renzo Voltolini, ιδρυτής της 
εταιρείας. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι
με την ποιότητα των προϊόντων και του
συστήματος αλλά και την υποστήριξη 
της Spies Hecker. Σε καμία περίπτωση
δεν υπήρχε λόγος να αλλάξουμε κάτι»
επισημαίνει. «Και όταν εγκατασταθήκαμε
στις νέες και υπερσύγχρονες εγκαταστά-
σεις μας στις αρχές του 2015, η Spies
Hecker και η Ingros Color μας βοήθησαν
να δώσουμε μια τελείως νέα εικόνα στο
φανοποιείο μας». 

Οι δύο γιοι στο τιμόνι της
εταιρείας.

Ο Voltolini εξακολουθεί να διευθύνει την
οικογενειακή επιχείρηση, αλλά τώρα σε
συνεργασία με τους δύο γιούς του.
Έχουν μοιράσει τις αρμοδιότητες της

εταιρείας: Ο Nicola ασχολείται με τον
κλάδο της βαφής ενώ ο Mario με το 
γραφείο και άλλες δραστηριότητες. 
Την ομάδα συμπληρώνουν άλλοι δύο 
εργαζόμενοι. Ο τεχνικός εξοπλισμός στο
χώρο του βαφείου περιλαμβάνει δύο 
τομείς προετοιμασίας και ένα φούρνο
βαφής Metron. Επιπλέον, το φανοποιείο
διαθέτει δικό του τμήμα εξυπηρέτησης
κρυστάλλων. 

Υπερήφανη για το ποσοστό
των ιδιωτών πελατών.

Η ομάδα είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που
το 80 τοις εκατό των πελατών της είναι
ιδιώτες. «Είμαστε πασίγνωστοι στην 
περιοχή και θεωρούμαστε σημείο 
αναφοράς από τους πελάτες μας. Γι'
αυτό έχουμε επηρεαστεί ελάχιστα από τη
γενική κάμψη της αγοράς των επισκευών
αυτοκινήτων» λέει ο Voltolini.

Προηγμένα συστήματα
για κορυφαία 
αποδοτικότητα.

Η Carrozzeria Palma συνεργάζεται και με
τη Mazda και ένας αντιπρόσωπος της 
Hyundai εμπιστεύεται ολοένα και
περισσότερο την επισκευή των μοντέλων
πολυτελείας του. «Η πλήρης αναδιοργάνωση
του 2015 με τη βοήθεια του συνεργάτη μας,
συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης
της εμφάνισης, ήταν αναμφίβολα 
καθοριστική για την επιτυχία μας» λέει ο
Voltolini. «Ακόμα και αν δεν έχουμε το 
μεγαλύτερο φανοποιείο, είμαστε πολύ
αποδοτικοί χάρη στα αποδοτικά συστή-
ματα βαφής της Spies Hecker που μας
επιτρέπουν να επισκευάζουμε περίπου 12
έως 13 ολόκληρα αυτοκίνητα την εβδο-
μάδα». 
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Τα φανοποιεία μπορούν να αποκτήσουν
μια σταθερή πηγή εσόδων από τις μικρο-
επισκευές, όπως επισκευές σε μεμονω-
μένα σημάδια, σφυρηλάτηση μεγάλων
επιφανειών και επισκευές θαμπωμένων
φαναριών και εσωτερικών. Σύμφωνα με
μια μελέτη του γερμανικού οργανισμού 
τεχνικών ελέγχων TÜV Nord, οι πελάτες
προτιμούν τα ανεξάρτητα φανοποιεία για
τις μικροεπισκευές του χρώματος αλλά και
για επισκευές σε ζάντες, πλαστικά μέρη ή
βαθουλώματα και βούλες από χαλάζι. 
Σε αυτό τον τομέα υπάρχουν μεγάλες 
δυνατότητες για τους κατόχους στόλων
οχημάτων και τις εμπορίες αυτοκινήτων
που επίσης αναθέτουν μικροεπισκευές σε
ανεξάρτητα φανοποιεία.

Οφέλη για το 
φανοποιείο.

Πέρα από την αύξηση του αριθμού εργα-
σιών, η ενασχόληση με τις μικροεπισκευές
προσφέρει και άλλα οφέλη στα φανοποιεία.
Ενισχύει την πιστότητα των πελατών 
και αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο 
για την προσέλκυση νέων πελατών. Τα
φανοποιεία πρέπει σε κάθε περίπτωση να

επισημαίνουν τα οφέλη στους πελάτες,
όπως το χαμηλό κόστος των επισκευών 
και το γεγονός ότι οι μικροεπισκευές 
συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της
αξίας του οχήματος. Για τα μισθωμένα
οχήματα, η επισκευή μπορεί να συντελέσει
σε χαμηλότερο κόστος κατά την επιστροφή
του οχήματος. Και ένα ακόμα σημείο που
αξίζει να αναφέρεται στις συζητήσεις για
το κλείσιμο της επισκευής, είναι το μικρό
χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη
διενέργεια επισκευών σε μικρά σημεία.

