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Praca zespołowa jest ważnym elemen-
tem każdej części naszego życia, a w
przypadku warsztatu jest szczególnie 
istotna. Renowacja przebiega sprawnie
tylko gdy pracownicy mogą liczyć na 
siebie na wzajem. Dotyczy to całego 
procesu: od przygotowania podłoża, przez
dobór koloru, aż po samo lakierowanie.
Jeśli zależy nam na znakomitym 
wykończeniu, produkty i wyposażenie
warsztatu muszą być do siebie doskonale
dopasowane.

Dopasowanie kolorów 

Najnowsze technologie, takie jak 
oprogramowanie kolorystyczne Phoenix,
czy nowoczesne narzędzia, takie jak
spektrofotometr sprawiają, że Spies Hecker
jest znakomitym partnerem.

Skuteczne systemy

Wysoko cenimy pracę zespołową, 
dlatego też oferujemy produkty dokładnie
dopasowane do procesów stosowanych
w warsztacie. Nasze rozwiązania pomogą
zwiększyć wydajność pracy lakierni. 
W tym numerze zaprezentujemy
najnowsze produkty lakiernicze: 
szybkoschnący wypełniacz Permasolid®

HS Speed Filler 5500, praktyczny
podkład gruntujący Priomat® 1K Spot
Primer 4074, czy szpachlę Raderal®

Plastic Putty 2015.
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Joachim Hinz, 
Spies Hecker Brand Manager EMEA

Szanowni Czytelnicy!

Mistrzowie lakiernictwa

Główny artykuł tego wydania mówi o 
idealnej pracy zespołowej. Kierując się
mottem „Mistrzowie lakiernictwa”,
marka Spies Hecker ponownie została
oficjalnym dostawcą lakierów dla zespołu
F1 MERCEDES AMG PETRONAS. 
Aktualni mistrzowie świata w klasyfikacji
kierowców i konstruktorów po raz kolejny
postawili na doświadczenie naszych 
ekspertów i jakość naszych produktów.
Jesteśmy dumni, że możemy pracować
z zespołem odnoszącym takie sukcesy,
jak również z faktu, że nasze produkty
przyczyniają się do znakomitych 
rezultatów zespołu na torze.
W tym wydaniu Color Expert powiemy
więcej o tej ekscytującej współpracy.

Miłej lektury!

Z poważaniem,

Joachim Hinz
Spies Hecker Brand Manager EMEA

Artykuł Wstępny

Silny zespół 
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1. Gładka i oczyszczona 
powierzchnia

Pomiary należy przeprowadzać na gładkiej
i czystej powierzchni. Zadrapania i 
zabrudzenia znacząco obniżają precyzję
odczytu koloru. Obszar, na którym
będzie przeprowadzany pomiar, należy
oczyścić odpowiednim preparatem i
dokładnie wypolerować.

2. Pomiar koloru

Każdy odczyt koloru powinien składać
się z trzech oddzielnych pomiarów 
wykonanych w okolicy uszkodzonego

miejsca. Podczas pracy spektrofotometru
wszystkie punkty styku muszą być
umieszczone na powierzchni pojazdu, co
pozwoli na przeprowadzenie precyzyjnego
pomiaru. Nie należy wykonywać odczytu
na powierzchniach narażonych na 
bezpośrednie, długotrwałe działanie
słońca. Pamiętajmy jednak, że oświetlenie
w warsztacie nie ma wpływu na odczyt,
ponieważ urządzenie ma wbudowane
diody LED.

3. Wyszukiwanie koloru

Podczas wyszukiwania koloru można
zawęzić zakres poszukiwań poprzez
określenie producenta, kodu koloru lub
jakości lakieru.

4. Do porównania koloru 
należy użyć blaszek
Niezależnie od wyświetlanej receptury
koloru zalecamy, aby zawsze przed
rozpoczęciem pracy polakierować
blaszki i porównać kolor z lakierem na
pojeździe.

Pięć kroków do uzyskania 
optymalnego pomiaru koloru

5. Kalibracja, zabezpieczenie i
konserwacja urządzenia
Spektrofotometr wymaga kalibracji przy
użyciu blaszek z niebieskim i białym 
kolorem metalicznym. Blaszki należy
czyścić ciepłą wodą i miękką ściereczką.
Kalibrację urządzenia należy przepro-
wadzać w takich samych warunkach 
oraz przy takiej samej temperaturze i 
wilgotności powietrza, jakie panują w
miejscu pracy. Gdy nie pracujemy ze
spektrofotometrem, mechanizm optyczny
należy zawsze zabezpieczyć osłonką.

Spektrofotometry ColorDialog pomagają warsztatom szybko i niezawodnie 
odczytywać kolory. Jednak, aby wyniki były wiarygodne, należy przestrzegać
następujących wskazówek.
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Zespół MERCEDES AMG PETRONAS
Formula OneTM polega na produktach
marki Spies Hecker 
Formuła 1 to najwyższej rangi wyścigi
jednomiejscowych bolidów. Zarządzana
przez Fédération Internationale de 
L’Automobile (FIA) gromadzi przed 
telewizorami jedną z największych grup 
widzów z całego świata – sezon 2015
obejrzało 1,5 mld osób. Nazwa „formuła”
odnosi się do obszernego zbioru 
przepisów, którego każdy zespół musi
bezwzględnie przestrzegać. Bolidy 
należą do najszybszych samochodów na
świecie – osiągają prędkości do 360 km/h –
co w dużej mierze zawdzięczają ogromnej
sile docisku generowanej przez 
aerodynamiczny kształt karoserii.
Wyścigi Formuły 1 to niezwykle trudna i
często niebezpieczna dyscyplina sportu,
w której wiele zależy od strategii oraz 
ultranowoczesnej technologii. Nic więc
dziwnego, że aktualni mistrzowie świata
konstruktorów Formuły 1 również 
przywiązują dużo uwagi do lakieru, którego
rocznie zużywają prawie 3000 litrów.

W otoczeniu ekspertów 

Siedziba zespołu MERCEDES AMG 
PETRONAS mieści się w angielskim
mieście Brackley, 115 km na północny-
zachód od Londynu. Na powierzchni 
60 000 m2 pracuje ponad 800 osób na
pięciu zmianach – 24 godziny na dobę,
siedem dni w tygodniu. Ultranowoczesny
obiekt obejmuje tunel wiatrowy, symulator
dla kierowców oraz lakiernię. Mogłoby
się wydawać, że dystans zaledwie 15 km 
dzielący obiekt od toru wyścigowego Sil

verstone był czynnikiem decydującym o
lokalizacji siedziby zespołu. Jednak 
Andrew Moody, Head of Paint and 
Graphics, MERCEDES AMG PETRONAS
wyjaśnia, że ta lokalizacja ma wiele 
innych zalet. „Znajdujemy się w samym
środku tak zwanej brytyjskiej doliny

sportów samochodowych, co oznacza,
że wielu naszych dostawców znajduje się
w promieniu 80 km od firmy”. 

Jednym z tych dostawców jest marka
Spies Hecker. 

Liczy się waga, szybkość i
niezawodność

„Chcemy oczywiście, aby bolidy świetnie
prezentowały się na torze, a loga 
sponsorów były dobrze widoczne. Jednak
najważniejsze dla nas są takie kwestie,
jak waga warstwy lakieru, szybkość apli-
kacji oraz niezawodność całego systemu
lakierniczego. Przez niezawodność rozu-
miem możliwość ponownego stosowania
całego systemu lakierniczego – wyścig
po wyścigu, sezon po sezonie, za każdym
razem osiągając ten sam, znakomity
efekt. Spies Hecker nam to zapewnia” –
wyjaśnia Andrew Moody. 

W tym sezonie, składającym się z 21
wyścigów na przestrzeni ośmiu miesięcy,
bolid W07 został wyposażony w nowe
elementy nadwozia, spojlery i skrzydła.
Samochód został również polakierowany
w nowej stylizacji, ale pozostającej w
charakterystycznych barwach znanych z

sezonu 2015. Obecnie na bolidzie jest
osiem kolorów i żaden z nich nie jest
dostępny na rynku. Mowa tu o trzech 
odcieniach zieleni i pięciu odcieniach 
koloru srebrnego – Stirling Silver, 
nazwanego na cześć Stirlinga Mossa,
kierowcy Mercedesa z 1955 r. Ten ostatni
stanowi motyw przewodni bolidu.

Tysiące elementów, 
tysiące godzin

Skomplikowany projekt graficzny samo-
chodu stawia wiele wyzwań przed 
Moodym i jego zespołem Paint and 
Graphics składającym się z 16 ekspertów.
„Lakierowanie bolidu zajmuje ok. 
150 godzin, z czego na nos i tylne
skrzydło przypada po 12 godzin pracy ” –
wyjaśnia Moody. 

