
1

colorexpertcz
T I P Y  A  I N F O R M AC E  N E J E N  P R O  L A KOV N Y  A  K A R O S Á R N Y 012019

Autoopravář Junior 2019
zná své vítěze
str. 4

Přestavba roku 2018
Auto Palace Spořilov
str. 5

Dakar Rallye: Big Shock Racing
v barvách Spies Hecker
str. 8 - 9

Phoenix 100 % wifi 
prověřeno praxí
str. 12 - 13



2 colorexpertcz 012019

automobilový průmysl v posledních letech zažil 
několik velkých změn, a přestože tím byl silně 
ovlivněn, v letošním roce opět jede v plné síle. 
Stejně jako náš magazín Color Expert, který si pro 
Vás v letošním prvním vydání připravil spoustu 
novinek, trendů a zajímavostí z auto branže.

Automobil je od počátků svého masového 
rozšíření nejen dopravním prostředkem 
nejvíce přítomným v našem životě, ale 
rovněž sociálním ukazatelem odhalujícím 
naši osobnost. I naše společnost je součástí 
koloběhu automobilového průmyslu, v němž je 
v posledních letech vyvíjen tlak a prostředí námi 
všudy přítomného „digitálního světa“, kterému 
se musíme chtě nechtě přizpůsobit a hledat 
příležitosti.

Uveďme v této souvislosti několik faktů ze 
studie, kterou v nedávné době uveřejnila 
přední poradenská společnost Gartner. Podle 
ní v posledních letech � rmy na rozvoj internetu 
věcí vynaložily přes 40 miliard USD, z fyzického 
do online světa bylo začleněno 650 milionů 
nových objektů a automobilový průmysl 
vyprodukoval již 10 % automobilů, které lze 
připojit k internetu. To jsou jistě pozoruhodná 
čísla, avšak vývoj pokračuje: pro příští rok je prý 
třeba počítat s jejich dalším masivním růstem. Při 
tomto obvyklém bilancování se nabízí otázka, 
odkud bere tato evoluce svoji energii? Jsou to 
nepochybně inovace.

Navštívili jsme již tradiční celosvětové 
marketingové fórum společnosti Spies Hecker 
v Kolíně nad Rýnem, kde bylo jedním z hlavních 
témat právě 100 % digital management. Postřehy 
a zajímavosti z konference Vám přinášíme 
v tomto vydání. 

Této problematice se věnujeme i v dalším článku, 
zaměřeném na 100 % wi� . Klasické koloristické 
boxy, v nichž lakýrníci léta vyhledávali správné 
odstíny pro opravy vozidel, se pomalu, ale jistě 
stávají minulostí. Od klasických koloristických 
boxů postupně ustupují všichni výrobci 
lakovacích materiálů po celém světe. Nahrazují 
je nové digitální technologie v podobě měřáků 
odstínů tzv. Spectrofotometrů. To ale není jediný 
trend, protože nová „digitální doba“ přináší 
mnohem více možností. V České republice je 
aktuálně systém Phoenix 100% Wi�  spuštěn 
v ostrém provozu u prvního zákazníka Auto 
Podbabská. Po necelém měsíci provozu jsme 
navštívili ředitele Auto Podbaská pana Michala 
Cvekla, abychom se ho zeptali, jak systém 
funguje, jak si na něj personál lakovny zvykl a jak 
vidí další budoucnost tohoto odvětví. Reportáž 
z návštěvy se dočtete uvnitř magazínu.

Dalším zajímavým tématem je přestavba/
modernizace roku 2018 u našeho zákazníka Auto 
Palace Spořilov, kde došlo k inovaci lakovacích 
boxů, přípravných pracovišť a vlastně celé 
lakovny, která se u nás a v Evropě řadí k tomu 
nejlepšímu.

Dnešní doba si žádá nejen přizpůsobení se 
digitálnímu světu, ale také větší efektivitu 
a výkonnost na pracovišti. Této problematice 
se věnujeme v článku zaměřeném právě na 
efektivitu práce lakoven a karosáren a jaké jsou 
trendy a nejzajímavější novinky v technologiích.  
V následujících článcích více rozebereme 
danou tématiku, co se týče nové revoluční 
technologie Spies Hecker Speed–Tec, která je 
nejmodernější svého druhu na současném trhu. 

Mezi novinky z oblasti technologie patří 
bezpochyby také nová revoluce v lakování 
v podobě 3M PPS systému pro přípravu 
a aplikaci barev, který naleznete uvnitř magazínu 
a dále například nejpokrokovější DeVilbiss 
stříkací pistoli na trhu DV-1. 

Jako zajímavost Vám přinášíme reportáž 
z nejtěžšího závodu světa – Rallye Dakar od 
Big Shock Racing týmu, kterými jsme hrdým 
partnerem a barvy Spies Hecker tak opět okusily 
zatěžkávací zkoušku v tvrdých a nelítostných 
podmínkách, který na Rallye Dakar panují.

Velice si ceníme a jsme hrdí na úspěchy našich 
zákazníků a partnerských škol na lakařských 
i dalších soutěžích a i v tomto vydání Vám 
představíme několik jejich významných úspěchů. 
Za zmínku stojí soutěž Autolakýrník junior 
a prozradíme Vám i mistrovský kousek z České 
republiky, který bude mít oprávněné místo 
v limitované edici kalendáře Master Pieces 2020. 

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši 
přízeň a jsem rád, že s některými z Vás se brzy 
uvidíme na blížícím se již druhém ročníku 
Lakýrník kempu, na jehož reportáž se můžete 
těšit v  dalším vydání. S  vidinou blížících se 
prázdnin bych Vám chtěl popřát krásné prožití 
letních měsíců, hodně odpočinku a těším se na 
naše další shledání.

E D I TO R I A L

Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík

Vážení čtenáři, 
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V letošním roce jsme opět zavítali na již 
tradiční marketingové fórum do Kolína 
nad Rýnem, kterého se zúčastnilo přes 120 
účastníků z různých zemí světa. Během 
tří dnů na nás čekalo mnoho novinek 
a informací z branže. Trendem dnešní doby 
a již velmi blízké budoucnosti jsou nové 
technologie, proto i jedním z hlavních 
témat letošního fóra byl právě 100 % 
digital management, jeho výhody oproti 
klasické koloristice a usnadnění procesů 
na lakovně prostřednictvím digitalizace 
a propojení s Internetem. Na toto téma 
pro Vás máme připravený článek přímo 
z praxe, o kterém se dočtete v dalším 
článku tohoto magazínu. Dalším zajímavým 
tématem byla nová produktová řada 
značky Spies Hecker Speed–Tec, jakožto 
revoluční technologie v lakování. O této 
produktové řadě jsme se již lehce zmínili 
v předchozím vydání a nyní přinášíme více 
informací. Těšíme se, co nám přinese další 
ročník MaFo 2020. 

