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Valinnanvapaus 
PPG on tällä hetkellä vauriokorjausalan uudistajana kiistatta edelläkä-
vijä. Viestinnässämme kuulette jatkuvasti meidän puhuvan Process-
Manager  -toiminnanohjaus-  ja  varastonhallintajärjestelmästä  sekä
värien sekoittamisen automatisoinnista PPG MoonWalkin avulla. 

PPG MoonWalk on ratkaisu, joka näyttää vauriokorjauksen uuden
suunnan muun muassa seuraavilla tavoilla

 Tuottavuuden parantaminen hävikkiä pienentämällä.  

 Tehokkuuden parantaminen säästyvää työaikaa hyödyntämällä. 

 Imagon parantaminen ja rekrytoinnin helpottaminen.

Yksi merkittävä kulmakivi PPG MoonWalkin kehitystyössä oli nime-
nomaan tulevaisuuden rekrytoinnin helpottaminen. Kehitystiimissä
mietittiin olivat muun muassa millaisessa ympäristössä työntekijät
haluaisivat  työskennellä,  voisiko  tiloja  jatkossa  esitellä  ylpeydellä
asiakkaille tai töiden teettäjille ja maksajille, kannustaako nyky-olo-
suhteet työntekijöitä pysymään yritysten palveluksessa ja uusia kou-
luttautumaan sekä hakeutumaan näihin töihin?

Hyvät työntekijät muodostavat jokaisen menestyvän yrityksen voima-
varan. Miten varmistamme että heitä jatkossakin löytyy? Tämä on
kysymys, jonka esittäminen on hyvinkin perusteltu ja ajankohtainen.

Tässä  on menestyksen avaimet:  parantamalla  työympäristöä,  siis-
teyttä ja tehokkuutta, nostamalla alan profiilia ja arvostettavuutta
sekä tuomalla uudenaikaisia ratkaisuja vaativaan käsityöammattiin,
jota  harva  taitaa  ja  valitsemalla  täydellinen  ratkaisu  maalaamolle
astumalla askel uuteen aikakauteen.
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AJANKOHTAISTA
Maalauskammioita koskeva standardi uudistuu – pysy ajan tasalla 
Kotimainen standardi SFS 3358 ohjeistaa maalaamolaitteiden rakentamis- ja suunnitteluturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä
standardi koskee maalausta, tiloja, käyttöä, huolto- ja sammutuskalustoa sekä antaa ohjeita tilaluokitukseen.

SFS 3358:n mukaan maalauskammioiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toiminnasta annetaan ohjeita niitä käsittelevissä euroop-
palaisissa standardeissa, esim. standardissa SFS-EN 13355.Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös huhtikuulta 2021
määrittää poistuvan standardin siirtymäajan päättyväksi 01.10.2021, jolloin SFS EN 13355 korvautuu uudella SFS EN 16985 -stan-

dardilla. Uusi eurooppalainen SFS EN 16985 on jo vahvistettu uudeksi suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi.

Mitä tämä tarkoittaa meille Suomessa vauriokorjausalalla?

Uusi SFS EN 16985 asettaa entistä tiukempia vaatimuksia laitteistoturvallisuuteen ja valvontatekniikan toimivuuteen. Maalaamo-
laitteiden releohjatut turvavarusteet  siirretään ohjauskeskuksissa erillisiin suojattuihin ohjauspiireihin,  ilmanvirtauksen virtausan-
tureiden lukumäärä kasvaa ja kulkuovien kytkimien valvontamekanismeja muutetaan. Lisäksi ruiskutustilan ilmapainevaatimukset
muuttuvat kokonaan, Nämä edellä olevat asiat ovat vain osa muutoksesta. Kaikki tämä vaikuttaa uusien projektien suunnitteluun
ja tilankäyttömahdollisuuksiin.

Kun suunnittelet maalaamolaitteiden uudistamista, otathan meihin ajoissa yhteyttä, niin toteutamme yhdessä vauriokorjauksen ja
maalauksen nykyaikaiset vaatimukset täyttävät kokonaisuudet – laadusta tinkimättä.

Coran tiimit ovat vahvistuneet
Maaliskuussa aloittivat teknisessä myynnissä Jukka Rinne ja markkinoinnissa Riika Timperi.

