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Automaalausalan vaikuttaja
Toimi Kojo

 

Automaalausalan kehittäjä  ja  vaikuttaja  Toimi  Kojo  on kuollut.  Hän
menehtyi  17.8.2021  89  vuoden  iässä  rauhallisesti  kotikaupungissaan
Savonlinnassa äkillisen sairauskohtauksen seurauksena. 

Toimi on ollut merkittävässä roolissa automaalauksen alalla useissa eri
tehtävissä. Hän muun muassa rakennutti 70-luvun alussa uuteen auto-
maalaamoonsa Vantaan Niittytiellä Suomen ensimmäisen polttomaa-
laamon  ja  myöhemmin  80-luvun  laajennuksen  yhteydessä  Suomen
ensimmäisen  infrapunakuivausuunin.  Oman automaalaamotoiminnan
harjoittamisen lisäksi hän käynnisti Suomen Automaalaamoiden Liitto
ry:n  puheenjohtajana  jäsenliikkeiden  oman  automaalien  maahan-
tuonnin. Tämän toiminnan kasvaessa hän oli myös vuonna 1982 perusta-
massa Cora Väri yhtiön.

Myöhemmin, vuonna 1990, Cora Väri Oy:n ostaessa Teknos Oy:n auto-
maaliosaston liiketoiminnan oli Kojo yhdessä vaimonsa Saimin kanssa
merkittävässä roolissa kaupankäyntineuvotteluissa ja rahoituksen järjes-
tämisessä.   Toimi Kojo toimi yhtiömme hallituksen jäsenenä yhtiön
perustamisesta asti vuoteen 2005 ja puheenjohtajana viisi vuotta vuo-
desta 2000 alkaen.

”Toimi oli ammatillisesti rohkea riskinottaja ja alansa innostunut kehit-
täjä, joka seurasi aikaansa ja alan kehitystä aivan viime päiviin saakka.
Tapasin  hänet  viimeksi  kesäkuussa  yhtiökokouksemme  jälkeen  ja
kävimme vilkkaan ja kiinnostavan puolitoistatuntisen keskustelun alan
kehityksestä ja yhtiömme vaiheista”, kertoo Cora Väri Oy:n toimitusjoh-
taja Jarmo Tuovinen.

”Toimi Kojo oli miellyttävä herrasmies, näkijä ja edelläkävijä, joka osasi
tehdä  oikeita  asioita  ja  päätöksiä  oikeaan  aikaan.  Yhteistyö  Toimin
kanssa oli aina hyvähenkistä, rakentavaa ja miellyttävää, ja jäämme kai-
paamaan häntä ja otamme osaa läheisten suruun”, Tuovinen toteaa. ”

Julkaisija:

Cora Refinish Oy

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa

Puh: 010 8210 100

Sähköposti: asiakaspalvelu@corarefinish.fi
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Työergonomia kuntoon
Oikea työkalu oikeaan aikaan – ja oikeassa paikassa

Jokainen käsityö- ja asennuskokemusta omaava tunnistaa tilanteen, jossa työ joko sujuu kuin unelma tai sitten yllättäen kaikki tak-
kuaa. Löydämme valitettavan usein itsemme hämmästelemästä aina uudestaan ja uudestaan, miksi emme taaskaan valmistelleet
töitä paremmin ja nyt tämän seurauksena etsimme oikeita työkaluja ja varusteita tai työskentelemme muuten vain epäsopivassa
asennossa tai työskentelykorkeudessa.

Kaiken voi tehdä toisin - kerralla kuntoon ja oikein

Tarvittavien työkalujen varaaminen oikeisiin sijainteihin liittyy vahvasti Lean-ajatteluun, mutta tätä olisi hyvä ulottaa koko työpis-
teeseen ja työskentelyn ergonomiaan. Hyvin järjestetty työpiste, jossa työskennellään tehtäviin parhaiten soveltuvilla työkaluilla ja
oikeassa työskentelykorkeudessa, varmistaa tuloksekkaan ja tehokkaan toiminnan sekä vähentää parhaimmillaan tärkeiden työnte-
kijöiden sairauspoissaoloja.