Společnost Interaction disponuje širokým 
a zkušeným profesionálním týmem 
techniků, kteří jsou k dispozici našim 
zákazníkům po celé České republice. Své 
zkušenosti a přehled v oboru neustále 
zdokonalují, aby se přizpůsobili potřebám 
zákazníka a neustále se měnícího trhu. 
Na jaře tohoto roku se všichni naši 
technici vydali do centrály společnosti 
Spies Hecker v Kolíně nad Rýnem, kde se 
zúčastnili intenzivního týdenního školení 
zaměřeného především na více vrstvé 
lakování, matné + strukturované laky, dále 
aplikace Hi-tec 480, aplikace laku 8700, 

NGT a Permafleet materiály a samozřejmě 
nechyběly novinky a trendy v lakování.

Naše společnost Interaction byla vyhodnocená jako jedna 
z nejlepších společností v našem kraji a je doporučena 
mezi ČESKÉ LÍDRY. Proto jsme přijali výzvu a přihlásili 
jsme se do finále projektu Ocenění Českých Lídrů. 

Na základě analýzy naší ekonomické 
situace z veřejně dostupných údajů nás 
mezi finalisty našeho kraje doporučil 
odborný garant projektu - světově 
uznávaný specialista na rating a scoring 
firem, společnost CRIF – Czech Credit 
Bureau, a.s. 

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ sleduje 
několik cílů. Identifikovat a vyzdvihnout 
lídry mezi ryze českými podnikateli.  
Rozšířit podnikatelskou platformu ryze 
českých firem a jejích  majitelů fungující 

na principu vzájemné spolupráce, 
podpory, solidarity a nových příležitostí. 
V projektu se hodnotí největší ryze 
české společnosti, které mají roční obrat 
převyšující 200 milionů korun alespoň 
v jednom hodnoceném roce a alespoň 
50 zaměstnanců. Ocenění se udělují 
v rámci všech krajů České republiky. 

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 
v rámci DNE ČESKÝCH LÍDRŮ, který se  
uskuteční 12. 6. 2019. 

O B S A H A K T UA L I T Y
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R Ů Z N É

Autoopravář Junior 2019 zná své vítěze

Mladá Boleslav, 23. dubna 2019

Ve dnech 15. - 17. dubna 2019, proběhl 25. ročník soutěže Autoopravář Junior. 
Žáci středních odborných škol a učilišť se v ní utkali o ocenění nejlepšího 
automechanika, karosáře, autotronika a autolakýrníka.

I v letošním roce se naše společnost Interaction, jako jeden z hlavních partnerů, 
účastnili tohoto celostátního � nále soutěže.

Letošního ročníku se účastnilo na 100 škol, 
z nichž do � nále postoupilo nejlepších 38 
s celkem 62 žáky. Na ně čekaly teoretické 
otázky i praktické úkoly vztahující se 
k oboru.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

Automechanik
Lukáš Holub, SOŠ a SOU Nymburk

Karosář
David Mottl, SPŠ dopravní, Plzeň

Autotronik
Luboš Hřebec, ISŠA Brno

Autolakýrník
Thanh Binh Nguyen, SŠ PTA Jihlava

Milan Chylík, ředitel Integrované střední 
školy automobilní Brno a jeden z hlavních 
organizátorů akce, považuje uplynulou 
událost za skvělý odrazový můstek 
studentů k budoucímu perspektivnímu 
povolání. „Protože soutěž probíhá přímo 
v tréninkovém centru ŠKODA AUTO, 

získávají její účastníci dokonalý vhled do 
reálného procesu výroby aut. Setkávají se 
s potenciálními zaměstnavateli a mohou 
získat představu o tom, jak by mohla 
vypadat třeba i jejich pracovní budoucnost. 
To je podle mě velmi důležité pro posílení 
důvěry v celý obor.“

Inženýrka Markéta Zelinková, ředitelka 
Integrované střední školy ve Vysokém 
nad Jizerou, ještě dodává: „Kvali� kované 
propojení teorie i praxe s nejnovějšími 
trendy a nejmodernějšími technologiemi 
je jednou z klíčových hodnot, na kterých 
stavíme vzdělávání budoucích odborníků 
automobilového odvětví.“

Hlavními partnery celé soutěže byly � rmy 
ŠKODA AUTO, Bosch a Scania. Vítěze čeká 
projížďka v závodním voze R5 s továrním 
jezdcem ŠKODA Motorsport, letecký zájezd 
do Švédska a tablety. Školy se zase mohou 
těšit na vozy, motory, převodovky a další 
pomůcky potřebné pro výuku.

První tří vítězové v kategorii Autolakýrník

Pořadí Jméno Škola

1 Thanh Binh Nguyen SŠ PTA Jihlava

2 Richard Ulman ISŠ Vysoké nad Jizerou

3 Jakub Hercok SŠ automobilní a informatiky, Praha - Hostivař
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Přestavba roku 2018

M A N AG E M E N T

Auto Palace Spořilov investovala do modernizace vybraných provozů. 
Pracoviště nové lakovny od Interaction přišlo na téměř deset milionů korun. 

Auto Palace Spořilov disponuje nejen 
na tomto pracovišti týmem špičkových 
odborníků, kteří se oboru lakování věnují 
již mnoho let. Technologie lakování vozů 
však obecně prochází poměrně rychlým 
vývojem, a proto dosavadní pracoviště 
bylo nutné technologicky zásadně 
obměnit.

Investici zajistila Interaction
S investicí přibližně deset milionů korun 
byla za dva měsíce provedena, díky 
spolupráci s odbornou dodavatelskou 
firmou Interaction, instalace třech zcela 
nových kabin.

V zájmu maximální variability při lakování 
celých vozů, ale i tzv. smart oprav byla 
zvolena varianta dvou plnohodnotných 
stříkacích kabin USI ITALIA CHRONOTECH 
DYNAMIC a jedné modulové kabiny 
POLIN-AC, která umožňuje speciální 
roletou rozdělení pracovního prostoru 
na dva samostatné celky pro případy 
drobných oprav s odlišným barevným 
odstínem. To vše při minimální spotřebě 
energie.

Tato modulová technologie je vzhledem 
ke své specializaci jediná nejen v ČR, 
ale i v celé Evropě. Při modernizaci bylo 
myšleno i na možnost opravy laku nejen 
osobních, ale i dodávkových vozů.