Jukan vastuualuetta ovat Selemix-tuotteiden myynti, koulutus
ja tekninen tuki. Jukka palvelee asiakkaita koko Suomen alu-
eella. Jukan tavoitat: jukka.rinne@corarefinish.fi ja GSM  040
900 6549. Jukalla on pitkä kokemus automaalauksien kouluteh-
tävien parista ja ajoneuvojen maalauksesta kaiken kaikkiaan
kohta 40 vuotta. 

Riikan vastuulla on markkinoinnin toteutus ja suunnittelu
sekä sosiaalisen median alustojen ylläpito. Riikalla on pitkä
työura markkinoinnin monipuolisista tehtävistä. Työtehtäviin
kuuluvat myös tilauspalvelu ja myyntitiimin tukeminen. Riikan
tavoitat riika.timperi@corarefinish.fi tai GSM 050 452 3152.

www.corarefinish.fi 2/2021 3

mailto:jukka.rinne@corarefinish.fi
mailto:riika.timperi@corarefinish.fi


 

Täydellinen peittokyky
vaativiin olosuhteisiin
PPG:n pian lanseerattava SELEMIX® Direct Pro -maalausjärjestelmä asettaa uuden standardin teollisuuden maalauskohteille.

Yhdellä kerroksella kiiltävä lopputulos

Selemix Direct Pro High Gloss on monipuolinen täysikiiltävä
kaksi- komponenttinen akryylimaali, jolla voidaan maalataan
suoraan  maalattavan  kohteen  päälle.  Maalausjärjestelmä  on
saanut korkean rasitusluokan C5 ISO 12944-standardilla, joka
käsittelee  suojamaaliyhdistelmillä  toteutettavaa  teräsraken-
teiden korroosiosuojausta. Maalausjärjestelmällä on hyvä tart-
tuvuus ja korkea peittokyky erilaisille pinnoille ilman pohja-
maalia.

Maalausjärjestelmä  on  tehokas  ja  taloudellinen  yhden  ker-
roksen menetelmän ansiosta. Se sopii paljaalle teräkselle, alu-
miinille, galvanoidulle teräkselle ja lasikuidulle. Sen valmistelu
on helppoa, ei tarvitse valita kuin värisävy ja kiiltoaste, kaa-
vaohjelma kertoo loput.

 

Maatalous ja teollisuus käyttökohteina

Tuotteella saa kiiltävän lopputuloksen hyvällä ilmasto- ja UV-
kestävyydellä. Tuotteen korroosionesto-ominaisuudet tekevät
siitä sopivan koneiden, maatalous- ja rakennuslaitteiden vii-
meistelyyn ja suojaamiseen sekä moniin muihin teollisiin maa-
laustöihin. Kolme kovettaja- ja kaksi ohennevaihtoehtoa maa-
lausolosuhteista ja maalauksen koosta riippuen.
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Testaus: Selemix Direct Pro -
maalausjärjestelmän koemaalaus

 

Selemix brändin uusi Selemix Direct Pro -maalausjärjes-

telmä lanseerataan pian. Coran teknisestä myyntitiimistä
Rauno Huopainen ja Jukka Rinne tekivät koemaalauksen
Uudenmaan Puhallus ja Maalaus Oy:ssä.  Yritys toimii Mänt-
sälässä, ja sen pääasiallinen toimiala raskaskaluston maa-
laukset ja hiekkapuhallukset. Yhtiön toimitusjohtaja on Janne
Mattila.

”Lähdimme hakemaan ratkaisua heille läpimenoaikojen tehos-
tamiseen, sitä kautta tietysti tuotannon tehostamiseen ja mate-
riaali-investointien hallintaan. Haimme myös laadullisesti
asiakkaan toiveiden mukaan kestävää ja korkealuokkaista rat-
kaisua heidän kuljetuskalustonsa pintakäsittelytarpeeseen ja
kunnossapitoon”, Jukka kertoo koemaalaussuunnitelmasta.

