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ChromaConnect – Cromax digitala kulörhantering när den är som mest flexibel 

 

Cromax® lanserar ChromaConnect – ett avancerat digitalt kulörhanteringssystem. 

ChromaConnect ger verkstäder maximal frihet och flexibilitet tack vare trådlösa, 

digitala processer för allt från kulörmatchning till kulörblandning. Denna 

molnbaserade metod ger lackerarna full kontroll över kulörhanteringens samtliga 

aspekter. Detta genom att koppla samman wi-fi-enheter – inklusive trådlösa vågar 

och skrivare – såväl som Cromax mest avancerade spektrofotometer, ChromaVision 

Pro Mini, och ChromaWeb, Cromax omfattande molnbaserade kulörmjukvara.  

 

”Vi har erbjudit våra verkstäder förstklassiga kulörmatchningsverktyg i många år tack 

vare att Axalta ligger i framkant när det gäller utveckling och innovation av digital teknik. 

Och nu har vi tagit detta ett steg längre genom att ge lackerarna full rörlighet. De digitala 

vågarna förblir förstås i mixrummet, men de andra processerna kan utföras var som helst 

i och omkring verkstaden. Enkelt uttryckt kopplar ChromaConnect trådlöst samman alla 

aspekter av kulörhanteringen, så att lackerarna får tillgång till funktioner som 

spektrofotometeravläsningar, arbetsformulär och kulörrecept – omedelbart och från valfri 

internetansluten enhet, såsom en smartphone eller surfplatta. Det finns många fördelar 

med digital kulörhantering, men den största är att det kan göras utan att vara bunden till 

en PC”, säger Kevin Torfs, Cromax Brand Manager för Europa Mellanöstern och Afrika.  

 

ChromaConnect kan också länkas till befintliga system i verkstaden och därmed ge 

verkstadsägare värdefulla insikter om sina verksamhetsparametrar samt underlätta 

lagerhantering och e-beställningar, bland annat.  
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ChromaConnect finns tillgängligt i tre olika paket för att tillgodose enskilda verkstäders 

behov, beroende på var de befinner sig på sin digitala resa. ChromaConnect Pro är den 

helt digitala kulörhanteringslösningen som använder ChromaVision Pro Mini och inte 

kräver någon PC. ChromaConnect Plus använder en kombination av wi-fi- och 

kabelanslutning med surfplatta eller PC, och ChromaConnect Basic använder 

spektrofotometern och den molnbaserade kulörreceptsdatabasen. 

 

Kevin Torfs fortsätter: ”ChromaConnect ger verkstäderna enastående 

kulörprestanda, bättre produktivitet, förbättrad effektivitet och oöverträffad flexibilitet, 

vilket sammantaget leder till förbättrad lönsamhet. Och eftersom det är ett 

molnbaserat system är det inte bara lätt att använda, utan det inbegriper även 

automatiska uppdateringar och kräver inget kontinuerligt underhåll.” 

 

För mer information om ChromaConnect, kontakta din lokala Cromax-representant eller 

besök www.cromax.com/se/chromaconnect. 

 

Om Cromax 

Cromax, ett av Axaltas globala lackmärken för billackeringsverkstäder, ger ökad 

produktivitet rakt igenom lackeringsverkstaden, med lacksystem framtagna för snabba 

och korrekta applikationer. Lokalt anpassade företagslösningar, avancerad 

kulörmätningsteknologi, marknadsföringsstöd och praktiska innovationer utgör basen för 

en högproduktiv lackeringsprocess. Cromax hjälper verkstäder att driva verksamheten 

framåt.  
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