Nedílnou součástí modernizace lakovny 
na pražském Spořilově byla rovněž 
instalace pěti nových přípravných 
pracovišť s výhřevem, která jsou 
v modulární funkci využívány například 
pro nanášení tmelů a plničů před finálním 
nástřikem.

Převede-li se celková úspora lakovny 
do řeči čísel, dochází zde ke snížení 
spotřeby plynu v porovnání s původní 
technologií až o 50 %, a stejně tak ke 
snížení spotřeby el. energie ve výši 20 %.
 Výrazné navýšení produktivity práce 
spojené s vyšší průchodností nové 
lakovny v Auto Palace Spořilov pak 
reprezentuje zkrácení času pro nástřik 
a sušení až o plných 35 %.

USI ITALIA - HLAVNÍ TECHNICKÉ 
PARAMETRY A VÝHODY 
“CHRONOTECH” AIR BLUE 
STŘÍKACÍCH KABIN

• 97 % využití topného paliva.

• Nižší spotřeba paliva (až o 30 % nižší 
než u nepřímého hořáku se spalovací 
komorou).

• Nastavená teplota je dosažena rychleji 
a je více stabilní než systémy se spalovací 
komorou, které mají výrazné rozdíly 
teplot vlivem tepelné setrvačnosti 
spalovacích komor.

• Snížení času cyklu stříkání/sušení (až o 35 %).

• Zvýšení produktivity (až o 55 %).

TETRIS – unikátní novinka na 
českém trhu / malý lakovací box

TETRIS v Auto Palace - unikátní spojení 
dvou malých lakovacíh kabin

Modulové zařízení, které lze používat jako 
kabinu standardních rozměrů, případně 
lze rozdělit na dvě menší nezávislé kabiny 
pro lakování kusových dílů = výrazné 
navýšení produktivity.

Motory osazené frekvenčními měniči 
= úspora el. energie cca 20 % oproti 
stávající kabině.

Dva  nezávislé agregáty s hořákem 
o výkonu 70kW  = úspora plynu cca 50 % 
oproti stávající kabině.

• Nové moderní technologie, které 
převyšují dnešní trendy a jsou plánované 
s výhledem na vývoj nových lakovacích 
materiálů v budoucnu.

• Opravy vozidel jsou a budou čím dál 
v menším rozsahu poškození a stále 
častěji se lakují kusové díly. Z těchto 
důvodu vám nabízíme revoluční 
modulovou lakovací kabinu POLIN – 
AC model TETRiS, umožňující nezávisle 
lakovat dvě zakázky najednou.

• Zvyšují efektivitu lakování a tím výrazně 
zvyšují průchodnost Vaší lakovny.

• Snižují energetickou náročnost vašeho 
provozu, cca 20 % úspora elektrické 
energie, cca 40 – 50 % úspora plynu.

Moderní prostředí pro zaměstnance 
lakovny.
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T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

Efektivita práce 
lakoven a karosáren 
Nejzajímavější novinky v technologiích přispívající 
k zefektivnění práce karosářů a lakýrníků.

V oblasti provádění lakýrnických prací v autolakovnách se 
trendy mění. Z pohledu produktivity potřebují lakovny svou 
práci udělat rychle. Z pohledu ziskovosti s co nejmenším 
nákladem na energie. Nové technologie, které přicházejí na 
trh, umožňují tyto dva ještě nedávno neslučitelné parametry 
sloučit dohromady. Nová řada produktů Spies Hecker  
Speed-TEC označuje mimořádně hospodárné produkty. 
Tyto materiály schnou v porovnání s „běžným“ materiálem 
několikanásobně rychleji.  Navíc, s použitím těchto materiálů 
má lakovna možnost volby, zda materiál vysuší v lakovací 
kabině během několika málo minut, nebo zvolí ekonomičtější 
variantu sušení v lakovacím boxu při nižší teplotě, případně 
tzv. sušení na vzduchu při „pokojové teplotě“, s nulovým 
nákladem na energie. Podle aktuálního objemu zakázek 
si tak lakovna může vybírat mezi rychle schnoucím 
a nízkoenergetickým použitím. Speed-TEC je jediná skupina 
produktů na trhu, která je schopna schnout při teplotách 
60 °C, 40 °C a 20 °C. Revoluční technologie Speed-TEC tak 
lakovnám nabízí výrazné výhody a zvyšuje jejich ziskovost. 
Expresní materiály se díky svým schopnostem uschnout 
rychle a při „pokojové teplotě“ stále častě používají pro 
aplikace plničů, podkladových barev i vrchních průhledných 
v odsávaných přípravných stáních. Tento způsob umožňuje 
provedení opravy na jednom místě, bez zbytečné a někdy 
i zdlouhavé manipulaci s vozidly v prostoru lakovny.

Karosárna
Z pohledu případného zvýšení efektivity karosářských oprav 
je těžké vypíchnout konkrétní stroje nebo zařízení. Je nutné 
si uvědomit, že časové normy na opravy jsou tvořeny na 
základě opravárenských manuálů výrobců, které obvykle 
velmi podrobně zmiňují vybavení potřebné k provedení 
opravy. V případě, že karosárna nedisponuje předepsaným 
vybavením, není schopna nastavené normy plnit, tzn. 
karosárna nedokáže provádět opravy dostatečně efektivně. 
Druhým důležitým aspektem je samotná kvalita provedené 
opravy, která v případě absence předepsaného vybavení 
není dostatečná. Vozidlo opravené bez předepsaného 
vybavení, nebo v nesouladu s opravárenským manuálem 
může být nebezpečné pro jeho posádku i pro ostatní 
účastníky silničního provozu!

V případě výměny svařovaných dílů je z pohledu moderní 
karosárny nejdůležitějším vybavením (z pohledu efektivity 
i kvality provedené opravy) Invertorová automatická bodovací 
svářečka.  Tyto bodovací svářečky dokáží s min. množstvím 
tepla plně automaticky spojit plech. Plně automatické 
nastavení si poradí i s bodováním vysokopevnostního 
plechu, kde klasický bod pomocí MIG/MAG svářečky je 
z hlediska výrobce zakázaný. Dochází totiž díky příliš velkému 
zatížení teplem ke změně vlastností vysokopevnostní oceli 
a to je v technologickém procesu opravy nepřípustné. 
Obrovskou výhodou je také rychlost práce, kdy provedené 
body není nutné již dále obrušovat a samozřejmě i vizuálně 
jsou shodné s prvovýrobou.