Koemaalaukseen valittiin uusi SELEMIX DIRECT PRO (7–159)

-maalausjärjestelmä. Maalauskohteena oli kuljetusyrittäjän jo
käytössä ollut vaihtolava. Lava suihkupuhdistettiin hiekalla,
minkä jälkeen tietysti huolellinen puhdistus pölyistä ja irtopar-
tikkeleista. Maalauskammioon siirron jälkeen ei muita valmis-
tavia toimenpiteitä tarvittu kuin värin aktivointi ja viskosi-
teetin säätö valittua maalausmenetelmää vastaavaksi. Käy-
timme maalauksessa korkeapaineruiskua.

Lopputulos oli onnistunut. ”Lopputulemana saimme lähes puo-
litettua itse maalauksen prosessiajan. Aikaisemman noin 3,5
kierron sijaan pääsimme kahdella märällä kierroksella vastaa-
vaan laadukkaaseen, kestävään ja kiiltävään lopputulokseen”,
toteaa tyytyväisen oloinen koemaalausta suorittanut Jukka.

Seuraavana päivänä yrittäjä Mattila teki yhden työpäivän aikana koko korjausmaalausprosessin pohjasta pintaan. ”Ennen kaikkea
loppukäyttäjä oli tyytyväinen, kun sai omat investoinnit nopeammin tuottavaan työhön, sen sijaan, että kalusto on huoltotoimin-
noissa”, kertoi Jukka asiakkaan palautteesta.     

Odotettu tuoteuutuus
Selemix Direct Pro-maalausjärjestelmä lanseerataan pian asiakkaittemme käyttöön. "Olemme odottaneet tätä tuotetta pitkään
ja nyt pystymme tarjoamaan asiakkaille uuden ratkaisun vaativiin maalauskohteisiin", kertoo Jukka. Maalausjärjestelmä soveltuu
hyvin esimerkiksi juuri koemaalauksessa käytettyyn lavojen maalaukseen asiakkaan omilla sävyillä. Kiiltävä ja ulkokäytössä kestävä
pinnoite takaavat pitkäaikaisen käytön maalatuilla kohteilla.
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Delfleet One - raskaskaluston
maalit
Delfleet  One®  High  Performance  -pintamaaleilla  saavutat
vähemmän VOC-päästöjä, pienemmän materiaalin kulutuksen,
lyhyemmän  kuivausajan  ja  energiansäästön.  Käyttökohteina
ovat korjausmaalaukset kuin valmistava teollisuus. Pintamaalit
on helppo ruiskuttaa, ja ne omaavat erinomaisen peittokyvyn ja
kiillon. Ne täyttävät raskaskalustomaalauksen korkeimmatkin
standardit  ja  laatuvaatimukset.  Laaja  kovete-  ja  ohennevali-
koima mahdollistaa käytön pieniin tai suuriin maalaustöihin eri
lämpötiloissa.

PINTAMAALIVALIKOIMA

DELFLEET ONE® MS Performance -pintamaali on 2K-polyure-
taani pohjainen, ja tuote tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon, kun
halutaan käyttää MS-maalausjärjestelmää. Hyvä peittokyky ja
kiilto takaavat erinomaisen lopputuloksen.

DELFLEET ONE®  High Performance High Build Binder  on
vaihtoehto, kun tarvitaan korkeampaa kalvonpaksuutta esimer-
kiksi runkorakenteissa, Tuotteessa käytetään uusinta maalitek-
nologiaa ja raaka-aineita, jotka soveltuvat raskaskaluston maali-
tuotteisiin.

DELFLEET  ONE®  Matt  Topcoatia  voidaan käyttää  sellaise-
naan tai sekoittaa muihin Delfleet One -sideaineisiin, jolloin
erilaisten puolikiiltävien ja puolihimmeiden sävyjen valmista-
minen on helppoa, riippumatta maalataanko pieniä vai suuria
alueita.

DELFLEET ONE®  RAL9006 Aluminium  on valmis sävy, 2K-
Polyuretaani pohjainen hopeansävyinen pintamaali, joka sopii
esimerkiksi ajoneuvojen vanteisiin. Helppo kahden märän ruis-
kutuskerroksen menetelmä.  Se voidaan tarvittaessa sävyttää
kymmenenprosenttisilla Delfleet One -sekoitusväreillä.