Na przestrzeni całego sezonu zespół
lakieruje tysiące elementów i części, cza-
sami nawet 150 sztuk w ciągu 
tygodnia, co przekłada się na bardzo
dużo pracy. „Niezawodność i szybkość
aplikacji są kluczowe; nie mamy czasu na
poprawki” – mówi. 

Do gładkiego wykończenia

Prace nad wszystkimi elementami, a w
szczególności nad tymi, które są istotne

Andrew Moody, Head of Paint and 
Graphics, z zespołu MERCEDES AMG 

PETRONAS Formuły 1.



8800. To znakomity lakier bezbarwny o
wysokiej zawartości części stałych, który
schnie błyskawicznie".

Po lakierowaniu każdy element przechodzi
kontrolę i jest ważony – w przypadku 
pozytywnego wyniku jest przekazywany
do działu aerodynamiki, gdzie podlega
stałej kontroli jakości, aż do momentu
wykorzystania części na torze. 

Precyzja to podstawa

Wszystkie wymienne części muszą być
nie tylko idealnie dopasowane, lecz także
precyzyjnie polakierowane zgodnie z 
kolorem i odcieniem z sąsiadującego 
elementu. „Korzystamy ze specjalnie 
zaprojektowanych szablonów, które

imitują podwozie bolidu i umożliwiają 
precyzyjne odwzorowanie każdego 
elementu pod względem wielkości oraz
kształtu, a co najważniejsze – także 
kolorów, cieni i grafiki. Jeśli trzy panele
schodzą się w jednym miejscu, a srebrny
lakier stopniowo staje się coraz jaśniejszy
w pobliżu łączenia tych trzech paneli,
trudno jest precyzyjnie polakierować
wszystkie trzy panele. Specjalne 
szablony są niezbędne.” – wyjaśnia
Moody.

zaczynają od aplikacji gruntu reagującego
Priomat® Wash Primer 4075.  Produkty:
Permasolid® HS Vario Primer Surfacer
5340, wypełniacz gruntujący z dużą 
zawartością części stałych oraz 
Permasolid® HS Performance Surfacer
5320, szybkoschnący, dwuskładnikowy
wypełniacz do szlifowania, to dwa
kluczowe produkty wykorzystywane
przez zespół Mercedesa podczas 
przygotowywania podłoża przed 
aplikacją lakieru bazowego Permahyd®

Hi-TEC Base Coat 480. 

„Na koniec aplikujemy jeden z lakierów
bezbarwnych marki Spies Hecker. Lakier
bezbarwny Permasolid® HS Optimum
Plus Clear Coat 8650 to produkt nieza-
wodny i często stosujemy go na naszych

elementach. Jednak kiedy zależy nam na
szybkim wykonaniu pracy korzystamy z
lakieru Permasolid® HS Speed Clear Coat
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ze względu na aerodynamikę pojazdu,
wymagają ogromnej precyzji. Elementy
konstrukcyjne i estetyczne różnią się od
siebie nie tylko funkcją, lecz także
podłożem, a to przekłada się na metodę
aplikacji oraz proces utwardzania. 
Jednak niezależnie od rodzaju elementu
i materiału, z jakiego jest wykonany dwie
kwestie są zawsze istotne. 

„Najważniejsza jest masa i aerodynamika.
Na przykład, włókno węglowe bywa
trudne do lakierowania, ze względu na
porowatą powierzchnię. Celem jest
uzyskanie pięknego wykończenia 
przy minimalnej masie lakieru, a 
jego dopuszczalna waga różni się w 
zależności od elementu. Dla części aero-
dynamicznej grubość warstwy może 

wynosić 0,3 mm, co dla większości 
lakierników może wydawać się wartością
nieznaczną, natomiast dla nas jej 
przekroczenie to poważny problem. 
Wizualna kontrola w kabinie lakierniczej
bywa niezwykle trudna; dlatego też 
pracujemy zawsze do uzyskania gładkiej
powierzchni.” – wyjaśnia Moody.

Podczas prac nad bolidami zespół Paint and
Graphics korzysta z różnych produktów
marki Spies Hecker. Lakiernicy często
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Idealnie gładka powierzchnia

Dojazd na metę to nie 
koniec pracy

Po każdym wyścigu bolidy są rozbierane
na części i wysyłane do lakierni Moody'ego,
gdzie zostają poddane analizie i zwykle są
ponownie lakierowane. 

Lakierowanie poszczególnych części po
każdym wyścigu może wydawać się 
przesadne, ale jak wyjaśnia Moody, jest
ku temu dobry powód. „Weźmy na
przykład kwalifikacje lub wyścig w takim
miejscu jak Abu Dabi czy Bahrajn, gdzie
w powietrzu unosi się mnóstwo piasku.
Biorąc pod uwagę prędkość przejazdów,
po dniu na torze lakier wygląda, jakby
został poddany szlifowaniu. Podobnie
dzieje się, gdy samochód wyjedzie na
żwir obok toru i ponownie wróci na asfalt.
Żeby pozbyć się żwiru, kierowca naciśnie
hamulce, co spowoduje, że cały żwir 
zostanie na torze. Kamyczki żwiru mogą
odłupać fragment nadwozia lub zarysować
je, co oczywiście będzie miało wpływ na
aerodynamikę pojazdu, szczególnie jeśli
uszkodzeniu uległo przednie skrzydło.
Wszystko sprowadza się do aerodynamiki
i dążenia do gładkiej powierzchni, nawet
po wyścigu”.

Samochodowi dietetycy

Każda część wymagająca ponownego 
lakierowania jest najpierw ważona, a
następnie oczyszczana ze wszystkich
warstw lakieru, ponownie lakierowana,

Niektóre z 30-stu etapów, które składają
się na proces lakierowania kultowej 

gwiazdy Mercedes-Benz.

ważona i poddawana kontroli. Dopiero
wtedy może zostać oddana w celu rekon-
strukcji bolidu. Zespół szczegółowo 
rejestruje masę wszystkich części
podczas każdego ważenia aż do wycofania
danego elementu z użycia. Dzięki temu
żadna część nie zyskuje na wadze z 
biegiem czasu. Niektóre elementy mogą

być odrobinę cięższe po pierwszym 
lakierowaniu i nieco lżejsze po drugim i
kolejnym lakierowaniu. Większość 
elementów zostanie polakierowana w
sumie 4 lub 5 razy, niektóre mniej, 
szczególnie kiedy materiał jest bardzo
cienki, np. o grubości jedynie 1 mm lub z
powodu zmiany konstrukcji bolidu.

Aby zadbać o jak najlepsze właściwości aerodynamiczne naszych bolidów, 80% logo
naszych sponsorów jest aplikowanych na warstwę lakieru za pomocą aerografu. 
Nie stosujemy kalkomanii. Dotyczy to również słynnej gwiazdy Mercedes-Benz 
widniejącej na nosie bolidu. 

„Chociaż malowanie gwiazdy aerografem co prawda wymaga kreatywności, 
nam zależy na powtarzalności, zgodności z oryginałem oraz precyzji. Dlatego 
postanowiliśmy stworzyć szczegółowy plan działań, dzięki któremu gwiazdę może 
wykonać każdy z naszych lakierników. Malowanie gwiazdy zajmuje prawie godzinę, a
cały proces składa się z 30 etapów, choć gwiazda ma jedynie cztery kolory: niebieski,
brązowy, biały i czarny”.
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Nie tylko bolidy wyścigowe

Prawdziwy sport zespołowy

Koszt energii elektrycznej stanowi istotną
część bilansu każdego warsztatu, dlatego
też właściciele lakierni powinni zwracać
szczególną uwagę na te wydatki. Warto
uważnie analizować pracę warsztatu, a
następnie podjąć działania ograniczające
zużycie energii. Czasami wystarczy kilka
niewielkich zmian, aby w znaczący sposób
obniżyć koszty energii elektrycznej. 
Jednym ze sposobów jest stosowanie
wydajnych produktów.

Innowacyjne lakiery 
przyspieszają pracę

„Jednym z procesów, którego modyfikacja
może wpłynąć na obniżenie zużycia energii,
jest suszenie” – mówi Jörg Sandner,
Head of the Spies Hecker Training Centre
w Kolonii (Niemcy). Współczesne produkty,
np. lakier bezbarwny Permasolid® HS
Speed Clear Coat 8800, okazują się w tej
kwestii bardzo pomocne. „Lakier schnie
bardzo szybko, dzięki czemu natychmiast
po wyschnięciu można przystąpić do
dalszej pracy”. Produkt jest także bardzo
wydajny. Szybkoschnące wypełniacze
Permasolid® HS Performance Filler 5320
oraz Permasolid® Speed Filler 5500
również przyczyniają się do obniżenia
kosztów energii elektrycznej.