Z pohledu efektivity opravy poškozených dílů patří do 
vybavení karosárny kvalitní spotovací zřízení, doplněné  
vhodným příslušenstvím. Jako jsou různé vytahovací typy 
hrazdy, dokončovací domačkávací kleště, multybity, vlnky, 
různé druhy elektrod do spotovací pistole …. 

Díky tomuto příslušenství jsme schopni velmi efektivně 
opravovat poškození bez nutnosti výměny celého dílu, 
což je samozřejmě lepší pro automobil i pro zákazníka – 
pojišťovnu. Mnoho servisů již pochopilo, že cesta těchto 
oprav je v dnešní době nutná a do budoucna bude tento 
typ oprav jen rostoucí. 

Všechny tyto produkty je společnost Interaction schopna 
zajistit a díky nově vydanému a přehlednému katalogu 
Vybavení a příslušenství pro karosárny se lze snadno 
zorientovat a vybrat vše potřebné. 

Michal Kirchner, Brand Manager, Interaction s.r.o.

Karel Trachta, Vedoucí Vzdělávacího a prezentačního 
střediska Interaction, s.r.o.

Technologie Spies Hecker Speed-TEC je nejmodernější svého 
druhu na současném trhu. Nabízí nejrychlejší doby schnutí, 
podstatné úspory energie a výjimečné výsledky.

Kompletní portfolio řady Speed-TEC obsahuje reaktivní 
utěrky, plnič mokrá na mokrou, klasický brusný plnič a vrchní 
průhledný lak. 
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INTERACTION VYDAL 
JAKO PRVNÍ UCELENÝ KATALOG
Vybavení a příslušenství 
pro karosárny

V letošním roce společnost Interaction nejen, že vydala komplexní 
katalog produktů pro lakování osobních a užitkových vozidel, ale 
nyní, po dlouholetých zkušenostech společnosti se školením karosářů, 
tvorbou standardů karosáren a jejich následnou certi� kací, připravil tým 
produktových specialistů v čele s Karlem Trachtou – vedoucím prezentačního 
a vzdělávacího střediska Interaction a především uznávaným odborníkem 
v této oblasti, katalog vybavení a příslušenství pro karosárny.

Ptali jsme se Karla Trachty, specialisty 
na karosářské opravy:

„Co bylo cílem tohoto katalogu a proč 
vydáváte tento katalog?“

„Důvodem vývoje tohoto katalogu 
byl tlak výrobců vozidel na zvýšení 
kvality karosářských prací a větší 
efektivitu karosáren při zachování 
dodržení technologických postupů 
předepsaných výrobcem. Obecně jsou 
v ČR karosárny nedostatečně vybaveny 
a dodržování technologických 
postupů či norem je pro ně velkým 
problémem. Je potřeba si uvědomit, že 
všechny normy pro karosářské práce 
vždy počítají s předepsaným nebo 
doporučeným vybavením nutným 
k opravě. Pokud karosárna toto 
vybavení nemá, musí improvizovat 
a čas opravy se zbytečně prodlužuje. 
Ve většině případů pak při absenci 
předepsaného nebo doporučeného 

vybavení dochází k porušení 
technologického postupu výrobce, což 
je mnohem větší problém než „pouhé“ 
nesplnění časové normy. Z tohoto 
důvodu jsme sestavili komplexní 
katalog vybavení a příslušenství pro 
karosárny, ve kterém karosář najde 
veškeré potřebné vybavení od A do Z, 
přehledně a na jednom místě.“

„Jaký je rozdíl mezi Vaším katalogem 
a katalogy ostatních dodavatelů? 
V čem se liší?“

„Katalog vybavení a příslušenství pro 
karosárny společnosti Interaction je 
první ve svém oboru. Jako jediní máme 
ucelenou nabídku pro karosárny od 
drobného spotřebního materiálu, přes 
automatické odporové bodovačky, 
až po rovnací rámy, nebo zařízení pro 
proměřování karoserií. Katalog jsme 
společně s produktovými specialisty 
sestavili z portfolia našich prověřených 

dodavatelů. Většinu produktů jsme 
před zařazením do katalogu osobně 
testovali v praxi, nebo při karosářských 
školeních. Naši specialisté v době 
přípravy katalogu mnohokrát navštívili 
naše zahraniční dodavatele za účelem 
proškolení a získání nových zkušeností 
v tomto oboru. To je také jeden 
z důvodů, proč příprava a vydání nového 
katalogu vybavení a příslušenství 
pro karosárny a až do � nální verze 
trvalo 1,5 roku. Ostatní dodavatelé 
produktů pro karosárny nabízejí 
v současné době obvykle jen dílčí, nebo 
nekompletní sortiment, zaměřený 
vždy jen na část odvětví karosářských 
oprav. Tito „dodavatelé“ obvykle 
nemají s nabízeným sortimentem 
žádné praktické zkušenosti z praxe. 
Kompletně ucelený katalog nabízí � rma 
Interaction jako jediná v ČR. Veškeré 
produkty z katalogu je také možné 
vyzkoušet v našem specializovaném 
vzdělávacím a prezentačním středisku 
v Nupakách.“

V případě zájmu o katalog neváhejte 
kontaktovat obchodní zástupce 
společnosti Interaction. 
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Dakar Rallye: 
Big Shock Racing
na nejtěžším závodě světa 
v barvách Spies Hecker

Dakarská Rallye je považována za nejvýznamnější závod v terénu na světě. 14 etap 
za 15 dnů, téměř 9,000 kilometrů přes poušť, pustinu a skalnaté oblasti. Úspěšně 
zvládnout tuto náročnou výzvu, potřebujete motivovaný tým disciplinovaného 
řidiče a perfektně připravené vozidlo. Big Shock Racing tým z České republiky patří 
mezi nejúspěšnější účastníky z posledních let. Český tým spoléhá na nátěry svých 
vozidel značky Spies Hecker již od roku 2009.

Pro zakladatele týmu Martina Macíka 
cesta k úspěchu začala v roce 2002. Dříve 
závodil na akcích po celé České republice, 
především jako řidič sportovních vozů. 
A přesto měl ještě jeden sen: závodění 
na nejtěžší rallye na světě - rallye Dakar. 
V roce 2002, Macík odcestoval do Senegalu 
se svým synem Martinem, kterému tehdy 
bylo 13 let, aby oba zažili poslední etapu 
legendárního off-roadového závodu 
zblízka. Natěšeni se vydali k cílové čáře 

a nakonec kvůli davu nic neviděli. Bylo tam 
tolik lidí, že nebylo možné nic vidět. I přes 
to, že z toho nic neměli byla jejich vášeň 
a zaujetí tak veliká, že ve stejném roce 
koupil starý nákladní vůz, který sám opravil.