 

DELFLEET  ONE®  -tuoteperheeseen  on  tullut  uutuutena

ColorReader  -värimittari,  joka  asetetaan  maalattavalle  pin-
nalle ja skannataan. Vaihtoehtona on värien tunnistaminen

ilman  älylaitetta,  laitteen  tarkka  OLED-näyttö  antaa  heti
lähimmät kolme ensimmäistä värinumeroa Delfleet One -väri-
mallikirjastosta. Toinen vaihtoehto tunnistamiseen on helppo-

käyttöinen mobiilisovellus, joka on saatavana sekä iOS- että
Android -tableteille ja älypuhelimille.



 

Henkilösuojauksen seuraava taso!
3M Versaflo on tähän asti kehittynein ja
monipuolisin  3M:n  tarjoama  mootto-
roitu hengityssuojain. Se tekee hengittä-
misestä ja työnteosta yksinkertaisesti hel-
pompaa.  Versaflo  korvaa  aiemman
Jupiter-mallin,  jonka valmistus  on lop-
punut. Akkukäyttöistä moottoriyksikköä
hyödyntävä,  vyötärölle  kiinnitettävä
puhallinyksikkö  poistaa  ylimääräiset
letkut ja johdot lattialta, jossa ne sotkeu-
tuivat  työntekijän  jalkoihin  ja  olivat
ainoastaan tiellä.

Tämä helpottaa käyttäjän liikkumista ja
vapauttavat työasennon letkuista riippu-
mattomaksi.  Versaflo-hengityssuojain ei
ole  ainoastaan  tavallinen  hengityssuo-
jain, vaan se huolehtii aktiivisesti työtur-
vallisuudestasi  esimerkiksi  mittaamalla
ilmavirran  määrää  ja  akun  varauksen
taso  ja  ilmoittaa  näiden  ollessa  liian
alhaisia. Täten työntekijä voi aina luottaa
hengitysilmansa olevan puhdasta.

Suojaimen  kanssa  toimitettavan

tehoakun toiminta-aika on suodattimista
ja valitusta ilmavirtauksen määrästä riip-
puen  jopa  19  tuntia.  Voit  siis  luottaa
siihen, ettei akusta lopu virta kesken työ-
päivän!  Versaflo-järjestelmään  kuuluu
useita eri suodattimia sekä muita vaihdet-
tavia  osia  ja  varusteita,  jotka  takaavat
sen, että voit räätälöidä suojaimen juuri
Sinun vauriokorjaamosi  tarpeisiin sopi-
vaksi.

Lue lisää kotisivuiltamme

 

 

Hyödynnä hintaetu!
Tarjoamme mahdollisuuden siirtyä henkilösuojauksen seuraavalle tasolle huikealla hintaedulla. Versaflo-
aloitussarja TR-619E sekä päähine M-206 uskomattomalla 23 prosentin alennuksella! Kampanja on voi-
massa rajoitetun ajan, tee tilaus jo tänään asiakaspalveluumme!

Aloituspakkaus sisältää

 TR-602E moottoroitu hengityssuojain

 TR-6310E A2P suodatin

 TR-6300FC suodattimen suojus

 BT-30 pituussuunnassa säätyvä hengitysletku

 TR-627 Easy clean -vyö

 TR-632 tehoakku

 TR-641E laturi yhdelle akulle

 TR-6600 esisuodattimet (x 10)

 TR-971 ilmavirtauksen osoitin

 TR-662 kipinäsuoja (x2)
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Milloin viimeksi tarkistit paineilmaerottimen suodatinpatruunat?

Maalauskammiossa käytetään paineilmaerotinta, joka suodattaa
ilmasta kosteuden ja epäpuhtaudet (öljy, roskat, pöly,
metallihiukkaset).

Erottimen toiminnan kannalta on tärkeää huolehtia suodattimien
riittävästä puhdistuksesta ja vaihdosta, jotta paineilma
pysyy puhtaana ei-toivotuista epäpuhtauksista.