Valikoimastamme löytyy kattavasti tuotteita työskentelyergonomian ja -nopeuden parantamiseksi:

 ajoneuvonostureita maalaamo-, peltikorjaamo- ja rengastöihin

 maalaamon ja peltikorjaamon työskentelytelineitä ja -varusteita

 työkalu- ja työskentelyvaunuja, asennusjakkaroita sekä paljon muuta

Kartoita oman yrityksesi tilanne ja keskustele edustajamme kanssa, niin rakennamme yhdessä ehdotuksen muutoksesta. Tehdään
jatkossa asiat yhdessä nopeammin, tehokkaammin ja turvallisemmin.

Antoisia lukuhetkiä

Tom Sandell

Cora Refinish Oy



 

Esikäsittelytilojen ratkaisut
Oletko  hankkimassa  tai  uusimassa  maalauskammiota?  Kauttamme  saat  kattavan  suunnittelupalvelun  piirustuksineen,

tuotteet ja tarvikkeet ja asennuspalvelun sekä tietysti teknisen tuen käyttöönoton jälkeen.

Tomuri
 Väriloukkusuodattimilla ja hienosuodattimilla varustetut imuseinälaatikot

asennettuna kiinteistön seinälle, lukumäärä voi vaihdella tilan ja halutun
ilmanvaihtomäärän mukaan.

 Poistoimuri ja sille taajuusmuuttaja, jonka avulla säädetään haluttu ilmamäärä eri
työskentelyvaiheissa.

 Yhdyskanava, josta ilma kanavoidaan kiinteistöstä ulos.

 Poistoilmapuhallin joko kiinteistön ulkopuolelle tai sisäpuolelle.

 Mahdollista on toteuttaa myös poistoilman kierrätys.
Hinnat alkaen 8.000 € alv 0 %

Usi Fastech -esikäsittelyalue
 Lattian tai lattiasokkelin päälle asennettava esikäsittelytila.

 Korvausilma kiinteistön ilmanvaihdosta.

 Kattosuodatusrakenne: ilma puhalletaan etuosasta autopaikoille, poisto tapahtuu
tilan takaseinästä.

 Säätöpelleillä ohjattu kierrätys tai ulospuhallus.

 Ei korvausilmalaitetta tai korvausilman lämmitystä.

Hinnat alkaen 25.000 € alv 0 %

Usi Fastech Synchro -esikäsittelyalue
 Lattiaan upotettava tai lattiasokkelin päälle asennettava esikäsittelytila.

 Tuloilman kattosuodatusrakenne valaisimilla ja poistoilman imuseinälaatikko
tilan takaseinässä.

 Tulo- ja poistoilmakoneet asennetaan lattialle laitteen vierelle.

 Tuloilman lämmitys suorakaasupolttimella, jossa lämmön talteenotto.

 Mahdollisuus käyttää alueita samanaikaisesti eri ilmanvaihtomäärillä
(valmistelu/ruiskutus).

 Kosketusnäytöllinen ohjauskeskus, muun muassa ohjelmointi, etätuki. Hinnat alkaen 65.000 € alv 0 %
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Räätälöidyt maalaamolaitteet
TUNNETKO MAALAAMOLAITTEIDEN ERILAISET ASENNUS- JA
SIJOITUSVAIHTOEHDOT? 

Maalaamon hyvään läpimenoon voidaan vaikuttaa onnistuneilla laiteratkaisuilla, vaikka
käytettävissä oleva tila olisikin haasteellinen. Mikäli lattiaimuratkaisu ei rakennustekni-
sistä syistä ole mahdollinen tai toivottu, voidaan poistoilma kanavoida esimerkiksi takasei-
nästä pystysuoran imuseinän kautta poistopuhaltimelle. Pystysuuntaisessa ilmanpoistorat-
kaisussa tuloilma suodatetaan normaaliin tapaan vaakasuuntaisella kattosuodatusraken-
teella. Ratkaisua kutsutaan nimellä SDD (Semi Down Draft), ja tätä voidaan hyö-
dyntää eri kokoisissa laitetoteutuksissa. 