15 let zkušeností Dakaru
Macík starší zajel první jízdu na rallye Dakar 
v roce 2003. O pět let později založil svůj 
vlastní tým – KM Racing. Kromě nákladních 
aut, tým také soutěžil s motorkou 

Tým Martina Macíka soutěží od roku 2008 
v kategorii motorek na Dakaru.

Pravá klasika: Rallye Dakar je největší 
o� -road závod na světě. 

Horká jízda: s venkovní teplotou šplhající 
ke 40 stupňů, kabina řidiče dosahuje 
až 60 stupňů.

Dva týdny nejtěžší zátěže a opotřebení 
je také velmi náročné na nátěr.

Tým Martina Macíka se od roku 2008 
zúčastnil v Dakaru soutěže na motorce. 
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a čtyřkolkou na Dakaru, který se nyní koná 
v Jižní Americe. Macík vymyslel také nápad 
na další zdroj příjmů: v rámci programu 
„Pronajměte si mě!“ pronajímá Macík 
soukromým osobám závodní vozy, včetně 
manažera týmu a technické asistence. To 
dává možnosti amatérským nadšencům 
účastnit se nejnáročnějšího off-roadového 
závodu na světě - samozřejmě za 
předpokladu, že mají odvahu a našetřené 
peníze. Macík v roce 2017 přejmenoval KM 
Racing na Big Shock Racing.

Závod přes poušť, kde teploty stoupají 
k 60 stupňům
Syn zakladatele týmu, Martin Macík mladší, 
je za volantem již čtvrtým rokem v řadě. "Zní
to trochu jako klišé, ale Dakar je opravdu 
nejtěžší závod na světě." Macík mladší 
jezdí s 8,5 tunovým nákladním vozem po 
dobu dvou týdnů rychlostí až 140 km/h 
na nerovném terénu. Během celé doby 
jen zřídka klesne rychlost pod 100 km/h. 
Spolu se svým týmem (navigátorem 
a mechanikem) se musí vyrovnat s velmi 
silnými vibracemi. Kromě toho mohou 
venkovní teploty kolísat mezi 0 a 40 stupni 
a teplota v kabině řidiče dokonce může 
stoupat až na 60 stupňů. „Dakar je mučení 
pro tělo, kdy je velice důležité být fyzicky 
i psychicky na špičkové úrovni. Vítězství 
je otázkou odhodlání. Každý den se drží 
přísný harmonogram. Dokážu ovládat, kdy 
mám hlad, žízeň a kdy musím jít na záchod. 
S pouze šesti hodinami odpočinku denně 
se musím naučit, kdy zapnout a vypnout 
svou únavu,” vysvětluje Macík mladší. 
O tom svědčí jeho úspěchy: v roce 2018 
obsadil v kategorii kamionů páté místo. 

"Závodění je mučení pro tělo, 
kdy je velice důležité být fyzicky 
i psychicky na špičkové úrovni"

14 dní Dakarské Ralley - skutečná výzva 
i pro nátěry

Rally Dakar je vrcholem každé závodní 
sezóny. Bezprostředně poté musí týmy 
řešit údržbu a opravy vozidel. Nemají 
specialistu pro každou oblast údržby: 
V týmu nemáme kvalifikovaného lakýrníka. 
”Spies Hecker je náš partner pro nátěry již 
desátý rok, a my jim plně důvěřujeme,” 

vysvětluje Macík mladší a jeho tým je 
s použitými produkty velmi spokojen – 
základový plnič Hepox EP 4400 a vrchní 
lak Permasolid® HS Topcoat série 670 
a Permasolid® HS vrchní lak série 675.“ Tyto 
výrobky od Spies Hecker jsou mimořádně 
odolné. Musí to tak být, protože rallye 
Dakar je extrémně náročná na povrchový 

lak, “vysvětluje Macík mladší.“ Kvůli silnému 
opotřebení během závodů natíráme naše 
vozy třikrát až čtyřikrát za sezónu. Výrobky 
Spies Hecker se snadno používají a rychle 
a rovnoměrně zasychají. Získání dobrého 
výsledku z nátěru každého vozidla je pro 
nás opravdu důležité - naše vozidla jsou 
reklamou našeho týmu.“ 

Interaction byl i letos partnerem Big Shock 
Racing týmu, který potřeboval pro lakování 
použít materiály s nejvyšší kvalitou. 
Materiály, které obstojí svou mechanickou 
odolností a barevnou stálostí v nejtěžších 
podmínkách, které na Rallye Dakar panují. 
Zároveň, s ohledem na velikost vozu 
a členitost dílů potřeboval materiály, které 
se snadno aplikují. 

Účastníci závodí přes pošť, louky a skalnaté 
oblasti při vysokých rychlostech - mučení 
pro řidiče i vozidlo. 

Čtyři roky Martin Macík mladší úspěšně řídil 
kamion Big Shock Racing, který se umístil na 
pátém místě v roce 2018.

Tým Martina Macíka se od roku 2008 
zúčastňuje soutěže na motorce na Dakaru. 

Ať se jedná o kamion, motorku nebo 
čtyřkolku: Český Big Shock Racing Team 
požívá laky Spies Hecker již deset let.
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Kalendář Masterpieces 2020
Na podzim minulého roku vyhlásila společnost Spies Hecker již tradičně celosvětový 
„casting“ do prestižní limitované edice kalendáře Masterpieces 2020. Do konce 
února letošního roku bylo možné se přihlásit s mistrovskými kousky, na nichž se 
blýská barva Spies Hecker. Ať již se jedná o automobily, letadla nebo jiné objekty 
v barvách Spies Hecker. V letošním roce se přihlásilo opět několik zajímavých 
a jedinečných kousků také z České republiky. Začátkem května tohoto roku přišla 
zpráva z Německa o finálním výběru a nominaci do kalendáře a celkovém konceptu 
pro rok 2020, kterým je „BARVÍME SVĚT!“.

S radostí Vám můžeme oznámit, že i v letošním roce obstály naše 
„české ručičky“ a byl vybrán i jeden mistrovský kousek z české 
dílny – konkrétně Trachta – Schneider s jejich jedinečným Porsche 
911 z roku 1976 v legendárních barvách Gulf racing, který zaujal 
i společnost Interaction a ve spolupráci s Karlem Trachtou se zhostili 
tohoto projektu. Byla to velká výzva pro prezentaci produktů Spies 
Hecker. O tomto projektu jsme Vás již informovali v předchozích 
vydáních tohoto magazínu. V příštím vydání se můžete těšit na 
fotografie přímo z focení do kalendáře a samozřejmě i z back stage, 
které proběhne v nejbližších dnech s profesionálním fotografem 
Josefem Dvořákem, jež fotil i minulý mistrovský kousek Mack Truck 
z roku 1960. 