Lattiasuodatin HS-PA

  Suodattimet vaihtoon

Suodattimet%)
Väriloukkusuodatin 0,5 x 20 m    39,00 €
Väriloukkusuodatin 0,6 x 20 m    45,00 €
Väriloukkusuodatin 0,7 x 20 m   52,00 €
Väriloukkusuodatin 0,75 x 20 m   57,00 €
Väriloukkusuodatin 1 x 20 m   75,00 €
Väriloukkusuodatin 1,5 x 20 m   108,00 €
Andrea väriloukku 91 cm x 11 m   84,00 €
Andrea väriloukku 100 cm x 10 m  84,00 €
 
Kattosuodatin leikattuna yli 0,2 m2  17,00 €
Karkeasuodatin 0,6 x 20 m rll   63,00 €
Karkeasuodatin 1 x 20 m rll   63,00 € 

USI poistopuolen suodatin 8 taskuinen 2 kpl   96,00 € 
USI tuloilman esisuodatin 8 taskuinen 2 kpl   83,00 €

 

 KAMPANJA!

Ennakoi suodattimien vaihtotarve ja 
tilaa heti.

Kattosuodatinpalojen toimitusaika on 2-3 viikkoa. 

Nyt on aika huoltaa maalauskammio

Tuotenumero  Hinta

138933 Hieno - ja aktiivihiilisuodatin pakettina  235,00 € 
 

22160 Pronssisuodatin 43,00 €

215053 Suojakotelo erottimille  12,00 €

Kattomatto HS-A/600G
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Poistaa roiskeet
 
Vesiohenteinen maalinpoistoaine. Käytännöllinen
maaliruiskujen, maalinsekoituspöytien yms. puhdistukseen. 

Nyt on aika tehdä maalauskammion pakollinen huolto ja pesu.
Maalaustilojen huolto jää usein kiireen takia tekemättä ja tilanteeseen havahdutaan
vasta, kun kammio ei toimi.

Puhtaanvalkeat seinät

Valmis maalipaketti, jolla maalaat kammion seinät. 
Paketti sisältää:

 - 20kg Maalauskammiovalkoinen
 - 5L 9-070 kovetetta
 - 5L 1-480 ohennetta

Tuotenumero            Hinta 

 SELEKAMPANJA/E20  Maalauskammiovalkoinen  305,00 €

Suojaa kammion seinät
 
Valkoinen kuorittava suojapinnoite suojaa kammion seiniä ruiskutussumulta.
Ympäristölle ystävällinen biologisesti hajoava tuote.
Ruiskuta uusi kerros kammion likaantuessa, jolloin poistaminen on helppoa. 

Tuotenumero  Hinta

CBP 05 Kammion suoja-aine 5L 26,00 €

Riittoisa kammion suoja-aine

Läpinäkyvä, tahmea ja pois pestävä suojapinnoite,
joka sitoo pölyn itseensä. Saatavissa kahdessa pakkauskoossa. 
Kulutus noin 12L/ kammio.

Nyt on aika huoltaa maalauskammio

CBP 25 Kammion suoja-aine 25L 96,00 €

Tuotenumero  Hinta

CPP 17 Maalauskammion seinien suojapinnoite 110,00 €

Tuotenumero  Hinta

CBC 05 Maalinpoistoaine 55,00 € 

VOC-VAPAA
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Nestemäinen kammion suoja-aine 

Ruiskutetaan kuten Cabine Protect -läpinäkyvä ja pestävä pinnoite sillä erolla, 
että tuote kuivuu kokonaan eikä jää tahmeaksi.
Pestään pois vedellä ja pesusienellä. 

Tuotenumero     Hinta

CLM 05 Kammion suoja-aine      30,00 €

Tuotenumero  Hinta

 CPT 50 Ilmastointiteippi 8,50 €

Tiivistä saumat 

Valkoinen ilmastointiteippi PRF 600 tai 1200 itseliimautuvien kammionsuojakalvojen
saumojen tiivistämiseen.

Puhtaat pinnat
 
Valkoinen polypropyleeni-tarrakalvo on suunniteltu suojaamaan  
sekoituspöytiä ja lattioita ohiruiskutukselta ja maaliroiskeilta.

Muista valaistus 

CPF-suojakalvo on läpinäkyvä, liimautuva kalvo maalauskammion valojen suojaami-
seen. Himmentää valaisutehoa mahdollisimman vähän.