Kabina lakiernicza

Kabina lakiernicza to kolejny obszar,
który może generować wysokie koszty.
Nowoczesne modele są wyposażone 
w systemy odzyskiwania ciepła oraz 
agregaty. „Kabina lakiernicza Taifuno 
Vision umożliwia pracę w różnych trybach
i jest wyposażona w system dmuchaw
oraz oświetlenie LED” – wyjaśnia Viktor
Richtsfeld z kierownictwa firmy WOLF 
Anlagen-Technik. Producent szacuje, że
stosowanie regulowanego oświetlenia
LED pozwala ograniczyć koszty energii
elektrycznej nawet do 70%.

Czyste powietrze

Jürgen Becker, Segment Manager 
Surface Treatment Freudenberg Filtration
Technologies, wyjaśnia: „regularna 
wymiana filtrów pozwala znacznie 
obniżyć zużycie energii elektrycznej”. 
Zaleca się stosować filtry, które nie tracą
swojej efektywności, nawet po dłuższym
czasie przestoju. „Wraz ze stratą ciśnienia

i coraz większym zanieczyszczeniem 
filtra, rosną koszty energii elektrycznej
oraz zwiększa się emisja CO2”. Dlatego
też radzi: “warto wymieniać filtry wstępne
i sufitowe jeśli ciśnienie osiągnie 200 Pa
lub po roku eksploatacji”.

Niedrożność filtrów podłogowych 
powoduje powstawanie podciśnienia.
„Lakiernicy powinni regularnie sprawdzać
ciśnienie w kabinie lakierniczej testując
czas potrzebny na opróżnienie” – 
wyjaśnia Becker i zaleca regularną 
wymianę filtrów podłogowych.

Zadbaj o odpowiednie
ciśnienie

Michael Heinrich, manager of PL Energy,
Resources & Management Systems, w
firmie DEKRA Consulting GmbH, radzi,
aby ustawić kompresor w miejscu wolnym
od pyłu i regularnie sprawdzać poziom
ciśnienia, co pozwoli ograniczyć koszty
za energię elektryczną. Szacuje, że przy
zachowaniu zalecanych parametrów
technicznych, obniżenie ciśnienia
sprężonego powietrza zaledwie o 1 bar
pozwala zmniejszyć jego zużycie o 6%.
Należy jednak pamiętać, że jakość 
naprawy i bezpieczeństwo pracy to 
kwestie absolutnie priorytetowe w
każdym warsztacie.

Przy kolejnym zwycięstwie zespołu MERCEDES AMG 
PETRONAS Formula OneTM pamiętaj o lakiernikach, którzy
poświęcili setki godzin, aby bolid był absolutnie gładki – może
to właśnie zadecydowało o jego sukcesie.

Wszystkie koszty jak na dłoni
Co wspólnego mają ze sobą produkty lakiernicze, oświetlenie i filtry? Odpowiednie 
wybory tych produktów mogą ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

Lakiery Spies Hecker nie są zarezerwowane wyłącznie dla
samochodów rajdowych.Zespół ma także osiem ciężarówek,
które raz na dwa lata przechodzą renowację z pomocą 
produktów marki Spies Hecker. Zespół Moody'ego lakieruje
również setki, a nawet tysiące, tablic garażowych i powitalnych,
jak również inne elementy wyposażenia zespołu, od wózków i
butelek z wodą, aż po stanowisko pit stopu.
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Projektowanie dla Formuły 1
Zgodnie z wytycznymi F1 kaski muszą być odporne na duże obciążenia i
temperatury do 900°C. Ich wygląd niejest jednak bez znaczenia, 
dlatego zespoły korzystają z usług projektanta kasków Jensa Munsera,
który swoim aerografem tworzy prawdziwe dzieła sztuki.

Jens Munser projektuje kaski od 27 lat.
45-latek i jego zespół zajmują jedną z
czołowych pozycji w branży. Często pracują
dla zespołów Formuły 1, najbardziej 
prestiżowej serii wyścigów samocho-
dowych. Poniżej prezentujemy, jak Jens
Munser, jego sześciu lakierników i dwóch
projektantów tworzą kaski w niemieckim
mieście Salzgitter. 
Z kasków marki Schuberth, korzysta
m.in. Nico Rosberg, kierowca zespołu
MERCEDES AMG PETRONAS.

W jakiej postaci otrzymujesz
kaski i jakich lakierów używasz?
Jens Munser: Dostarczane kaski są 
zagruntowane na biało, w pełni zmonto-
wane lub w postaci surowej skorupy z
włókna węglowego. Przed lakierowaniem
pokrywamy je podkładem ognioodpornym,
a powłokę szlifujemy. Do lakierowania
kasków F1 dla Nico Rosberga stosujemy
lakier bazowy Permahyd® Hi-TEC Base
Coat 480, który aplikujemy pistoletem
Minĳet 4400 firmy SATA.

Z jakimi wyzwaniami spotykasz
się podczas lakierowania?
Jens Munser: Proces lakierowania kasków
różni się od technik stosowanych na
samochodach. Nie przeprowadzamy
aplikacji w tradycyjny sposób. Elementy
graficzne projektujemy na komputerze, a

następnie tworzymy szablony. Otrzymu-
jemy niepowtarzalny wzór wykorzystując
wiele warstw lakierów bazowych i 
lakierów bezbarwnych. Aby uzyskać
efekt specjalny korzystamy z techniki
gold leaf, ziarna xirallic lub druku 
transferowego. Kask wykańczamy
szybkoschnącym lakierem bezbarwnym
Permasolid® Speed Clear Coat 8800 lub
Permasolid® Clear Coat 8035.

W Formule 1 kluczową rolę odgrywają
kolor i masa kasku, ponieważ każdy
gram ma ogromne znaczenie. Podczas
tworzenia kasku mamy do dyspozycji 
zaledwie 50 gramów, tyle muszą ważyć
wszystkie warstwy, co ma istotne 
znaczenie podczas pracy nad projektem.

Jak długo trwają pracę nad
jednym kaskiem?
Jens Munser: Od przygotowania projektu
do ukończenia prac trwa to około trzech
dni. Samo lakierowanie trwa od 8 do 20

godzin, zależnie od wzoru wybranego
przez kierowcę. Dla Nico na każdy sezon
przygotowujemy zwykle 10–15 kasków
marki Schuberth.

Dla kogo projektujecie kaski?
Jens Munser: Pierwszy kask w F1 zapro-
jektowaliśmy dla Toranosuke Takagiego,
który jeździł w zespole Tyrell. Kask miał
specjalne chromowane wykończenie.
Później tworzyliśmy kaski dla Michaela
Schumachera, Marka Webbera, Rubensa
Barrichelli, Ralfa Schumachera, Giancarlo
Fisichelli, Nicka Heidfelda, Nico Rosberga,
Felipe Massy, Fernando Alonso czy 
Sebastiana Vettela.

Obecnie nasz jedenastoosobowy zespół
składa się z sześciu lakierników, dwóch
projektantów, specjalisty ds. montażu i
demontażu kasków oraz pracownika 
administracyjnego.
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Producenci kasków dla Formuły 1

Jeśli chodzi o pracę zespołową, F1 
stawia poprzeczkę bardzo wysoko. 
Mechanicy w pit stopie zmieniają cztery
opony w czasie krótszym niż 2 sekundy.
Duch pracy zespołowej dominuje
również za kulisami. Dlatego też, zespoły
mają do dyspozycji ekspertów, którzy
dbają o to, aby kaski kierowców
spełniały najwyższe standardy. Przy
prędkościach sięgających ponad 300
km/h kaski często ratują życie. W firmie
Schuberth, która jest producentem 
kasków, to zadanie spoczywa na barkach
Svena Krietera. 41-letni technik przygo-
towuje kaski dla Nico Rosberga i innych
kierowców F1 na potrzeby przejazdów
testowych, kwalifikacji oraz wyścigów.

Czym dokładnie się zajmujesz?
Sven Krieter: Polakierowane elementy
otrzymujemy od Jensa Munsera, 
projektanta kasków, który wraz z Nico
Rosbergiem opracowuje indywidualny
projekt graficzny. Moim zadaniem jest
złożyć kask. To znacznie bardziej 
skomplikowane niż tylko przymocowanie
szyby i paska. Kaski marki Schuberth,
używane przez kierowców Formuły 1 są
wyposażone m.in. w układy wentylacji,
systemy łączności oraz filtry cząstek
oleju i pyłu z klocków hamulcowych.
Kiedy pada, zamieniamy szybę lustrzaną
na bezbarwną.

Co wyróżnia kask Nico
Rosberga?
Sven Krieter: Kask powstaje
według projektu Munsera.
Jest wykonywanym ręcznie,
niepowtarzalnym elementem.
Jednak niezależnie od unikal-
nego wyglądu wymagania
techniczne FIA (Fédération 
nternationale de l'Automobile)
muszą zostać spełnione – 
dotyczą one kształtu kasku,
liczby otworów wentylacyjnych
i systemu blokowania szyby. 