Tilan ja tarpeen mukaan räätälöidyt maalaamolaitteet USI Italialta. Ota yhteyttä edustajaamme, niin suunnittelemme yhdessä juuri
sinun toimitilaasi parhaiten soveltuvan ratkaisun. Kuvassa näkyvä maalauskammio on mitoiltaan 10 x 5 x 4 metriä, mutta samaa rat-
kaisua olemme toteuttaneet myös 8 x 4 metrin vakiokokoisessa kammiossa. Maalauskammion takaseinässä on poistoilmasuodat-
timet. Riittävä valaistus varmistaa hyvät työolot.

 

 

LAADUKKAAT HERKULES NOSTIMET PARANTAVAT TYÖSKENTELYERGONOMIAA
JA VARMISTAVAT HYVÄN LAADUN 

Lähes 85 prosenttia auton korjaustöistä joudutaan tekemään hyvin hankalissa asennoissa.
Väsymisen lisäksi huono työskentelyasento saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia terveyshaittoja.
Nostin mahdollistaa työskentelyn ergonomisessa pystyasennossa, mikä lisää työtehok-
kuutta ja takaa paremman laadun hyvän näkyvyyden ansiosta. Valikoimastamme löytyy kat-
tavasti tuotteita työskentelyergonomian ja -nopeuden parantamiseksi; ajoneuvonostu-
reita maalaamo-, peltikorjaamo- ja rengastöihin.
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Tunnetko Celette
Cameleon Plus -
säätöjigijärjestelmän?
Celette Cameleon Plus -säätöjigijärjestelmä mahdollistaa täydellisen ja tarkan korikorjauksen ilman tarvetta erikoistyökalujen
hankintaan. Säätöjigijärjestelmässä käytetään Celette-jigipenkkiä, MZ-poikittaispalkkeja, MZ-torneja ja MZ+-jigimäntäsarjaa.

CELETTE CAMELOON PLUS -SÄÄTÖJIGIJÄRJSTELMÄN EDUT

 Tuottavampi ratkaisu verrattuna elektroniseen mittaamiseen tai kiinteiden jigien käyttöön.

 Käyttäjäystävällinen ohjelmisto mahdollistaa nopeamman käyttöönoton korjaamolla.

 Erinomainen korjaustarkkuus.

 

 

Koulutusvideo MZ-torneista kotisivuillamme!
Teknisestä myynnistämme Jasse Karuma kertoo videolla, kuinka MZ-tornit asennetaan. Video on ladattavissa kotisivuiltamme:
http://www.corarefinish.fi/korinoikaisu.

Kun etsit ratkaisua korinoikaisuun, ota yhteyttä Jasseen, 050 4646755, jasse.karuma@corarefinish.fi.

6 CORAREFINISH 3/2021

http://www.corarefinish.fi/korinoikaisu
mailto:jasse.karuma@corarefinish.fi


 

Uraauurtava
pinnoitejärjestelmä
Delfleet One® High Performance on innovatiivinen maalaus-
järjestelmä,  joka  tarjoaa  käyttäjälleen  ennennäkemättömän
helpon ruiskutettavuuden,  eriomaisen peittokyvyn ja  kiillon.
Maalaamo saavuttaa käyttäessään Delfleet  One High Perfor-
mance -maalausjärjestelmää vähemmän (VOC) päästöjä,  pie-
nemmän materiaalinkulutuksen, lyhyemmän kuivausajan ja sitä
myötä myös energiasäästön. Tuote sopii  myös ilmakuivatuk-
seen eikä välttämättä vaadi uunikuivatusta.

Maalari  pystyy  hallitsemaan  prosessia  kahden  kovettajan  ja
viiden eri ohenteen avulla riippuen maalausolosuhteista: ilman-
vaihto, lämpötila ja suhteellinen kosteus. Prosessiin vaikuttavat
myös maalauskohde ja kappaleiden koot, sekä kuinka nopeaa
maalausprosessia  haetaan.  Delfleet  One High Performance -
maalausjärjestelmä täyttää raskaskalustomaalauksen korkeim-
matkin standardit ja laatuvaatimukset. Delfleet One High Per-
formance soveltuu niin uusiin kuin huoltomaalattaviin päälira-
kenteisiin ja ohjaamoiden maalaukseen.