Λύσεις συστημάτων και
εξοπλισμός συνεργείου.

Οι δαπάνες επένδυσης για τα φανοποιεία
που ξεκινούν την ενασχόληση με μικροεπι-
σκευές είναι χαμηλές και τα  φανοποιεία
μπορούν να λάβουν υποστήριξη από τους
προμηθευτές εξοπλισμού συνεργείου και
χρωμάτων, με τη βοήθεια συντονισμένων
λύσεων μικροεπισκευών. Η Spies Hecker
προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα για
αυτές τις εργασίες με την ονομασία Speed
Repair System. Μερικά από αυτά τα 
προϊόντα είναι τα Priomat® Wash Primer
4085, HS Performance Fillers 5320 και
Permasolid® HS Vario Primer 5340. Ο
Evgeny Khmelev, Spies Hecker International
Training Manager συνιστά ακόμα τα 
Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480, 
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800
και Permacron® Speed Blender 1036.

Ακόμα πιο γρήγορα με
Speed Repair.

Για ταχύτατες μικροεπισκευές, η Spies
Hecker διαθέτει τώρα το νέο Permasolid®

1K UV Primer 9002. Αυτό παραδίδεται
έτοιμο για χρήση και μπορεί να τοποθετη-
θεί σε καθαρές και γυαλοχαρταρισμένες
επιφάνειες όπως χάλυβα, γαλβανισμένο
χάλυβα ή εργοστασιακής τοποθέτησης
αστάρια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα
και σε πλαστικά μέρη μετά την εφαρμογή
ενός ενισχυτικού πρόσφυσης.

Για να είναι αποδοτική η εργασία τους, οι
τεχνίτες που ασχολούνται με τις επαναβαφές
πρέπει να διαθέτουν τον παρακάτω 
εξοπλισμό συνεργείου: Ξηραντήρες υπε-
ρύθρων, μικρά παλμικά τριβεία, πιστόλια
βαφής Minĳet και μικρούς στιλβωτικούς 
δίσκους» λέει ο Khmelev. Αυτού του είδους
οι επισκευές στο χρώμα είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλες για προφυλακτήρες, θόλους
τροχών και διακοσμητικά. Ένα ακόμα 
πλεονέκτημα των μικροεπισκευών είναι ότι
το μόνο που χρειάζεται είναι ένας μοναδικός
σταθμός εργασίας πολλαπλής χρήσης,
αφήνοντας το φούρνο βαφής ελεύθερο
για μεγαλύτερες εργασίες.

Επιτυχία διαμέσου της
ενεργητικής προώθησης.

Για να είναι ωστόσο επιτυχής η δραστηριότητα
των μικροεπισκευών, απαιτείται στοχευμένη
προώθησή τους, με μέσα όπως τακτικές
διαφημίσεις στον τοπικό τύπο, ταχυδρομικές
καμπάνιες σε σημερινούς πελάτες και 
διατήρηση ενεργού διαλόγου με τους 
πελάτες. Ο Daniel Schröder, διευθύνων
σύμβουλος της IDENTICA Schröder GmbH
στο Telgte της Γερμανίας, λέει: «Η 
δραστηριότητά μας στις μικροεπισκευές
είναι επιτυχημένη επειδή την προωθούμε
ενεργά. Ειδικά στο χώρο της λιανικής, 
η προσωπική επαφή με τον πελάτη είναι
καθοριστική.»  

Μικροεπισκευές; Ναι!
Αλλά πώς; 
Γραντζουνιές, βαθουλώματα και φθορές σε πλαστικά
εξαρτήματα: Ως μια κερδοφόρος πηγή πρόσθετων
εσόδων, οι μικροεπισκευές συμβάλλουν στην 
πιστότητα των πελατών και προσελκύουν νέους 
πελάτες στο φανοποιείο.
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Το νέο σουρφασέρ ταχείας δράσης
με την επαναστατική τεχνολογία. 