Tuotenumero            Hinta

 CPF 10 400mm x 50m  40,00 €

EI TAHMAA

 CPF 11 600mm x 100m  99,00 €

Tuotenumero           Hinta 

 PRF 600 60cm x 25m  65,00 €

 PRF 1200 120cm x 25m  125,00 €

Perinteinen suoja-aine kammioon
 
Läpinäkyvä, tahmea ja pois pestävä suojapinnoite,
joka sitoo pölyn itseensä. Kulutus noin 15L/ kammio.

Tuotenumero  Hinta

CBP 10B Kammion suoja-aine 10L 42,00 € 
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Tuotenumero  Hinta

PLA 32 Suojakalvo 270cm x 100m 50,00 €

Maalauskammion seinien suojakalvo

Staattinen ja maalia imevä valkoinen suojakalvo, joka leikataan
sopivan kokoiseksi suojaamaan maalauskammion seiniä
ruiskutussumulta.

Tuotenumero  Hinta

DUC 10 + DUC 50 Dust control 10L + Paineruiskupullo 69,00 €

Sitoo pölyt

Tehokas seos, joka estää pölyn leviämisen maalauskammion sisällä, maalaamossa ja
varastossa. Dust Control ionisoi pölyn niin, että se kerääntyy ryppäiksi, jotka il-
maa painavampina eivät pysty leviämään ilman mukana. Helppo ruiskuttaa Finixan 
paineruiskupullolla.

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

Tuotenumero  Hinta

YDC03PMA-C010 Tukipilarin suojus 10 kpl 44,00 €

Helpompi sekoittaa

Maaliensekoituksessa käytettävä vaaka on helppo pitää puhtaana vaihdettavien suo-
justen avulla. Näytön ollessa puhdas lukemat näkyvät paremmin. 

YDC03PMA-WP10 Punnituslevyn suojus 10 kpl 36,00 €

YDC03PMA10 Näytön suojus 10 kpl 42,00 €

Esitteen tarjoukset ovat  voimassa 
31.8.2021 saakka. 
 
Kaikki hinnat alv 0 %.
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Tekninen vinkki: alumiinin

puhdistus
Korjausmaalauksessa jokapäiväistyvä materiaali, alumiini,
vaatii  ammattimaiselta  korjaamolta  erilaisia  työtapoja,
tiloja ja työkaluja työn onnistumisen kannalta. Sama pätee
myös puhdistukseen maalauksen esikäsittelyn  tärkeänä
osana.  Erinomainen  tuote  alumiinin  puhdistukseen  on
PPG  Deltron  D845,  voimakas  pesuneste.  Pesuneste
poistaa pinnasta erityisesti likaa, rasvaa, epäpuhtauksia ja
alumiinin  hapettumisen  myötä  alumiinin  pintaan  synty-
nyttä alumiinioksidia. Hapettuman poisto on tärkeää, jotta
saadaan aikaan puhdas alumiinipinta tartunta-aineelle.

Käytä D845-pesunestettä ennen hiomista ja sen jälkeen
varmistaaksesi pinnan puhtauden. Levitä runsaasti pesu-
nestettä nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi puhdistettavaa
pintaa pitkin, yhdensuuntaisin vedoin. Tällä tavoin välty-
tään  epäpuhtauksien  siirtämisestä  takaisin  puhdistetta-
valle pinnalle. Pyyhi pinta lopuksi kuivalla liinalla, älä anna
pesunesteen kuivua puhdistetavalle pinnalle.

Tee viimeinen puhdistus D837 tai D837 - pesunesteillä juuri ennen tartunta-aineen ruiskuttamista parhaan puhtauden ja
sen myötä tartunnan saavuttamiseksi. Huolehdithan myös omasta suojavarustuksesta ainetta käytettäessä.
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ProcessManager - hyödylliset
lisäominaisuudet
Vauriotarkastukset kalenteriin
ProcessManagerin mukana saatte käyttöönne online varauskalenterin, joka tekee ajanvaraamisesta asiakkaille helppoa. Kalente-
rinäkymä voidaan julkaista internetissä yrityksen omilla logoilla ja väreillä varustettuna.