Käyttäjäkokemuksia Delfleet One High Performancella on esi-
merkiksi Uudenmaan Puhallus ja Maalaus Oy:llä (UPM), joka
käyttää Delfleet One High Performance -pintamaalin ja Selemix
sävytettävää  -epoksiyhdistelmää.  "Pohjana  Selemix  7-413  -
epoksi takaa pitkäaikaisen, laadukkaan, nopean ja helposti saa-
vutettavan premium-luokan pohjustuksen.  Delfleet One High
Performance sideaine F8000 taasen korkealuokkaisen, kaikki
laatuvaatimukset  täyttävän,  pintamaalauksen.",  kertoo  yri-
tyksen toimitusjohtaja Janne Mattila.
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Uutta tuotevalikoimassa
Olemme jälleen laajentanut tuotevalikoimaamme aloittamalla
yhteistyön italialaisen PPM Industriesin kanssa.

PPM:n autopuolen brändi Q1® on erikoistunut autojen kolari-
korjauksessa käytettävien premium-luokan suojaustuotteiden
kehittämiseen. PPM Industries on kansainvälinen perheyritys,
jonka pääkonttori sijaitsee Pohjois-Italian Brembate Soprassa.

Yritys valmistaa ja toimittaa teippejä sekä muita suojaustarvik-
keita  oman Q1®-tuoteperheensä  lisäksi  myös  monille  maa-
ilman tunnetuimmista maalaustarvikkeiden toimittajista. PPM
toimii yli 50 maassa, ja sen toiminta kasvaa jatkuvasti.

Ylpeänä  esittelemme ensimmäisenä  jälleenmyyjänä  Pohjois-
maissa Q1® Premium Masking Solutions -tuotevalikoiman.

Q1®-TEIPPITUOTANTOA
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Ferrarit maalataan PPG-
tuotteilla Lempäälässä
ABS1 Oy  on vuonna 2017 perustettu Lempäälässä sijaitseva
kokonaisvaltainen  autokorjaamo.  ABS1  tarjoaa  monipuoliset
auto- ja korikorjaukset,  automaalaukset sekä katsastukset ja
varaosat. Luxury Collection Automobiles Oy on Lempäälässä
sijaitseva Suomen suurin luksus- ja superautojen maahantuoja
sekä täyden palvelun huoltokorjaamo. ABS1 Oy ja Luxury Col-
lection Automobiles  Oy aloittivat  yhteistyön maalaustöiden
osalta vuonna 2018. Ferrareita maalataan yhdestä kolmeen kuu-
kaudessa läpi  vuoden.  Työt ovat hyvin erilaisia,  esimerkiksi
kivenhakkaamien poistot,  levikesarjan asennukset tai  kolari-
maalaukset riippuen maalauskohteesta.

Maalaustöiden laatuvaatimukset ovat äärimmäisen korkealla,
Ferrari luottaa ympäristöystävällisiin EnviroBase High Perfor-

mance -maaleihin. Autojen huolelliseen viimeistelyyn kiinnite-
tään erityisen paljon huomiota. PPG-maaleilla täydelliseen lop-
putulokseen  pääseminen  on  helppoa  ja  käyttäjäystävällistä.
ProcessManager-varastonhallintajärjestelmää käyttäen ABS1
pitää huolen siitä, että sekoitusvärit, lakat tai tarvikkeet eivät
pääse loppumaan ja että Ferrarit saadaan nopeasti ja huolelli-
sesti takaisin tien päälle.
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Sähköiset sovellukset avuksi
työntekoon
PPG:n sähköisiä sovelluksia voi hyödyntää tehokkaasti maalaamon päivittäisessä työssä. PPG PaintMananger XI on helppokäyt-
töinen kaavaohjelma, josta löytyvät värien kaavat helposti ja nopeasti. Ohjelma sisältää myös tiedot kovetteista, ohenteista ja
muista tarvittavista lisäaineista. PPG ProductApp on ilmainen monikielinen sovellus, joka tarjoaa käyttäjille nopean ja helpon
online-pääsyn tuotteisiin ja niiden käyttöön liittyviin tietoihin.