Το νέο Permasolid HS Speed Surfacer 5500 σπάει όλα
τα ρεκόρ ταχύτητας στεγνώματος για σουρφασέρ.
παρέχουν την αναγκαία αντιδιαβρωτική
προστασία πριν από την εφαρμογή του
γεμιστικού. Τα μανδηλάκια αποτελούν
ένα φυσικό φραγμό, του οποίου η 
αντιδιαβρωτική αντίσταση συγκρίνεται με
των όξινων ασταριών», λέει ο Khmelev,
περιγράφοντας τη διαδικασία.

Ένας συνδυασμός που
θριαμβεύει.

Το σουρφασέρ Permasolid®

HS Speed Surfacer 5500
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον
για φανοποιεία τα οποία
θέλουν να λειτουργήσουν
αποδοτικότερα και να 
αυξήσουν την παραγωγική
ικανότητά τους. Αυτό 
σημαίνει ότι η χρήση του
Permasolid® HS Speed
Surfacer 5500 μπορεί να
εξαλείψει την ανάγκη 
στεγνώματος με υπέρυθρες,
με αποτέλεσμα την 

«Με βάση την ίδια επαναστατική 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται ήδη στο
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800,
το νέο Permasolid® HS Speed Surfacer
5500 μπορεί να τριφτεί μετά από μόνο
20 - 40 λεπτά στεγνώματος στον αέρα»
τόνισε ο Evgeny Khmelev, Spies Hecker
International Training Manager EMEA.
Αυτό το νέο σουρφασέρ ξεπερνά όλους
τους χρόνους στεγνώματος που 
θεωρούσαμε μέχρι τώρα τυπικούς, 
ανοίγοντας μια νέα εποχή για τις 
διεργασίες επαναβαφής.

Μετά την ανάμιξη του νέου σουρφασέρ
Permasolid® HS Speed Surfacer 5500 με
σκληρυντή Permasolid® Speed Surfacer
Hardener 3550 σε απλή αναλογία 1:1, το
μίγμα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε
δύο έως τέσσερα ΧΕΡΙΑ χωρίς ενδιάμεσο
χρόνο αναμονής. Η νέα τεχνολογία 
προσφέρει πολύ ομαλό επιφανειακό 
φινίρισμα.

Τέλεια αντιστοιχία.
Το σουρφασέρ Permasolid HS Speed
Surfacer 5500 διαθέτει ευρεία γκάμα
εφαρμογών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε όλα τα κοινά υποστρώματα. Κατά την
απευθείας εφαρμογή σε μέταλλο, η προς
επισκευή επιφάνεια πρέπει να προετοι-
μαστεί με τα νέα Priomat® Reactive 
Pretreatment Wipes 4000. Αυτά τα 
καινοτόμα μανδηλάκια προκατεργασίας

ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Επίσης, βάζει τέλος στη χρονοβόρα πα-
λινδρόμηση του ξηραντήρα υπερύθρων,
δίνοντας τη δυνατότητα βελτίωσης της
ροής της εργασίας.

Η σύνθεση του νέου σουρφασέρ προορί-
ζεται για συνδυασμό με το Permahyd®

Hi-TEC Basecoat 480 και το ταχύτατο
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.
Το βερνίκι μπορεί να στεγνώσει και στον
αέρα ή σε χαμηλή θερμοκρασία φούρνου
βαφής, σε μόλις 40oC. Τα προϊόντα αυτά
αποτελούν έναν απόλυτα επιτυχημένο
συνδυασμό.

«Τα πρώτα φανοποιεία ήδη διεξάγουν με
επιτυχία δοκιμές του Permasolid® HS
Speed Surfacer 5500 και είναι εντυπω-
σιασμένα από την εξαιρετική εξοικονό-
μηση χρόνου» λέει ο Karsten Jürs,
International Marketing Communications. 



Ένα σήµα της Axalta Coating Systems

Με το νέο Permasolid® HS Speed Surfacer 5500 και Priomat® Reactive Pretreatment
Wipes 4000 στην ομάδα σας, δεν θα τερματίσετε απλώς πρώτοι: με την αδιάκοπη
εφαρμογή χωρίς ενδιάμεσους χρόνους αναμονής και εντυπωσιακή απόδοση
στεγνώματος στον αέρα. Μιλάμε για ταχύτητες επιπέδου Φόρμουλα 1 με
δυνατότητα να τρίψετε μόλις μετά από 20-40 λεπτά. Αυτή η αίσθηση υπεροχής
συνδυάζεται και με μια λεία επιφάνεια η οποία εγγυάται άριστη ανάδειξη της
γυαλάδας μετά το τελικό χρώμα.

Spies Hecker – απλά πιο κοντά.

Οι ομάδες μας 
τερματίζουν πρώτες

– – με το νέο, ταχύτατοHS Speed Surfacer 5500.