Jak w przypadku bolidów,
które są dopracowywane po
każdym wyścigu, tak kaski również są
nieustannie doskonalone. Nico Rosberg
jeździ w kaskach Schubertha od 2005 r.,
przez te lata kask był wielokrotnie 
modernizowany w celu osiągnięcia 
optymalnej wentylacji i komfortu.

Co jest najważniejsze podczas
przygotowania kasku dla 
Formuły 1?
Sven Krieter: Aby kask otrzymał 
homologację, skorupa i wizjer muszą 
pozytywnie przejść szereg testów, w tym
test zderzeniowy i test penetracji. Przy
300 km/h nawet najmniejszy kamyk

może być bardzo niebezpieczny.
Sprawdzamy również trwałość paska
oraz ognioodporność całego kasku.

Którzy kierowcy, poza Nico
Rosbergiem, jeżdżą w kaskach
marki Schuberth?
Sven Krieter: W Formule 1 kaski 
Schubertha noszą Nico Hulkenberg, 
Felipe Massa i Sergio Perez. Korzystają z
nich także kierowcy z niemieckiej serii
DTM, serii NASCAR, jak również kierowcy
Mistrzostw Świata Endurance FIA, 
Formuły 3 i Formuły 4.

Nowy wypełniacz gruntujący UV do 
renowacji niewielkich uszkodzeń
Wypełniacz gruntujący Permasolid® 1K UV Primer Surfacer 9002
schnie w zaledwie 3–6 minut. To idealne rozwiązanie do szybkiej
naprawy Speed Repair.  

Wypełniacz gruntujący Permasolid® 1K
UV Primer Surfacer 9002 jest gotowy
do użycia i może być stosowany 
bezpośrednio na oczyszczone i 
przeszlifowane podłoża, w tym: stal, stal
cynkowaną lub podłoża gruntowane
fabrycznie. Po zastosowaniu promotora
przyczepności można go również 
aplikować na elementy z tworzywa
sztucznego. „Szybka naprawa wymaga
równie szybkich produktów. Dlatego do
naszej oferty wprowadziliśmy 
wypełniacz gruntujący Permasolid® 1K

UV Primer Surfacer 9002” – wyjaśnia
Evgeny Khmelev, Spies Hecker Internatio-
nal Training Manager.

Łatwa aplikacja, krótki czas
schnięcia 
Wypełniacz gruntujący aplikuje się w
dwóch warstwach bez odparowania
międzywarstwowego. Powłoka schnie w
ciągu 3–6 minut suszenia lampą UV-A 400
wat. Do procesu utwardzania można
również stosować mocniejsze lampy UV-A.
Wypełniacz można szlifować na sucho lub

na mokro przed aplikacją dowolnego
lakieru bazowego lub nawierzchnio-
wego marki Spies Hecker. 
Wypełniacz gruntujący Permasolid® 1K
UV Primer Surfacer 9002 to produkt
gotowy do użycia, dostępny w litrowych
puszkach lub w aerozolu.

   
Na najbardziej prestiżowych torach wyścigowych czuje się jak w
domu – w końcu przygotowuje kaski dla gwiazd F1. Sven Krieter
odpowiada za przygotowanie kasku marki Schuberth dla Nico
Rosberga z zespołu MERCEDES AMG PETRONAS. 

Permasolid® 1K UV Primer Surfacer
9002 to wydajne rozwiązanie do 

renowacji niewielkich uszkodzeń.
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Lampa Color Spot

Z urządzenia ColorSpot można korzystać
w trakcie całego procesu naprawy 
lakierniczej, zaczynając od dopasowania
koloru, poprzez ocenę szkody, aż po
kontrolę nowej warstwy lakieru w celu
wykrycia ewentualnych wad czy 
niedociągnięć: „ColorSpot to niezbędne
narzędzie pomagające lakiernikom w
identyfikacji nawet najmniejszych różnic
kolorystycznych oraz różnic w efek-
tach.”– mówi Dietmar Wegener, Spies
Hecker Colour Management Specialist
na region Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Trzy poziomy intensywności
światła

Intensywność energooszczędnych diod
LED można ustawić na jednym z trzech
różnych poziomów. Pierwszy z nich
umożliwia dokładne porównanie jasnych

lakierów solidowych oraz lakierów z
efektem. Drugi poziom intensywności
oświetlenia jest odpowiedni dla średnich
i jasnych lakierów z efektem. Dla 
ciemnych lakierów z efektem odpowiedni
jest poziom trzeci, który pokaże nawet
najdrobniejsze różnice kolorystyczne i
pomoże dobrać odpowiednią recepturę. 
Narzędzie ColorSpot pozwoli lakiernikom
szybko i niezawodnie zidentyfikować
różnice w kolorze.

Długa żywotność baterii

Długa żywotność baterii pozwala na 
korzystanie z urządzenia przez długi
czas bez konieczności ładowania.

Nowa lampa LED emitująca
światło dziennie pomaga 
lakiernikom precyzyjnie
identyfikować kolory.

ColorSpot: 
precyzyjny dobór koloru

„Dzięki niewielkiemu zużyciu energii przez
diody LED, z lampy można korzystać
przez cały dzień. Jej minimalna waga i 
ergonomiczny kształt sprawiają, że lampa
ColorSpot jest bardzo wygodna w użyciu.
ColorSpot to niezbędne narzędzie
każdego warsztatu”  – dodaje Wegener. 

Nowa lampa ColorSpot emituje światło
dziennie dzięki technologii LED.
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Raz do roku Horst Neumann, Axalta 
Colour Quality Coordinator na region
EMEA, odwiedza wszystkich niemieckich
producentów samochodów oraz powiąza-
nych marek i porównuje kolory tworzone w
fabrykach z recepturami z laboratorium
kolorystycznego Axalta. „Wykonuję pomiar
koloru każdego produkowanego modelu
bezpośrednio u jego producenta” – mówi,
opisując swoją pracę.
Międzynarodowy zespół koordynatorów
ds. jakości kolorów koncentruje się na 
dopasowaniu kolorów do pojazdów produ-
kowanych w Belgii, Francji i Holandii –
również przy bezpośredniej współpracy
producentów. W przypadku samochodów
z Azji porównanie kolorów odbywa się w
europejskich portach, przez które pojazdy
trafiają na rynki starego kontynentu.

Precyzyjne informacje dla
lakierników

Celem wszystkich podejmowanych działań

jest dostarczanie klientom Spies Hecker
precyzyjnych porad dotyczących receptur
lakierniczych i ich wariantów, aby mogli
idealnie odwzorować kolory lakierów z
rynku OEM. Receptury wyselekcjonowane
przez koordynatora ds. jakości kolorów są
udostępnianie warsztatom lakierniczym
za pośrednictwem oprogramowania
Phoenix.

Koordynator ds. jakości 
kolorów: ekspert w swojej
dziedzinie
Czy kolor powstający na bazie receptury pasuje do 
oryginalnego lakieru producenta samochodu? To kluczowe
pytanie, kiedy mowa o precyzyjnym dopasowaniu koloru.
Aby uniknąć różnic pomiędzy kolorami fabrycznymi, a 
recepturami do renowacji, marka Spies Hecker wykorzystuje
doświadczenie koordynatora ds. jakości kolorów.

8 czerwca 2016 r. w niemieckim
mieście Wuppertal oficjalnie
otwarto rozbudowane Euro-
pejskie Centrum Technologii.
Obiekt stał się głównym cen-
trum badań i rozwoju Axalta dla
lakierów ciekłych na region
Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki (EMEA). 

Otwarcie nowego
Europejskiego
Centrum 
Technologii

W budynku o powierzchni 15 000 m2

znajdują się pracownie oraz laboratoria
opracowujące nowe receptury i metody
aplikacji, pomieszczenia do badania 
odporności na warunki atmosferyczne
oraz korozję, infrastruktura do realizacji
projektów zarówno na małą, jak i dużą
skalę, a także biura oraz centrum 
szkoleniowe dla klientów.
Matthias Schönberg, Vice President of

Axalta and President na region EMEA
mówi: „Historia firmy zaczęła się właśnie
w Wuppertalu, gdzie 150 lat temu po raz
pierwszy ruszyła produkcja lakierów.
Obecnie ponad 300 specjalistów zajmuje
się opracowywaniem produktów oraz
usług najnowszej generacji, odpowiadając
na potrzeby regionu oraz konkretne 
wymagania naszych klientów”.