PPG D8131 -kirkaslakan ohennusohje ja tuote lisätty PaintManager XI:hin

Käytettäessä PPG:n jo valmiiksi monikäyttöistä D8131-kirkas-

lakkaa on joissain tapauksissa haluttu myös ohennusmahdolli-
suus muiden lisäaineilla saavutettavien ominaisuuksien lisäksi.
PPG:n laadukas mutta edullinen kirkaslakka on nyt saanut
tämän lisän kattaviin ominaisuuksiinsa. Lakkaan voidaan lisätä
viisi prosenttia PPG D8746 -ohennetta. Näin saadaan aikaan
vieläkin parempi tasoittuvuus ruiskutusominaisuuksien siitä
kärsimättä. Tuote on lisätty myös PaintManager XI -ohjel-
maan, ja se löytyy tuoteluettelosta. Kaava on helppo lisätä
omiin suosikkeihin. Valitse tuotteen kohdalla tähtikuvake ja
klikkaa se vihreäksi. Käyttöpainikkeesta avautuvat lisättävät
kovete- ja ohennevaihtoehdot.

PPG ProductApp:in käyttö kovettimen, ohenteen tai sekoitussuhteen etsimiseen

PPG:n lanseeraama ProductApp on nykyaikainen ja nopea sovellus käytettä-
väksi älypuhelimissa. Käytön vaivattomuus tukee nopeaa tiedonsaantia juuri
silloin, kun sitä tarvitaan, on kyseessä sitten kovettimen, ohenteen tai sekoi-
tussuhteen etsiminen. PPG ProductApp kertoo nopealla haulla myös vaih-
toehtoiset kovettimet ja ohenteet näyttäen oletuksena tuotteen käyte-
tyimmän yhdistelmän. Tämän lisäksi haetusta tuotteesta tulee esiin tiivis-
tetty käyttöohje suutinkokoineen ja ruiskutuskertoineen sekä haihdutus- ja
kuivumisaikoineen. Tekninen käyttölomake ja käyttöturvatiedote on ladatta-
vissa tai avattavissa ilman erillistä hakemista. Ohjelma on erittäin helppo ja
nopea käyttää eikä sen käyttö edellytä erillistä kirjautumista tai rekisteröity-
mistä. Sovellus on ladattavissa Play-kaupasta tai Apple Storesta.
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Uusi SATA 500 -sarjan paineilmaerotin

Paineilma on yksi tärkeimmistä osatekijöistä maalaamoissa. Paineilma tuotetaan kompressorin avulla, jolloin esimerkiksi kompres-
soriöljyn kaltaisia epäpuhtauksia saattaa kulkeutua hienoina hiukkasina maaliruiskuun tai hengitysilmaan. 

Jotta paineilmajärjestelmä toimii asianmukaisesti, esittelee SATA nyt uuden 500-sarjan paineilmaerottimen. Kuten edeltävätkin
mallit koostuu erotinsarja kolmesta eri moduulista, eli erotin on saatavilla valinnaisesti yksivaiheisena sintterisuodattimena veden-
ja öljynerottimella, kaksivaiheisena yhdistelmäsuodattimena sintteri- ja hienosuodattimella tai kolmivaiheisena suodatinyksikkönä
ylimääräisellä sintratulla aktiivihiilisuodattimella.

 Suodattaa enemmän epäpuhtauksia (SATA 484 -erottimeen verrattuna) uuden sintratun aktiivihiilisuodattimen ansiosta.

 Ilmavirta neljästä liitännästä noin 3 800 Nl/min.

 SATA filter timer muistuttaa kaikkien suodatinpatruunoiden huoltoväleistä.

  Käyttöajan synkronointi: kaikkien vaiheiden suodatinten huolto on tarpeen vain kuuden kuukauden välein.

 Hienosuodatin- ja aktiivihiilisuodatinpatruunat asettuvat paikoilleen oikein – erillistä ruuvausta tai ylimääräisiä
tiivisteitä ei tarvita.