Mimo vybrané Porsche 911 se z České republiky přihlásilo do 
výběru přes 20 jedinečných a originálních mistrovských kousků. 
Rádi bychom Vám představili alespoň některé z nich. Jako 
například Chevrolet Camaro RS/SS z roku 1969 z dílny Jokers Skills, 
VW Transporter T2 z roku 1972 spolu ve stejných barvách VW Brouk 
Speedster z roku 1975, dále Chevrolet Camaro Z28 z roku 1979, 
jehož renovace se zhostila díla Gatter nebo zajímavá dodávka 
značky Ford. 

Těšíme se na finální podobu kalendáře s ostatními unikáty z celého 
světa, kterou Vám představíme na podzim v příštím vydání tohoto 
magazínu. 
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Turbo systém se sníženou spotřebou energie.
Řada výrobků Speed-TEC: 
   Žádný systém není rychlejší!

Revoluční technologie Speed-TEC nabízí 
lakovnám výrazné výhody a zvyšuje 
jejich ziskovost. Řada výrobků Speed-TEC 
stanoví nová měřítka nejen z hlediska 
rychlosti a energetické účinnosti. 

Kratší doby schnutí znamenají podstatné 
zkrácení časů v lakovací kabině. Takže 
budete moci nalakovat více zakázek za 
den. Díky tomu bude dokončení každé 
práce efektivnější.

Není třeba renovovat lakovací kabiny, které 
již nejsou schopny dosáhnout teploty 
60 °C. Zkrácené doby schnutí při teplotě 
40 °C nebo 20 °C mohou potenciálně 
zabránit nutnosti velkých investic.

Z malých oprav dělá ziskové zakázky. 
Zkrácené doby schnutí zvyšují hodnotu 
“inteligentních oprav”, které se stávají 
ekonomickými a vyplácejí se. S rychle 
schnoucím nátěrovým plničem Speed-
TEC a čirými laky budete moci poskytnout 
zákazníkům prémiové opravy nebo 
kompletní přelakování během pouhých 
několika hodin.

Žádný systém není rychlejší.
S dobou zpracování pouhých 36 minut 
přináší řada produktů Speed-TEC nejkratší 
dobu aplikace.

Neuvěřitelně účinná.
Jediný výrobek, který schne za teploty 
40 °C a dokonce při 20 °C. Tím se ušetří 
spousty – až 70 % – nákladů na energie.

Zvláště lesklé.
Technologie Speed-TEC boduje také při 
hodnocení výkonu – díky spolehlivému 
nanášení, vynikajícím vlastnostem při 
stříkání a výjimečnému lesku průhledného 
laku.

Nalakujte nové díly převratnou rychlostí.
Nový Speed-TEC Plnič mokrá na mokrou 
5550, na který lze nanášet další vrstvu po 
pouhých 5 minut odvětrání. To přináší 
skutečně rychlé dokončení zakázek.

Produkty řady Speed-TEC používané 
společně s Hi-TEC Podkladovým lakem 
480 umožňují vaší dílně nejrychlejší dobu 
aplikace a to za pouhých 36 minut. Díky 
tomu je tato řada výrobků nejméně o 50 % 
rychlejší než srovnatelné produkty na 
současném trhu. I bez nuceného sušení je 
celková doba zpracování jen o málo delší 
než hodina. Dobu, po kterou je zakázka 
v lakovací kabině, lze zkrátit nejméně o 25 %.

Brilantní kvalita.
Výrobky Speed-TEC vynikají díky svým 
speciálním vlastnostem a kvalitě: snadná 
a spolehlivá aplikace, stejnosměrný rozliv, 
výjimečně hladký povrch a vynikající 
přilnavost.

Speed-TEC plnič.
Speciální vzorec použitý v plniči Speed-
TEC mokrá na mokrou a v povrchovém 
tmelu i brusném materiálu přináší skvělou 
přilnavost i na svislém povrchu. Díky tomu 
je proces nanášení snadný a spolehlivý. 
Speciální chemické složení je základem 
zvláště rovnoměrného, hladkého povrchu 
a je tím, co zaručuje prvotřídní přilnavost 
vrchního laku. Speed-TEC Plnič mokrá na 
mokrou 5550 se dodává ve 3 barvách: 
bílý, šedý a černý. To přináší dobrou 
přípravu pro ideální krytí všech odstínů 
podkladových a vrchních barev.

Přesné barvy.
Hi-TEC Podkladový lak 480 vyniká 
jednofázovou aplikací, skvělým krytím 
a přesností odstínů. 

Rychle schnoucí čirý lak.
Speed-TEC Vrchní průhledný lak 8800 
nabízí turbo zkrácené doby schnutí. 
Vozidlo může při teplotě 40 °C opustit 
kabinu za pouhých 10–15 minut.

Výjimečný vzhled.
Inovativní technologie Speed-TEC 
poskytuje hladký, jednotný povrch. Přináší 
také vynikající přilnavost dalších vrstev.

Více informací získáte u obchodních 
zástupců společnosti Interaction.
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O blížící se „digitální době“, která do 
autolakoven pomalu, ale jistě přináší 
nové trendy, jsme Vás v minulosti 
již informovali. Ve zkratce se jedná 
o to, že klasické koloristické boxy, 
v nichž lakýrníci léta vyhledávali 
správné odstíny pro opravy vozidel, 
se pomalu, ale jistě stávají minulostí. 
Od klasických koloristických boxů 
postupně ustupují všichni výrobci 
lakovacích materiálů po celém světě. 
Nahrazují je nové digitální technologie 
v podobě měřáků odstínů tzv. 
Spectrofotometrů. To ale není jediný 
trend, protože nová „digitální doba“ 
přináší mnohem více možností.