Opis do zdjęcia: Otwarcie Europejskiego Cen-
trum Technologii Axalta w Wuppertalu, Niemcy,
od lewej: Robert K. Roop, Axalta Vice President
of Refinish Technology and Head of Technology

na region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu;
Barry Snyder, Axalta Senior Vice President and

Chief Technology Officer; Charles Shaver,
Axalta Chairman and CEO oraz Matthias 

Schönberg, Axalta Vice President and President
na region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.
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Profesjonalne warsztaty doskonale radzą
sobie nie tylko z aplikacja najpopular-
niejszych kolorów, ale również z lakierami
teksturowanymi, matowymi czy renowacją
lakierów z efektem specjalnym. Obecna
sytuacja może się jednak zmienić w 
niedalekiej przyszłości. Prawdopodobnie
na rynku coraz częściej będą się pojawiać
lakiery pełniące funkcje specjalne. 
Lakiery pochłaniające ciepło lub 
samoczyszczące się farby są stosowane
w architekturze już od dawna.

Generator energii 

Branża motoryzacyjna przechodzi zmiany,
a lakiery samoczyszczące to nienajwiększe
wyzwanie, z którymi wkrótce będą się
zmagać specjaliści. Znacznie trudniej
będzie opracować lakier funkcyjny, który
będzie generować energię elektryczną.
Wspomniana technologia jest szczególnie
ważna w czasach, kiedy liczba samocho-
dów elektrycznych stale rośnie. Podobnie
jak panele fotowoltaiczne na dachach

Inteligentne lakiery

budynków, nadwozie samochodu pokryte
lakierem funkcyjnym może zostać 
wykorzystane do przekształcenia energii
słonecznej - w elektryczną.

„Obecnie intensywnie pracujemy nad 
lakierami funkcyjnymi, ale nie mamy
jeszcze rozwiązania gotowego do produkcji
masowej” – mówi Oona Scheepers, VW
Chief Designer Oona Scheepers, Color &
Trim. Scheepers jest jednak pewna, że 

Czasy, w których lakier miał po prostu dobrze wyglądać, dawno minęły. Już za kilka lat
warstwa lakieru będzie wykorzystywana do generowania energii elektrycznej lub do
pochłaniania ciepła.

lakiery o specjalnych właściwościach to
tylko kwestia czasu.

Lakiery samonaprawia-
jące i teksturowane 

Na rynku są już dostępne lakiery, które
same się naprawiają, a także inne,
pozwalające uzyskać dowolną teksturę
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powłoki. Lakier bezbarwny Permasolid
HS Diamond Clear Coat 8450 charak-
teryzuje się wysoką odpornością na 
czynniki mechaniczne i ma właściwości 

samonaprawiające. Niewielkie zadrapania
znikają pod wpływem ciepła i inten-
sywnego światła słonecznego, ponieważ
lakier bezbarwny wypełnia powstałe 
niedoskonałości. W ten sposób znikają
niewielkie powierzchniowe uszkodzenia
powstające np. podczas mycia auta,
gwarantując w ten sposób wysoki połysk
lakieru.
Kolejnym wyzwaniem może być wykończe-
nie matowe, stosowane miedzy innymi
przez firmę Peugeot. Spies Hecker 
oferuje produkty umożliwiające 

odtworzenie tekstury i efektu lakierów Ice
Silver oraz Ice Grey stosowanych 
fabrycznie w autach francuskiego produ-
centa. Evgeny Khmelev, Spies Hecker

International Training Manager EMEA
mówi: „Gruboziarnisty lakier zmienia
barwę w zależności od punktu widzenia.
Na postrzeganą barwę ma również wpływ
kąt padania światła. Podczas renowacji
należy oczywiście zwracać uwagę na 
wielowarstwową strukturę powłoki, ale
równie ważne jest odtworzenie inten-
sywności połysku lakieru bezbarwnego”. 

Efekt wysokiego połysku 

Do uzyskania specjalnego efektu stosuje

się, np. szklane drobinki. Przezroczysty
lakier Permahyd WT 304 Magic Sparkle
Effect zawiera szklane drobinki, które są
pokryte srebrnym metalem. „Odbijają 
światło i zapewniają lśniący efekt” – 
wyjaśnia Elke Dirks, Axalta Coating Systems
Colour Designer na region EMEA.

Efekt jest szczególnie ważny w przypadku
marki Volkswagen. „Na samym początku,
aby uzyskać specjalny efekt, zmywaliśmy
substancję, która nadaje połysk rybim
łuskom, i dodawaliśmy ją do lakierów.
Obecna metoda wykorzystuje różne 
odmiany produkowanych przemysłowo
pigmentów kryształowych, które zapewniają
ten sam efekt” – dodaje Scheepers.

Współczesne trendy 
lakiernicze. 

Choć funkcjonalne, zaawansowane tech-
nologicznie lakiery to wciąż nowy temat,
projektanci nieustannie pracują nad 
trendami lakierniczymi. W segmencie aut
małych i kompaktowych (B i C) na
znaczeniu zyskują odcienie koloru 
niebieskiego, jednakże popularnością
cały czas cieszą się kolory biały, srebrny
i czarny.



Lojalność klientów zdobywa się zaufaniem, jakością i 
standardem obsługi. Na co dzień często zdarza się, że ten
ostatni aspekt nie jest przez nas traktowany z należytą
uwagą. Obsługa to nie tylko kwestia odebrania auta, 
naprawy i zwrotu pojazdu. To także dyskusje i rozmowy z
klientami. 
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Rozmowy to narzędzie marketingowe,
które daje nieocenione korzyści. 

„Warsztaty mogą wiele zyskać także przy
końcowym etapie naprawy. To wtedy
właśnie można zbudować lojalność
klienta” – wyjaśnia Joachim Hinz, Spies
Hecker Brand Manager na region EMEA.
Co więcej, jest to niezwykle łatwe – 
wystarczy zaoferować wskazówki lub 
porady dotyczące pielęgnacji lakieru.

Ochrona lakieru

Pracownicy warsztatów mogą udzielać
klientom cennych wskazówek dotyczących
ochrony nowego lakieru i jego pielęgnacji.
„Warsztaty powinny informować 
kierowców, że należy unikać myjni 
stosujących produkty z dodatkiem
wosku, a myjki ciśnieniowej należy używać
z odległości co najmniej 30–40 cm” –
wyjaśnia Evgeny Khmelev, Spies Hecker
International Training Manager na region
EMEA. 
Porady dotyczące pielęgnacji lakieru, np.
usuwania ptasich odchodów czy 

insektów ze świeżo lakierowanych 
samochodów, świadczą o bogatej wiedzy
pracowników warsztatu. „Odchody są
substancją agresywną i mogą uszkodzić
lakier. W żadnym wypadku nie należy
czekać do następnego mycia” – doradza
Joachim Hinz. Klienci zwykle postrzegają
ptasie odchody jako zwykłe zanieczyszcze-
nie.

Uwzględnij wskazówki w
strategii marketingowej

Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
samochodu są skutecznym narzędziem

Drobne wskazówki, duże korzyści

marketingowym. Warsztaty mogą
udostępniać je na swoich stronach, 
ulotkach lub wykorzystywać w trakcie
rozmowy z klientami. Porady pozwalają
podnieść poziom obsługi klienta oraz
zdobyć jego lojalność.

Jak komunikować się z
klientami?
• Strona internetowa: na stronie in-
ternetowej swojego warsztatu za-
mieszczaj profesjonalne porady
dotyczące pielęgnacji lakieru. Odpo-
wiednio przygotowane porady nie będą
wymagały zbyt dużego wkładu pracy,
poza okazjonalną aktualizacją.

• Ulotki: w recepcji wystaw ulotki za-
wierające najważniejsze wskazówki,
żeby klienci mogli je zabrać ze sobą.

• Rozmowy z klientami: w każdą
rozmowę należy wpleść poradę do-
tyczącą lakieru. Warto za każdym
razem kierować klienta do ulotki.



Dzięki MyTraining, platformie e-learning od marki Spies Hecker,
warsztaty mogą szkolić swoich pracowników w dowolnym czasie
i miejscu.

Szkolenia MyTraining
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Szkolenia na wyciągnięcie ręki

Frank Barduna, Training Manager w
Niemczech, wyjaśnia, dlaczego platforma
MyTraining jest tak przydatna. „Szkolenia
online minimalizują przestoje w pracy
oraz koszty podróży związane z trady-
cyjnymi szkoleniami. Pracownicy mogą
realizować kolejne moduły w dowolnym
czasie - kiedy ilość pracy im na to
pozwala” – wyjaśnia. Jednorazowa
opłata licencyjna za pakiet szkoleniowy
obejmuje dostęp dla 10 pracowników
warsztatu.

Nauka we własnym 
tempie

MyTraining stanowi także bardzo dobre
uzupełnienie szkoleń
praktycznych.
Platforma jest już sto-
sowana w wielu warsz-
tatach pilotażowych.
Johannes Joseph 
Falkenstein, dyrektor
warsztatu w Lippstadt
(Niemcy), odbył szko-
lenie na platformie
MyTraining. „Na plat-
formie MyTraining
powróciłem do rzeczy,

których uczyłem się jakiś czas temu.
Mogłem odświeżyć i uzupełnić wiedzę, a
wszystko we własnym tempie i bez presji
czasu” – opowiada.