 Suodatinkotelon ja suodatinpatruunoiden CCS-värikoodaus helpottaa huoltoa.

 Putkiliitäntä voidaan tehdä valinnaisesti joko vasemmalta tai oikealta.

  Virtausoptimoitu syklonierotin, jossa on korkea hiukkasten (koko > 5 µm) erotusteho (noin 10 %).
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Erottimen huolto – aina paras paineilman
laatu
Säännöllinen huolto vaikuttaa ratkaisevasti suodattimien tehokkuuteen. Näin voidaan välttää maalauslaadun heikkeneminen ja
siten myös kalliit lisätyöt. Pikaliittimen ja helposti vaihdettavien suodatinpatruunoiden ansiosta kaikkien vaiheiden huolto käy hel-
posti muutamassa minuutissa ilman työkaluja. Huolto tulee tehdä kuuden kuukauden välein. Kaikissa SATA-suodatinyksiköissä on
SATA filter timer, joka muistuttaa käyttäjää suodatinpatruunoiden säännöllisestä vaihtamisesta.

 

 
SATA filter timer -ajastinta on erittäin helppo käyttää:

1. Paina ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä filter timer -ajastimen aktivointipainiketta.

2. Käytössä olevan suodattimen vaihtovälin aika alkaa kulumaan. Ikkunan väri vaihtuu punaiseksi, kun aika on kulunut kuusi kuu-
kautta.

3. Kun ikkunan väri on vaihtunut punaiseksi, suodatinpatruunat on vaihdettava.

Ohje: Jos paineilma sisältää erityisen paljon epäpuhtauksia, annettua lyhyempi vaihtoväli saattaa olla tarpeen.

Myös kaikkien varasuodatinpatruunoiden mukana toimitetaan sopiva SATA filter timer, joka voidaan asentaa sille tarkoitettuun
pidikkeeseen ja ottaa käyttöön suodattimen huollon yhteydessä.
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Autovahauksen luottotuotteet
Finixa on tuonut markkinoille erittäin laadukkaan ja helppokäyttöisen vahan. SPW05-sprayvaha antaa autolle välittömän suojan
ja korkean kiillon. Käytettäessä juuri pestyyn autoon vaha nopeuttaa auton kuivumista vedestä.  Yhdessä Finixan All In One Car-
autoshampoon (CSH05), painepullon (LSP20) ja mikrokuituliinan (POL40) kanssa käytettynä saat vahauksesta täydellisen loppu-
tuloksen.

”Vaha ruiskutetaan painepullosta puhtaalle auton pinnalle. Tämän jälkeen huuhdellaan heti painepesurilla tai odotetaan vahan kui-
vumista. Sitten kiillotetaan käsin puhtaalla mikrokuituliinalla. Vaha ei jätä jälkiä pintoihin kuivuessaan”, kertoo Coran teknisestä
myyntitiimistä Petteri Jokinen. SPW05-sprayvaha on silikonivapaa tuote ja näin ollen turvallinen käyttää maalaamo-olosuhteissa.
Roskanpoistokiillotuksen jälkeen vaha auttaa poistamaan hologrammijälkiä.