Varauskalenterin etu on helppous: linkki voi olla upotettuna esimerkiksi yrityksen omille sivuille tai vakuutusyhtiön sivuille, jol-
loin autonomistajan on helppo löytää ja varata vapaa vauriotarkastusaika. Tieto tarkastukseen saapuvasta autosta tallentuu saman
tien ProcessManageriin, ja jatkossa Cabaksesta tulevat tiedot siirtyvät suoraan tälle työkortille. Asiakkaat arvostavat helppoutta ja
järjestelmiä, joita voidaan käyttää suoraan puhelimella.

ProcessManager työajan seuranta
Työajan seuraaminen helposti: ProcessManager järjestelmään kuuluu kokonaisvaltainen työajanseurantajärjestelmä, joka tarjoaa
selkeän näkymän ja käytännölliset työkalut yrityksesi työajanseurantaan. Ohjelmassa on tiedot työntekijän työajoista sekä suunni-
telluista lomista ja poissaolopäivistä. Jokainen työtunti kirjautuu järjestelmään, ja kuukausittain on helppo toimittaa palkanlaski-
jalle raportti tehdyistä työtunneista ja mahdollisesti maksettavista ylityökorvauksista tai suoritepalkkioista.  

ProcessManagerista löytyvät monipuoliset raportit, joita voidaan rajata henkilöittäin, ja ne voi ottaa halutulta aikaväliltä. Tee työ-
ajanseuranta helpoksi, ja samalla saat tiedon tehdyistä ja laskutetuista tunneista, milloin ja missä vain.

 

 

Jos haluat nopeuttaa läpimenoa, lisätä tehokuutta ja tuottavuutta sekä helpottaa asiakkaiden päätöstä vauriokorjaamon valinnassa
hyödyksesi, valitse ProcessManager -järjestelmä. Lue lisää ProcessManagerista ja asiakkaittemme kokemuksia https://www.process-
manager-info.com/fi/.

Pyydä järjestelmän esittely meiltä, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai asiakaspalveluumme, asiakaspalvelu@corarefinish.fi.
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Celette X-Trac - minipenkki ja
oikaisulaite
Celette X-Trac on minipenkki jopa 4 000 kilon nostokapasiteetilla. Minipenkki soveltuu monipuolisesti pieniin ja keskisuuriin
korjaus- ja oikaisutöihin ja myös käytettäväksi tavallisiin huolto- sekä korjaustöihin. Nostopenkin monikäyttöisyys ilmenee myös
nopeasti - ajoneuvo voidaan nostaa renkaista tai helmasta, ja tämä on suuri etu esteettömälle työskentelyalueelle.  

Nostokapasiteettia ja esteettömät työskentelyalueet

Nostokapasiteetti pyöristä nostettuna on 3 000 kiloa. Helmakiinnikkeistä Celette X-Trac kykenee nostamaan peräti 4 000 kilon
kuorman 1,6 metrin korkeuteen. Suuren nostokyvyn ansiosta X-Trac soveltuu myös esimerkiksi jigipöydän nostimeksi. Celette X-
Trac oikaisulaite on varustettu kymmenen tonnin kilogramman vetosylinterillä, jota on helppo liikutella renkaiden ansiosta.. Veto-
laite voidaan kiinnittää suoraan korinoikaisupenkkiin. Kiinnityspisteitä ovat penkin toinen pääty sekä molemmat sivut erillistä kiin-
nitysosaa  käyttäen.  Huomioidessa  minipenkin  mittoja  nostimen  korkeus  ala-asennossa  on  vain  11  sentti-
metriä.  Rakenne  nopeuttaa  työskentelyä  ja  mahdollistaa  myös  matalien  ajoneuvojen  vaivattoman  ajon  nostopenkille.  

Lisävarusteina saatavilla erilaisia kiinnikkeitä ja ajosiltoja eri tarpeiden ja käyttökohteiden mukaan.
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KÄYTTÖVINKIT: Tiesitkö, että PPG
MoonWalkilla voi sävyttää värikaavoja?
Käsintehty  maalin  sävyttäminen voi  olla  vaivalloista  ja  läpi-
menoa hidastavaa työtä.  PPG:llä on tarjolla loistava ratkaisu
nopeuttamaan tätä työvaihetta. Automaattisella maalinsekoitus-
koneella PPG MoonWalkilla sävyttäminen on helppoa ja vaiva-
tonta. Kosketusnäyttöä näppäilemällä maaliohjelmassa maalari
avaa kaavan ja yksinkertaisesti klikkaa +/- näppäintä lisätäkseen
tai vähentääkseen grammoja haluamansa maalipigmentin koh-
dalla.