Praktyczna wiedza w 
ciekawym wydaniu

Platforma MyTraining oferuje osiem 
modułów szkoleniowych. Ukończenie
każdego zajmuje ok. 60 minut. 
Lakiernicy mogą np. pogłębiać wiedzę
na temat renowacji części z tworzywa
sztucznego lub dowiedzieć się więcej o
nowych technologiach z zakresu
zarządzania kolorem. Informacje są
opatrzone zdjęciami, nagraniami i 
animacjami. „Pytania są zrozumiałe, a
sam program jest bardzo intuicyjny” –
opisuje swoje doświadczenie Joseph 
Falkenstein.

Elastyczny tok nauki

Użytkownicy mogą przerwać szkolenie 
w dowolnym momencie modułu i konty-
nuować je w późniejszym czasie. 
Szkolenia można realizować na kompu-
terze w warsztacie lub na urządzeniach
przenośnych, np. smartfonach czy table-
tach. Joseph Falkenstein docenia także
elastyczność platformy: „MyTraining 
idealnie sprawdza się, kiedy w warsztacie
nie ma za dużo pracy lub wieczorem w
domu”.

E-certyfikat

Każdy moduł jest zakończony testem. Po
ukończeniu wszystkich modułów kursanci
otrzymują imienny e-certyfikat partnera
marki Spies Hecker.

Aby skorzystać z platformy szkoleniowej
MyTraining, należy zarejestrować się
na stronie Spies Hecker w zakładce
„Szkolenia”.
Platforma MyTraining jest dostępna
tylko w wybranych krajach euro-
pejskich.

Osiem modułów szkoleniowych platformy 
MyTraining

Przygotowanie powierzchni
Przygotowanie i renowacja 
elementów z tworzywa sztucznego
Materiały funkcjonalne
Produkty i technologie

••
••

Kolory i zarządzanie kolorem 
Procesy lakiernicze 
Unikanie błędów podczas 
aplikacji lakierów
Bezpieczeństwo w miejscu pracy

••

•
•
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Zarządzanie

„Aby móc obiektywnie ocenić swoją 
pozycję na rynku, właściciele warsztatów
muszą znać swoje stawki godzinowe” –
wyjaśnia Herbert Prigge management
consultancy bpr Mittelstandsberatung
GmbH z siedzibą w Dortmundzie.

Określanie stawki 
godzinowej

Im więcej posiadamy danych, tym precy-
zyjniej obliczymy stawkę. „Istotnym
czynnikiem jest odnotowanie faktycznego
czasu pracy. Jeśli nie da się tego zrobić,
obliczeń można dokonać z użyciem 
przybliżonych wartości” – wyjaśnia 
Herbert Prigge.

Aby obliczyć stawkę godzinową, należy
dodać całkowite koszty i docelowy zysk.
Nie należy uwzględniać kosztów 
materiałów, ponieważ w całości ponosi
je klient i nie mają one wpływu na 
godzinową stawkę warsztatu. Sumę
wszystkich kosztów oraz docelowego
zysku należy podzielić przez liczbę 
pracowników oraz pomnożyć przez
liczbę dni roboczych, godzin roboczych
oraz wydajność pracowników. 

Wten sposób powstaje następujący
wzór:

Prawidłowa 
ocena szkody 

Jeśli znasz swoją stawkę godzinową, możesz sprawdzić
rentowność swojego warsztatu. Ale jak ją obliczyć? 
I jakie czynniki mają na nią wpływ?  

Kalkulacja i gromadzenie
niezbędnych danych na
przykładzie warsztatu
działającego w Niemczech

Koszty całkowite:   500.000 €
(bez materiałów)
Zysk docelowy: 100.000 €
Pracownicy:   7
Liczba dni roboczych: 222
Liczba godzin roboczych: 8
Wydajność pracowników: 0,9

Wydajność pracowników to stosunek
liczby sprzedanych godzin do liczby 
godzin, przez jaką pracownicy są obecni
w pracy. W tym przypadku oznacza to, że
warsztat pobiera od klientów opłaty za
90% godzin roboczych pracowników.
Wartość nie jest równa średniej w branży,
która wynosi 70%.

Dane dotyczące liczby pracowników, dni
roboczych i godzin roboczych w tym
przykładzie odpowiadają standardowym
godzinom pracy. Jeśli warsztat jest 
wyposażony w scentralizowany system
rejestrowania czasu, informacje można
łatwo zgromadzić. Liczbę sprzedanych
godzin również należy pobrać z systemu.

Przy podstawieniu założonych wartości
warsztat pracuje wydajnie przy godzinowej
stawce wynoszącej  53,62 €.

   500.000 €  + 100.000 €  
  7 x 222 x 8 x 0,9
  = 53,62 Euro

Wzór adekwatny w wielu
krajach

Ten ogólny wzór może posłużyć do 
obliczenia stawki godzinowej w takich
krajach jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria.
Nie zawsze się jednak sprawdza, np. w
krajach anglosaskich, gdzie pracownicy
są często odnotowywani w polu kosztów
zmiennych. Dlatego też właściciele
warsztatów mający pytania dotyczące
obliczania stawki godzinowej powinni       
   zgłosić się do konsultantów marki
   Spies Hecker w swoim kraju.

Herbert Prigge management consultancy
bpr Mittelstandsberatung GmbH 

koszty całkowite   
+ docelowy zysk   
liczba pracowników   
x liczba dni roboczych  
x liczba godzin roboczych   
x wydajność pracowników

Stawka godzinowa =

W ten sposób można obliczyć, jaka powinna być stawka godzinowa, aby warsztat był rentowny.
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Negocjowanie odszkodowań i ustalanie
cen to praktyki coraz popularniejsze
także na międzynarodowym rynku lakier-
niczym. Rentowność warsztatów zależy
od prawidłowego określenia stawki 
godzinowej. Aby warsztat mógł zająć
strategiczną pozycję na rynku usług 
lakierniczych, musi wiedzieć, którzy
klienci są głównym źródłem dochodów
firmy.

„To nie oznacza, że warsztaty przynoszą
zyski tylko, kiedy mają dużą ilość zleceń

od jednego ważnego klienta” – objaśnia
Herbert Prigge management consultancy
bpr Mittelstandsberatung GmbH z 
siedzibą w Dortmundzie. Dodaje: „nawet
w przypadku pełnego obłożenia pracą,
warsztat może przynosić straty. Jedną z
przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
nieprawidłowe obliczenie kosztów
poszczególnych prac”.
Stawka godzinowa ustalana dla dużej
firmy jest zwykle niższa od tej dla pozos-
tałych klientów. Warsztat może jednak
liczyć na przychody płynące z dodatko-
wych usług, takich jak wynajem 
samochodu zastępczego. „Tacy klienci,
pomimo relatywnie niskiej stawki 
godzinowej, generują większy dochód
niż inni klienci, których stawki godzinowe
są wyższe, ale którzy nie płacą za 
dodatkowe usługi” – mówi.

Dokładna analiza

Podczas obliczania marży ta sama zasada
obowiązuje zarówno w przypadku
dużych klientów, jak i osób prywatnych:
dla każdego zlecenia od przychodu 
należy odjąć wszystkie koszty. To dotyczy
zarówno części zamiennych, jak i czasu
spędzonego na naprawie. „Aby poprawnie
analizować różne obszary swojej 
działalności, warsztaty muszą precyzyjnie
rejestrować wszystkie dane w swoim
systemie. Tylko dokładne wartości
pozwalają ustalić czy warsztat przynosi
zyski” – wyjaśnia Prigge.

Dochodowa praca
Dbanie o dobrą sytuację finansową firmy to jedno, ale prowadzenie jej w
sposób strategiczny to zupełnie inna sprawa.

Na koniec analiza wykaże, czy właściciel
warsztatu powinien zmodyfikować stawkę
godzinową dla klienta lub nawet rene-
gocjować warunki z dużymi partnerami. 

Sprawdzanie wyliczeń po
skończonej pracy  

„Warsztaty powinny przynajmniej raz 
obliczyć wszystkie koszty po wykonaniu
zlecenia” – zaleca Prigge. „To pozwala
określić, czy ustalona stawka godzinowa
pozwala wygenerować zysk, czy też
będzie w dłuższej perspektywie oznaczać
straty”.
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Kalendarz 2017 Produkty

Ochrona przed 
korozją na 
przeszlifowanych
powierzchniach

Podkład Priomat® 1K Spot Primer 4074 to
produkt do gruntowania niewielkich 
powierzchni, które zostały przeszlifowane
do gołego metalu. Spray jest idealny do
aplikacji na rogach i krawędziach elementu.
Produkt można zastosować tuż przed 
aplikacją lakieru bazowego. Produkt szybko
schnie i oferuje dobrą przyczepność
warstwy nawierzchniowej.