Asiakkaamme luottavat Finixan tuotteisiin. Ålands Fordonsskadecenter Ab:n toimitusjohtaja Andreas Backlund kertoo SPW-
vahan käyttökokemuksesta: ”Pesemme jokaisen luovutettavan auton ja käytämme SPW-vahaa, ruiskutamme pesun jälkeen vahan
painepullolla auton pintaan ja huuhtelemme heti painepesurilla. Prosessi nopeuttaa auton kuivumisaikaa vedestä merkittävästi.
Luovutamme useamman auton päivän aikana, joten vahan käyttö on oleellista läpimenon kannalta. Vaha tekee kuluneestakin maali-
pinnasta kiiltävän; Tämä on parantanut asiakastyytyväisyyttämme, auto on puhdas ja kiiltävä luovutettaessa. SPW luo autoon
hydrofobisen pinnan eikä jätä valumajälkiä mihinkään auton osiin. Hinta/laatusuhde ja riittoisuus kohtaavat hyvin tuotteessa.
Olemme kokeilleet muita markkinoilla olevia vahoja ja todenneet että SPW toimii parhaiten käytössämme. SPW on hyvä combo
yhdessä Finixa All In One Car Shampoon kanssa".
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Esittelyssä ProcessManager
Tuotannonohjauksen tarkoitus on ohjata yrityksen tuotantoa, asettaen tietyt vaatimukset hinnasta, määrästä, laadusta sekä toimi-
tusajasta. Samalla järjestelmä parantaa kommunikaatiota kaikkien tuotannon osapuolien kanssa. Vauriokorjaamossa tämä tar-
koittaa, että tieto liikkuu sujuvasti työnjohtajalta maalarille ja peltisepälle. Mutta tämän lisäksi tietoa voidaan jakaa esimerkiksi kul-
jettajalle, varaosavastaavalle tai vaikka suoraan asiakkaalle, joka pysyy koko ajan tietoisena, kuinka auton vauriokorjaus etenee.
Tätä  on  ProcessManager,  tuotannon ohjausjärjestelmä,  jolla  vauriokorjaamosi  tuotanto  ja  asiakkaiden  kokemus  palvelusta
nousee uudelle tasolle.

Hallitse kaikkia toimintoja

Hyötyisitkö  paremmasta  asiakaskoke-
muksesta  tehokkaammalla  viestinnällä?
ProcessManager  on  yksinkertainen  ja
tehokas  tapa  hallita  kaikkia  päivittäisiä
tapahtumia.

 

Käyttäjäystävällinen  valikkorakenne
antaa  nopean  yleiskuvan  päivittäisestä
tilauskannasta, internet-tilauksista, tieto-
kannoista,  avainluvuista  ja  monesta
muusta. Kaikkia toimintoja voidaan muo-
kata asiakaskohtaisten toiveiden mukai-
sesti.

Lyhyemmässä  ajassa  työn  vastaano-

tosta luovutukseen

ProcessManager  lyhentää  läpimenoai-
koja.  Tästä  hyötyvät  asiakkaat,  jotka
saavat  auton  käyttöönsä  nopeammin,
mutta  myös  yrityksesi  työnkulku
tehostuu  ja  selkeytyy.  ProcessManager
tarjoaa ainutlaatuisen palvelun, jossa esi-
merkiksi  kuljetusta hoitava henkilö saa
tiedon  autojen  valmistumisesta  teksti-
viestillä, jolloin autojen noudot ja palau-
tukset  voidaan  hoitaa  tehokkaasti.
Töiden päivittäisiä  kokonaismääriä voi-
daan  kasvattaa,  mikä  näkyy  suoraan
parantuneena tuloksena.

Haluatko lyhentää läpimenoaikaa?

 

Säästä  aikaa  ja  kustannuksia  tehok-

kaan työnhallinnan avulla

 

Haluatko  olla  tehokkaampi  ja  tuotta-
vampi?

Joka  päivä  menetämme  tehokasta  työ-
aikaa  tuottamattomien  työvaiheiden
tekemiseen.  ProcessManagerin  avulla
voit  kasvattaa  tehokkuutta  ja  vähentää
ajanhukkaa. Järjestelmä korvaa aiemman
manuaalisen työn automaattisella ohjauk-
sella, joka on kannattava investointi.
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KOKONAISVALTAINEN 
RATKAISU
CORA Refinish Oy maa-
hantuo, myy ja markkinoi 
automaaleja sekä automaa-
laus- ja kolarikorjauslaitteita 
ja tarvikkeita. Laatu, asian-
tuntemus ja asiakkaan tar-
peista huolehtiminen ovat 
toimintamme peruskiviä.

NYKYAIKAISEN 
VAURIOKORJAAMON 
VÄLINEET 
Kattava tuotevalikoima 
– Tarjoamme runsaan 
valikoiman laadukkaita 
maali- ja oheistuotteita. 
Valikoimassamme on paljon 
suurimpien ja tunnetuimpien 
valmistajien tuotteita.

– Olemme valinneet tava-
rantoimittajiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi suuria 
toimijoita, joilla on vahva 
tuotekehitys ja ”sormet  
ajan hermolla”. 
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