Ještě před nedávnou dobou, by si jen 
těžko někdo pomyslel, že z lakoven 
zmizí klasické stolní počítače sloužící 
pro vyhledávání receptur a míchání 
odstínů, místo kterých budeme 
používat mobilní telefon, nebo 
tablet, do kterého nám budou „lítat“ 
vzduchem data ze Spectrofotometru, 
abychom je potom následně, po 
výběru vhodného odstínu, mohli 
opět vzduchem odeslat na váhu, či 
tiskárnu štítků… Vzhledem k tomu, 
že celý systém funguje jako on-line 
v současném internetovém světě, 
nejsme limitovaní prakticky ničím. 
Můžeme si tak klidně představit 
situaci, že na jedné straně republiky 
provede lakýrník, nebo technik měření 
odstínu a během pár minut přistanou 

informace o naměřeném odstínu na 
váze u jeho kolegy v lakovně na druhé 
straně republiky, v jiném státu, nebo 
na jiném kontinentu.

Jak říká klasik „pokrok nezastavíš“ 
a toto sci-fi se dnes stává skutečností. 
V České republice je aktuálně 
systém Phoenix 100% Wifi spuštěn 
v ostrém provozu u prvního 
zákazníka Auto Podbabská. Po 
necelém měsíci provozu jsme 
navštívili ředitele Auto Podbabská 
pana Michala Cvekla, abychom se ho 
zeptali, jak systém funguje, jak si na 
něj personál lakovny zvykl a jak vidí 
další budoucnost tohoto odvětví.

Michale, první otázka na Vás je, 
jakým způsobem si zvykl produktivní 
personál lakovny (lakýrníci), kterých 
se přechod od klasického stolního 
počítače týkal nejvíce?

Phoenix 100% wifi  
 … prověřeno praxí! 

„Ano, před spuštěním systému možná 
panovala na lakovně jistá obava, že 
se budou muset učit nové věci a měnit 
zaběhlé a funkční prostředí. Vzhledem 
k tomu, že prostředí (míchací program 
Phoenix) zůstal stejný, pouze se 
změnilo zařízení, na kterém do něj 
vstupujeme (tablet), veškeré obavy se 
rozptýlily po několika prvních použití.“

Předcházela spuštění systému 
100% wifi nějaká zásadní technická 
příprava prostor lakovny?

„Ne, do prostor lakovny byl již dříve 
zaveden internet, takže žádná další 
opatření nebylo třeba. Internet 
s klasickou datovou přípojkou 
a wifi hot spot byl jediný požadavek 
pro spuštění systému. Celý systém 
funguje tak, že do připravené 
datové zásuvky se připojí váha 
a v míchacím programu Phoenix 
se zadá její IP adresa. Následně se 
pomocí bezdrátové sítě wifi spojí 
všechny ostatní zařízení (tablet, 
tiskárna štítků, Spectrofotometr).“

A co budoucnost? U vás chybí 
už jen krůček k tomu, aby se 
u Vás spustil pilotní projekt 100% 
spectro, tzn. přestanete používat 
klasický koloristický box a budete 
pro výběr odstínů využívat pouze 
a jenom Spectrofotometr?

„Popravdě nevím. Na jednu stranu 
není kam spěchat, na druhou stranu 
čím dříve se do toho pustíme, tím 
lépe, protože štěstí přeje připraveným. 
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Pod názvem "Tips4you" nyní Spies Hecker vkládá videa na webové stránky. 
Ve videích odborníci dávají tipy na lakovaní výrobků Spies Hecker. Špičkový 
servis pro profesionální lakýrníky – a tímto bojují proti pochybným radám 
na internetu.

Manažer značky Spies Hecker Joachim 
Hinz: “Vytváříme videa profesionály, pro 
profesionály.”

"Mnoho online platforem nabízí videa 
s tipy na lakování," říká Joachim Hinz, 
manažer EMEA  Spies Hecker. "Některé 
rady jsou užitečné, ale bohužel jiné 
nabízejí jen málo zkušeností. To 
Joachima Hinze otravuje - zvláště 
když se šíří nepravdivé informace 
o používání výrobků Spies Hecker. 
To je důvod, proč je nyní v útoku: 

V budoucnu bude Spies Hecker 
zveřejňovat vlastní videa s tipy na 
lakování na sociálních médiích. "Ale 
na rozdíl od samozvaných odborníků 
na internetu se můžete spolehnout 
na naše lakýrnické tipy," říká pan Hinz. 
"Nikdo nezná naše výrobky lépe než 
naši technici. A naši lakýrníci ocení, 
když to bude fungovat."

První video Tips4you ukazuje, jak 
aplikovat Permahyd Hi-TEC 480 
Basecoat.

Lakovací tipy od profesionálů, pro profesionály
Videa, která se dostanou přímo k věci

Tento přístup se odráží ve videu: 
Vycházejí z trendových triků a proto 
se dostanou přímo k věci. "Jsou to 
tipy odborníků, profesionálům," 
vysvětluje pan Hinz. "Nejsou potřeba 
žádné hollywoodské standardy. Raději 
ukážeme, co je důležité pro každý 
typ lakovací technologie. Sdělujeme 
stejné informace uvedené v návodu 
k použití a na našich seminářích. 
"Videa mohou být vyrobena rychle 
a snadno, protože lakýrníci v nich 
jsou stejně reální jako nástroje, 
materiály a vozidla. „Neexistuje 
žádné hraní, jen práce,“ říká pan Hinz. 
"A tato autentičnost se objevuje i na 
internetu." 

Tip pro aplikaci Permahyd Hi-TEC 480

V prvním videu "Permahyd Hi-TEC 480 
Painting Guide" technik Tony Mitchell 
demonstruje, jak nejlépe nalakovat 
boční panel. Jsou diskutovány aspekty, 
jako je aplikace v 1,5 vrstvě, kontrola 
překrytí zón a vzdálenost pistole. 
Druhé video ukazuje, jak správně 
nalakovat kapotu a poskytujeme tipy, 
jak se vyhnout tvorbě mraků (fleků). Na 
tomto odkazu najdete videa Tips4you 
www.spieshecker.com/corporate/
en_GB/training-know-how/how-to-
video-tips4you.html

Tento trend (absence tradičních 
koloristických boxů) velmi brzy 
přijde a zasáhne všechny výrobce 
a dodavatele lakovacích technologií, 
potažmo všechny jejich zákazníky 
(lakovny). Pokud nebudeme příliš 
otálet, budeme mít systém dříve 
vychytaný a tím dostaneme náskok 
oproti konkurenci.“

Tímto bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat panu Cveklovi za 
uskutečněný rozhovor a přejeme 

mnoho štěstí a úspěchů v této 
„digitální době“. 
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Interaction doporučuje novou evoluci v lakování…

3M™ PPS™ systém pro přípravu 
a aplikaci barev řady 2.0
3M vynalezla již před 20 lety první 
systém jednorázových kelímků pro 
přípravu a aplikaci barev – 3M™ PPS™ 
Paint Preparation System. 