Krótki czas schnięcia
„Już po aplikacji 1,5 warstwy, Priomat®

Spot Primer 4074 zapewnia dobrą ochronę
przed korozją. Po 10-15 minutach
schnięcia w temperaturze otoczenia 
produkt może zostać pokryty lakierem 
bazowym. Priomat® Spot Primer 4074
można stosować z wodorozcieńczalnymi
systemami Permahyd® Hi-TEC Basecoat
480, jak również Permahyd® Basecoat
280/285 marki Spies Hecker” – mówi
Evgeny Khmelev, Spies Hecker Internatio-
nal Training Manager. 

Gotowy do użycia
Jednokomponentowy podkład Spot 
Primer 4074 jest gotowym do użycia 
produktem o długiej żywotności. Spray 
zapewnia wygodną aplikację, a cały proces
jest szybki i prosty. Dodatkowym atutem
jest eliminacja czynności związanych z
czyszczeniem pistoletu, co również skraca
czas naprawy. 

Nawet przy niewielkiej
grubości warstwy

podkład Priomat® 1K
Spot Primer 4074 

zapewnia dobrą
ochronę przed korozją.

Motywem przewodnim kalendarza Spies Hecker na rok
2017 jest Pasja i hobby. Kalendarz prezentuje dzieła 
sztuki z dziedziny motoryzacji stworzone przez klientów
Spies Hecker z ośmiu europejskich krajów.

„Zdjęcia zostały wybrane z ponad 100
zgłoszeń z całej Europy – wszystkie pre-
zentowały perfekcyjnie odrestaurowane
klasyczne samochody, polakierowane z
najwyższą dbałością o szczegóły i 
jakość” – opowiada Peter Wingen, 
Spies Hecker International Marketing
Communications. 

Szczególnie interesującym aspektem
tego projektu jest motyw przewodni 
kalendarza: Pasja i hobby. „Poza pojazdami
i pracownikami warsztatów na zdjęciach
widać akcesoria nawiązujące do 
zainteresowań lakierników”. 

Kadr prezentujący warsztat Kesseler w
niemieckim mieście Breiback jest 
klasyczny i wyjątkowy za razem: „Młodszy
menedżer jest wielkim fanem sportów
samochodowych. Na zdjęciu widnieje
Facel Vega II z 1962 r. – luksusowe auto
sportowe klasy GT, które międzynaro-
dowa prasa branżowa uznawała za
najpiękniejszy francuski samochód 
powojenny. Samochód rozpędzał się 
do 245 km/h i był najszybszym 
czteromiejscowym coupé na świecie” –
wyjaśnia Wingen.

Unikalne Porsche, i
ciągnik  

Kalendarz na rok 2017 zawiera dużą
dawkę lśniącego chromu, felg wypolero-
wanych na wysoki połysk i błyszczącego
lakieru. Możemy w nim zobaczyć różne
pojazdy, między innymi bolid F1 mistrzów
świata w klasyfikacji konstruktorów, 
zespołu MERCEDES AMG PETRONAS,
rzadki okaz Porsche 718 RSK z 1957 r.,
które obecnie przebywa w Portugalii,
oraz Opla Kapitän PL 2600 z Danii.
Nietypowe zdjęcie pochodzi z warsztatu
w Austrii: przedstawia czerwony ciągnik
Steyr Model 280A z 1971 r.

Pozostałe zdjęcia pochodzą z Czech,
Włoch i Szwajcarii, łącząc Pasję i hobby
lakierników z całej Europy.

Pasja i hobby

Nowy, 
szybkoschnący
podkład 
gruntujący w
sprayu - 1K Spot
Primer 4074 
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We Wschodnich Niemczech (byłym
NRD) powstało 25 tys. tych samochodów.
„Jest to jedyny egzemplarz odrestauro-
wany do pierwotnego stanu, dlatego 
ten projekt był dla nas wyjątkowy. Na
podstawie starych zdjęć i innych
dostępnych materiałów odtworzyliśmy
wszystkie detale.” – mówi właściciel
warsztatu Stefan Hodel.

Podczas renowacji wykorzystano 
materiały marki Spies Hecker. Zanim
ambulans został pokryty specjalnym
białym lakierem, Stefan Hodel i jego 
zespół musieli zdjąć cztery warstwy 
starego lakieru z drewnianych elementów
nadwozia.

Prezentacja podczas
międzynarodowych 
targów motoryzacyjnych

Odnowa ambulansu IFA F8 zajęła łącznie
ponad sześć miesięcy. Po zakończeniu
prac, podczas specjalnej ceremonii, 
ambulans został przekazany niemieckiej
organizacji humanitarnej - Czerwony
Krzyż. Podczas międzynarodowych 
targów samochodowych we Frankfurcie
(17–27 września 2015 r.) doskonały
wygląd tego zabytkowego samochodu
budził duże zainteresowanie.

Renowacja karetki
Zespół warsztatu blacharsko-lakierniczego SAS 
Steigra z Saksonii-Anhalt w Niemczech odrestaurował
ambulans IFA F8 z 1953 r. Pojazd został odkryty po 
30 latach, a następnie poddany gruntownej renowacji.   

Nowa szpachla 
do elementów z 
tworzyw 
sztucznych
Dobre właściwości wypełniające,
duża przyczepność i wysoka 
elastyczność: nowa szpachla 
Raderal® Plastic Putty 2015 Black
to wydajny sposób na naprawę
uszkodzeń elementów z tworzywa
sztucznego bez stosowania gruntu.

Szpachla Raderal® Plastic Putty 2015 Black
szczególnie dobrze sprawdza się w przy-
padku wypełniania i wygładzania niedos-
konałości na elementach z tworzywa
sztucznego. Służy również do przygotowy-
wania powierzchni przed lakierowaniem.
„Dzięki elastycznym właściwościom,
szpachla Raderal® Plastic Putty 2015 Black
dostosowuje się do ruchów elementu”  –
wyjaśnia Evgeny Khmelev, Spies Hecker
International Training Manager EMEA.
Szpachlę Raderal® Plastic Putty 2015 Black
można stosować bezpośrednio na podłoże
z tworzywa sztucznego, bez potrzeby 
stosowania promotorów przyczepności.
Raderal® Plastic Putty 2015 Black jest 
produktem o niskiej porowatości, bardzo
łatwym do szlifowania. „Szpachla charak-
teryzuje się świetną przyczepnością, którą
można dodatkowo wzmocnić stosując
grunt, na przykład Priomat® Elastic Primer
3304 Transparent”  – wyjaśnia Khmelev.

Szybkie schnięcie 

W temperaturze otoczenia, proces 
utwardzania szpachli trwa około 30 minut.
Dodatkowe suszenie skraca ten czas
nawet do 15 minut. 
Produkt Raderal® Plastic Putty 2015 Black
jest dostępny w opakowaniach 1,4 kg w
zestawie z odpowiednim utwardzaczem.
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Kolor

„Jesteśmy w trakcie migracji z programu
CRplus do Phoenix” – wyjaśnia Ralf
Szczepaniak z warsztatu lakierniczego w
niemieckim Wittichenau. „Obecnie w
naszym warsztacie z programu Phoenix
korzysta pięć osób. Wszyscy szybko
nauczyli się obsługi i stosują software w
codziennej pracy”.

Aktualne receptury

Warsztat korzysta z programu Phoenix
od początku 2016 roku. Największą 
zaletą dla zespołu, jak powiedział Ralf
Szczepaniak, jest to, że „wszystkie 
aktualizacje są automatyczne. Baza 
receptur oferuje bardzo szeroki wybór,
ponieważ nawet najnowsze kolory 
producentów samochodów są zawsze
dostępne w „chmurze”. Wystarczy, że
nasi lakiernicy pobiorą recepturę i mogą
mieszać kolor”.

Kopia zapasowa w
„chmurze” 

Program Phoenix umożliwia nie tylko
wyszukiwanie receptur, lecz także 
przechowywanie danych w „chmurze”.
„Jednym z powodów, dla których wybra-
liśmy oprogramowanie Phoenix, jest to,
że dane naszych klientów są bezpiecznie
przechowywane i mamy pewność, że nie
zostaną ujawnione osobom trzecim” –
mówi Ralf Szczepaniak.

Ułatwianie pracy 
lakiernikom

„Cyfrowa mieszalnia połączona z systemem
Phoenix znacznie ułatwia pracę lakierni-

W sieci
Połączenie warsztatów w sieć oraz możliwość bezpiecznego przechowywania 
indywidualnych receptur dzięki oprogramowaniu Phoenix, zapoczątkowywało erę 
internetu w mieszalniach. Jak wygląda praca z programem kolorystycznym?