Tämä vähentää ”OHO” -tippojen syntymistä,  koneen sekoit-
taessa  maalin,  ja  sekoitettu  lopputuote  grammalleen  oikein.
Kone eliminoi inhimillisen virheen mahdollisuuden.

Sävytetty kaava on helppo tallentaa haluamallaan nimikkeellä
tietokantaan ja on kätevästi löydettävissä, jos samaa autoa maa-
lataan myöhemmin uudestaan.

Näin tallennat kaavan: Avaa peruskaava - Työkalun kuva – Tallenna omaksi kaavaksi – Kaava aukeaa sävytettäväksi ”oma koos-
tumus” –  Sävytä kuten haluat - Tallenna

eCora käyttövinkki: tuotteiden haku
Onko  käytössäsi  jo  eCora  -verkkopalvelu?  Palvelu  on

nopea  tapa  tilata  tuotteet,  mutta  myös  vaivaton  tapa

hakea tuotteita ja nähdä tuotteiden saatavuus. Kirjoita vain
hakukenttään haettava  tuote  (merkki,  nimi,  tuotekoodi)  tai
hyödynnä  valmiita  tuotevalikoita.  Haun  tulos  kertoo,  onko
tuote heti tilattavissa. Jos merkintä on punainen tai keltainen,
voit tehdä meille helposti palvelun kautta tarjouspyynnön ja
saat meiltä pian tiedon tuotteiden saatavuudesta.

Paljon  hyödyllisiä  toimintoja  nopeuttamaan  tuotteiden

tilaamista! eCorassa teet tilaukset nopeasti, voit lähettää tar-
jouspyyntöjä, tehdä omia tilauspohjia usein tilattavista tuot-
teista ja näet omat tehdyt tilaukset. Sovellus on yksinkertainen
ja helppo käyttää! Tilaa omat eCora -tunnukset asiakaspalvelus-
tamme tai omalta myyjältäsi. Autamme sinut alkuun eCoran
kanssa,  pyydä  meiltä  lyhyt  koulutus,  turvallisesti  etäyhtey-
dellä!
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CORA Refinish
Asiakaslehti

Neljännesvuosittain 
ilmestyvä julkaisu, jossa 
esittelemme mielenkiintoisia 
asiakasratkaisuja, teknisiä 
menetelmiä, tuoteuutuuksia 
ja kampanjoita.

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100

corarefinish.fi

 

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”. 

Cora Refinish Oy © 2021

QR-koodit
kotisivuillemme
ja Facebookiin:

Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, p. 010 8210 100
www.coravari.fi / cora@coravari.fi

CORA REFINISH OY tarjoaa asiakkailleen joustavia tapoja tehdä investointeja, 
joiden avulla voidaan ottaa käyttöön tuottavuutta ja kannattavuutta 
parantavia välineitä. Sinun ei siis tarvitse sitoa heti omaa pääomaa,vaan 
parantunut tuottavuus maksaa investointisi. Rahoituksella laitteen 
kuukausihinta jää alhaiseksi, ja pääset ottamaan hyödyn vapautuvas-
ta työajasta heti käyttöösi. Astu uudelle aikakaudelle ja ota yhteyttä Cora 
Refinish Oy:hyn, niin laskemme kustannuksen haluamallesi maksuajalle.

PPG MoonWalk™ -automaattinen 
väriensekoituskone
MoonWalk™ on PPG:n kehittämä värien sekoitusratkaisu, joka on
mullistanut vauriokorjaamoissa tehtävän työn ja värien sekoittamisen. Kun 
sävy on valittu, laittaa maalari koneen sekoittamaan värin automaattisesti.Kone 
tekee sekoituksen jopa kymmen kertaa ihmistä tarkemmin.Säästyneen ajan 
ansiosta työntekijät saavat enemmän valmista työpäivänsä aikana ja parantu-
neen sekoitustarkkuuden seurauksena sävytäsmäävyys paranee huomattavasti.