Nyní po tisících hodin sledování 
a práce se stovkami lakýrníků po 
celém světě vědci ze společnosti 3M 
vylepšili systém 3M™ PPS™ a při tom 
zachovali nejefektivnější vlastnosti.

Představujeme Systém pro přípravu 
a aplikaci barev 3M™ PPS™ řady 2.0.

Je nový od hlavy až k patě a je navržen 
tak, aby vám usnadňoval život. Aby 
bylo vaše lakování čistší a rychlejší. 
A abyste byl lepším a produktivnějším 
lakýrníkem – s větší důvěrou 
v kvalitu své práce a lepší schopností 
překonávat očekávání svých 
zákazníků i své lakovny. Nyní k dostání 
u obchodních zástupců společnosti 
Interaction.

Opravy 1 dílu nebo bodová oprava
Velikost MINI - Malé kelímky
Ideální pro oblasti vyžadující 200 ml materiálu 
nebo méně.

Opravy 2 dílů
Velikost MIDI - Střední kelímky
Ideální pro oblasti vyžadující 400 ml materiálu
nebo méně, jako jsou například nárazníky.

Opravy 3 dílů
Velikost STANDARD - Standardní kelímky
Ideální pro oblasti vyžadující 650 ml materiálu 
nebo méně.

Opravy 4 dílů
Velikost LARGE - Velké kelímky
Ideální pro oblasti vyžadující 850 ml materiálu
nebo méně, včetně velkých dávek čistého laku.

6 jednoduchých kroků 
k dokonalému lakování.

Snižte náklady zvolením kelímku,
 který se hodí pro danou opravu.

Vložte do kelímku jednorázovou vložku.

Vyberte správný adaptér pro stříkací 
pistoli. Zatlačte dolů, aby adaptér 
zapadl do víčka.
(Přejděte na stránku www.3M.cz/
PPS2.0, kde naleznete adaptér, který 
odpovídá stříkací pistoli.)

Po dokončení lakování odpojte přívod 
vzduchu, pistoli a stisknutím spouště 
vraťte přebytečný materiál do kelímku. 
Jemně klepněte na povrch víka a vložky 
3M™ PPS™ řady 2.0, čímž pomůžete 
narušit povrchové napětí kapaliny, a ta 
tak může odtéci zpět do vložky.

Umístěte víčko na vrchní část kelímku, 
zarovnejte upevňovací kroužek 
(černou část) uzamykacího systému 
víčka čtvrtotáčkou s přístupovým 
okénkem kelímku a zatlačte dolů. 
Otočením uzamkněte.

Namíchejte barvu přímo uvnitř 
3M™ PPS™ kelímku a vložky řady 2.0. 
(Poznámka: Snižte množství odpadu 
tím, že nebudete používat tradiční 
míchací kelímek ani před� ltrování.)

Umístěte víčko na vrchní část kelímku, 
zarovnejte upevňovací kroužek (černou 
část) uzamykacího systému víčka 
čtvrtotáčkou s přístupovým okénkem 
kelímku a zatlačte dolů. Otočením 
uzamkněte.
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DeVilbiss představuje DV-1 
- nejpokrokovější DeVilbiss stříkací pistoli na trhu
DeVilbiss představil stříkací pistoli nové 
generace DV-1. Jedná se bezpochyby 
o nejpokrokovější DeVilbiss stříkací 
pistoli na trhu. Žádná jiná pistole, 
určená pro autolakovny, není 
konstruována takovým způsobem 
a nedosahuje stejných výkonů.

Předznamenává velký technologický 
pokrok v profesionálním lakování 
a přináší doposud nepředstavitelnou 
úroveň výkonu a efektivity. Pistole 
zkonstruovaná profesionálními 
lakýrníky pro profesionální lakýrníky.

Pokud Vám pistole DV-1 připadá jiná, 
je to tím, že jiná skutečně je. Vlastně 
úplně jiná. Všechno co o ní uslyšíte 
dokazuje, že se nejedná o inovovaný 
model. Tady mluvíme o revoluci. 
Všechno je nové: nová ergonomie, 
nová konstrukce rozprašovače, nový 
design trysky, pokročilý koaxiální 
vzduchový ventil. A nesmíme 
zapomenout ani na pokročilou 
technologii atomizace, která nastavuje 
nový vzor ve výkonu a ovládání.

Od chvíle kdy se značka stala součástí 
skupiny Carlisle Fluid Technologies 
zaznamenal DeVilbiss výrazný růst díky 
dalším investicím do pokrokových 
technologií, včetně nejnovějších 
automatických modelů fluidní 
dynamiky, pokročilých obráběcích 
strojů a metrologie.

Technici a inženýři ve vývojovém 
centru “DeVilbiss Atomisation Centre 
of Excellence” (ACE) dosáhli skvělé 
atomizace s vysokou aplikační 
rychlostí při nižším tlaku vzduchu. 

Díky udržení distribuce konstantní 
velikosti částic barvy v rámci 
aplikačního obrazce, dosahuje 
DV-1 přesnou reprodukci barev 
a položení metalických částic, dokonce 
i při aplikaci známých, obtížně 
zpracovatelských materiálů s vysokou 
pigmentací. To přináší profesionálům 
v oblasti lakování ulehčení při vědomí 
možnosti dokončení obtížných 
zakázek napoprvé, bez nutnosti 
opravného lakování. To přirozeně 
nabízí snížení spotřeby materiálu 
a časové náročnosti a tím přispívá 
ke zlepšení ziskovosti. Výborná 
ergonomie a unikátní kombinace 
odlehčeného designu a nových 
materiálů zajišťují maximální komfort 
při práci a snížení únavy.

Každá část DV-1 byla zkonstruována 
a vyrobena pro maximální výkon. 
Velmi plynule ovladatelná spoušť 

zajišťuje absolutní kontrolu nad 
lakováním. Pistole je dokonale 
vyvážená, konzistentní lakovací 
obrazec umožňuje dosažení optimální 
efektivity přenosu a tím zrychlení 
lakování, které ve výsledku umožní 
zpracování více zakázek ve stejné 
době.

Díky použití nejnovějších technologií 
je i servis a údržba velice snadná. 
Podařilo se vyloučit nutnost použití 
lubrikantů, a tím se odstranilo 
nebezpečí kontaminace. Navíc se 
pistole velmi snadno čistí a v případě 
potřeby je každý díl kdykoli dostupný 
na vyžádání u vašeho DeVilbiss 
distributora.

Pro další informace navštivte stránky 
www.devilbissdv1.com
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