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GÅ IN PÅ 
www.cromax.com/se/ectc 
www.cromax.com/no/ectc    
eller läs av QR-koden för 
att gå direkt till webbsidan 
för Cromax e-learning.

REGISTRERA 
din verkstad på 
webbsidan för Cromax 
e-learning.

training

ANGE  
nödvändig information. 
Därefter får du ett 
lösenord som ger dig 
omedelbar åtkomst till 
kurserna.

Du kan även lägga till 
upp till tio tekniker på 
din verkstad.

När startavgiften betalts 
kan användarna när som 
helst logga in på Cromax 
e-learning.

*****

CROMAX E-LEARNING 
DU ANMÄLER DIG ENKELT TILL CROMAX 
E-LEARNING.

SE:

NO:

www.cromax.
com/se/ectc 

www.cromax.
com/no/ectc   



CROMAX E-LEARNING 
ETT VERKTYG SOM TRYGGAR 
KONKURRENSKRAFTEN

EXTREMT  
FLEXIBELT

UTBILDNINGEN SKER 
PÅ VERKSTADEN
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ANVÄNDARVÄNLIG 
UTBILDNING ONLINE

Cromax e-learning är ett interaktivt, webbaserat inlärningsprogram 
som ger lackerarna möjlighet att utveckla sina kunskaper utan att 
lämna verkstaden. Vid traditionella utbildningar måste lackerarna 
vara frånvarande från verkstaden samtidigt som det uppstår rese- 
och boendekostnader.  
Genom Cromax e-learning erbjuds nu ett attraktivt och extremt 
kostnadseffektivt alternativ. Det mycket engagerande onlineverktyget 
ger ämnesområdena liv och ser till att deltagarna kommer ihåg det 
de lärt sig. Övningarna levereras i snabba, användarvänliga moduler 
som är åtkomliga när som helst.

För att behålla konkurrenskraften är det viktigt att 
lackerarna underhåller och utvecklar sina yrkeskunskaper. 
Men tiden räcker ofta inte till för att skicka lackerarna 
på utbildningskurser. När personalstyrkan är reducerad 
riskerar verkstadens produktivitet att falla, vilket i sin tur 
påverkar lönsamheten. Men Cromax® har svaret. 
Vårt onlineverktyg – Cromax e-learning – ger lackerarna 
tillgång till samma förstklassiga Cromax®-utbildning när 
som helst på sin egen verkstad. Verkstadscheferna kan 
planera in utbildningen allt efter arbetsbelastningen.

CROMAX E-LEARNING INLÄRNINGSPROGRAM 
TÄCKER ALLA VIKTIGA DELAR INOM 
PRODUKTIV LACKREPARATION

Inga rese- eller  
boendekostnader.

Verkstadscheferna anpassar 
utbildningstidpunkterna 
till arbetsbelastningen. 
Utbildningsmodulerna fokuserar 
på specifika kunskapsgrupper. 

TILLÅTER FLERA 
ANVÄNDARE PÅ 
EN OCH SAMMA 
VERKSTAD
Förbättrar hela personalens 
prestationer.

Inga stillestånd i verkstaden, pro-
duktiviteten säkras.



ÅTTA MODULER
TÄCKER DE VIKTIGASTE KUNSKAPERNA FÖR 
ALLA LACKERARE 

01 02

Varje modul tar ungefär en timme att genomföra 
och lackerarna kan arbeta sig igenom dem i valfri 
ordningsföljd.

Lackerarna har förmåga att se potentiella risker i 
verkstaden samt hur de hanteras och förebyggs på 
bästa sätt.

SÄKERHET 
I ARBETET

Visar lackerarna hur fordonsytor ska förberedas på det 
mest noggranna, effektiva och produktiva sättet.

YTFÖRBEREDELSE

03
Inom bilindustrin används allt oftare plastkomponenter 
som kräver speciell behandling. I den här modulen 
beskrivs de nödvändiga förberedelse- och 
lackeringsmetoderna.

Lackerarna lär sig vilka produkter och tekniker som 
krävs för att uppnå strålande resultat på högkvalitativa 
underlag.

FÖRBEREDELSE OCH 
LACKERING
AV PLASTDETALJER 04 HÖGKVALITATIVA

UNDERLAG

Alla moduler är tillgängliga på nederländska, engelska, 
franska, tyska, italienska, polska, portugisiska, spanska 
och svenska.



KULÖR05

Som avslutning på Cromax e-learning-
programmet inbjuds deltagarna till en dag 
med praktiska kunskapskontroller. De som 
klarar utvärderingen blir helcertifierade 
Cromax-lackerare.

Lär dig blanda och matcha kulörer snabbt och exakt 
med digitala kulörverktyg som används dagligen.

Varje modul (utom märkesprodukter) 
avslutas med ett kort test. En deltagare som 
slutfört modulerna ett till sju och fått godkänt 
på minst 80 procent blir e-certifierad 
Cromax®-lackerare.

OCH KULÖRVERKTYG
REPARATIONSPROCESSER06

Den här modulen hjälper verkstäderna att hitta de 
bästa och mest produktiva teknikerna som spar tid och 
förbättrar noggrannheten.

OCH TEKNIKER

Experter ger tips och råd om korrigering av brister i 
appliceringen.

07 KORRIGERING AV
APPLICERINGSDEFEKTER

Upptäck hur Cromax® hjälper verkstäder att arbeta 
snabbare, bättre och mer produktivt.
Den här modulen är kostnadsfri.

EFFEKTIVA PRODUKTER
FÖR DAGLIG ANVÄNDNING08



CROMAX E-LEARNING 
DET NYA UTBILDNINGSVERKTYGET ONLINE

Cromax® skapar en ökad produktivitet i hela verkstaden med lacksystem som är framtagna 
för enkel, snabb och exakt applicering. Anpassade supportlösningar för affärsverksamhet 
och marknadsföring samt praktiska och nyskapande lösningar förenklar och påskyndar 
lackeringsprocessen. Cromax® hjälper verkstäderna att driva sin verksamhet framåt.
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Alla verkstadschefer är väl 
medvetna om att produktiviteten 
i lackeringsverkstaden får lida 
när lackerarna är på utbildning. 
Därför har vi på Cromax® utvecklat 
en innovativ utbildningslösning 
som maximerar den produktiva 
arbetstiden: Cromax e-learning.

Detta onlineverktyg ger största 
möjliga flexibilitet. Lackerarna 
behöver inte resa bort, utan kan 
genomföra utbildningen på sin 
egen verkstad. Cromax e-learning 
ger lackerarna alla viktiga 
kunskaper i ett underhållande, 
dynamiskt och interaktivt paket med 
inspirerande övningar och effektiva 
inlärningstekniker.

www.axaltacoatingsystems.com

Axalta Coating Systems Sweden AB 
Trankärrsgatan 15 
425 02 Hisings Kärra 
Sverige  
TEL.: 031-57 68 00 
www.cromax.com/se 
www.cromax.com/no