Delta-Scan

Korzyści płynące ze stosowania 
programu Phoenix
Połączenie z mieszalnią (ColorDialog, wagi)

Połączenie ze smartfonem, tabletem i czytnikiem kodów kreskowych
umożliwia pobieranie receptur, mieszanie kolorów i zamawianie 
komponentów 

Aktualne receptury kolorów wielu producentów samochodów 
są dostępne w „chmurze”  

Połączenie wielu warsztatów w sieć

Zapasowe kopie danych 

Tworzenie indywidualnej bazy kolorystycznej w „chmurze”

kom na każdym etapie, od wyszukiwania
kolorów, po mieszanie i kontrolowanie
stanu magazynowego. Co więcej, proces
naprawy może być szybszy i bardziej 
wydajny. Recepturę możemy sprawdzić
ze smartfonu lub tabletu w momencie
przyjęcia pojazdu do naprawy, a kolor
może być natychmiast wymieszany” –
wyjaśnia Dietmar Wegener, Spies Hecker
Colour Management Specialist na region
Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Krok w przyszłość

„Phoenix to dla warsztatów krok w
przyszłość” – zapewnia Ralf Szczepaniak. 

•
•

•
•
•
•
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Partner od ponad 40 lat

Carrozzeria Palma z Borgosatollo, Brescia, to pierwszy 
warsztat Spies Hecker, który powstał we Włoszech, w
połowie lat siedemdziesiątych. Firma, która została założona w 1974 roku, 
ściśle współpracuje z marką lakierów renowacyjnych z Kolonii.

„Tak naprawdę byliśmy już klientem
marki Spies Hecker w momencie, 
gdy importer Ingros Color rozpoczął
sprzedaż produktów Spies Hecker –
mówi założyciel, Renzo Voltolini. 
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości
produktów, jak również ze wsparcia
marki Spies Hecker. Nigdy nie mieliśmy
powodu, aby cokolwiek zmienić” dodaje.
„A kiedy, na początku roku 2015, 
przenieśliśmy się do obecnej, bardzo no-
woczesnej lokalizacji, Spies Hecker i 
Ingros Color pomogli nadać zupełnie
nowy image naszemu warsztatowi”.

Rodzinny biznes

Voltolini nadal prowadzi swój warsztat,
lecz obecnie pomagają mu jego dwaj 
synowie. Podzielili swoje obowiązki w
warsztacie: Nicola wykonuje naprawy 
lakiernicze, natomiast Mario zajmuje się
między innymi pracami biurowymi. 

Zespół uzupełnia dwóch innych 
pracowników. Wyposażenie lakierni
obejmuje dwie strefy przygotowawcze
oraz kabinę lakierniczą Metron. Co
więcej, warsztat prowadzi serwis szyb
samochodowych.

Klienci

Zespół jest niezwykle dumny z tego, że 80
procent osób korzystających z ich usług
to klienci indywidualni. „Jesteśmy dobrze
znani w naszym regionie, a nasi klienci
bardzo nas doceniają. Właśnie z tego 
powodu nie odczuliśmy kryzysu na rynku
napraw lakierniczych”. - mówi Voltolini.

Wydajna praca

Carrozzeria Palma współpracuje również
z dealerem Mazdy i Hyundai i coraz
częściej dokonuje renowacji pojazdów

luksusowych. „Całkowita reorganizacja
przeprowadzona w 2015 roku z pomocą
naszego partnera Spies Hecker, w tym
zmodernizowanie wyglądu, niewątpliwie
przyczyniła się do naszego sukcesu”
mówi Voltolini. „Nawet jeśli nasz warsztat
nie należy do największych, jesteśmy
bardzo produktywni, a dzięki wydajnym
systemom lakierniczym marki Spies 
Hecker, jesteśmy w stanie przeprowadzić
od 12 do 13 renowacji tygodniowo.”



22 colorexpert
Usługi

Renowacja niewielkich uszkodzeń, w tym
punktowa naprawa lakieru, wyklepywanie
elementów czy naprawa wnętrz i szyb, to
stałe źródło dochodu dla wielu warsztatów.
Według badania przeprowadzonego przez
TÜV Nord, niemiecką organizację
zajmującą się testami technicznymi, 
niewielkie uszkodzenia lakieru, felg, 
elementów z tworzywa sztucznego, ale także
wgniecenia i uszkodzenia spowodowane
przez grad, są częściej naprawiane w
warsztatach niezależnych. Podobnie
postępują właściciele flot i dealerzy samo-
chodów, którzy często zlecają drobne
prace naprawcze niezależnym firmom.

Korzyści dla warsztatu

Poza generowaniem dodatkowych przy-
chodów renowacja drobnych uszkodzeń
przynosi warsztatowi również inne korzyści.
Pozwala budować lojalność klienta i może
stanowić skuteczny sposób na pozyskanie
nowych klientów. Warsztaty powinny stale
informować klientów o zaletach przepro-

wadzania drobnych napraw, takich jak 
niskie koszty wykonania oraz utrzymanie
wartości rezydualnej pojazdu. W przypadku
samochodów wziętych w leasing naprawa
może obniżyć koszty związane ze zwrotem
pojazdu. Podczas rozmów z klientem
warto podkreślać krótki czas potrzebny na
przeprowadzenie naprawy punktowej.

Rozwiązania systemowe i
wyposażenie warsztatów

Koszt inwestycji warsztatów, które chcą
oferować drobne naprawy, jest niski. Co
więcej, warsztaty mogą uzyskać pomoc
od dostawców sprzętu i lakierów w postaci
specjalnych systemów do drobnych napraw.
Spies Hecker oferuje grupę produktów do
tego typu prac pod nazwą Speed Repair
System. W ofercie znajdziemy między 
innymi kwasoutwardzalny grunt reagujący
Priomat® Wash Primer 4085, wypełniacz
HS Performance Filler 5320 i podkład HS
Vario Primer 5340. Evgeny Khmelev Spies
Hecker International Training Manager,
poleca także lakier bazowy Permahyd®

Hi-TEC Basecoat 480, lakier bezbarwny
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800
oraz dodatek do cieniowania Permacron®

Speed Blender 1036.

Jeszcze szybciej z 
systemem Speed Repair

Spies Hecker oferuje nowy podkład 
Permasolid® 1K UV Primer 9002 do super

szybkich renowacji niewielkich uszkodzeń.
Produkt jest gotowy do użycia i może być
aplikowany bezpośrednio na oczyszczone
i przeszlifowane podłoża, takie jak stal,
stal cynkowana czy podłoża gruntowane
fabrycznie. Po użyciu promotora
przyczepności może być stosowany na
elementach z tworzywa sztucznego.

Aby skrócić czas naprawy, lakiernicy
potrzebują następującego sprzętu: 
promienników podczerwieni, niewielkich
szlifierek orbitalnych, pistoletów Minĳet
oraz niewielkich tarcz polerskich. Tego
typu naprawy lakiernicze szczególnie
sprawdzają się w przypadku zderzaków,
nadkoli i elementów ozdobnych. Kolejną
zaletą niewielkich napraw jest to, że nie
wymagają pracy w kabinie lakierniczej,
która może zostać wykorzystana do 
realizacji większych zleceń.

Aktywny marketing

Aby odnieść sukces w dziedzinie drobnych
napraw lakierniczych, należy stosować 
aktywny marketing, który obejmuje regu-
larne reklamy w lokalnej prasie oraz stałą
komunikację z klientami. Daniel Schröder,
managing director of IDENTICA Schröder
GmbH w niemieckim mieście Telgte,
mówi: „odnosimy sukcesy w kategorii 
napraw punktowych, ponieważ aktywnie
reklamujemy tego typu usługi. Osobisty
kontakt z klientem jest bardzo ważny,
szczególnie w handlu detalicznym”.

Szybkie naprawy? 
Jak najbardziej! Ale jak?   
Zadrapania, wgniecenia i uszkodzenia elementów z two-
rzywa sztucznego: drobne naprawy to bardzo lukratywne,
dodatkowe źródło dochodów, które pozwala zdobyć 
lojalność obecnych klientów i pozyskać nowych.
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Przełomowa technologia 

elektrycznej i może usprawnić przepływ
pracy w warsztacie.

Nowy wypełniacz został opracowany 
do stosowania z lakierami bazowymi 
Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480 oraz
szybkoschnącym lakierem bezbarwnym
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.
Lakier bezbarwny może być suszony na
powietrzu lub w kabinie w zaledwie 40°C.
Taka grupa produktów gwarantuje 
zwycięstwo.

„Pierwsze warsztaty już testują wypełniacz
Permasolid® HS Speed Surfacer 5500 i są
zachwycone oszczędzonym czasem” –
mówi Karsten Jürs, International Marke-
ting Communications. 

Nowy wypełniacz Permasolid® HS Speed Surfacer 5500
bije wszelkie rekordy.

obszarze należy zastosować ściereczki
Priomat Reactive Pretreatment Wipes
4000. Innowacyjne ściereczki do przygo-
towania powierzchni zapewniają odpo-
wiednią ochronę przed korozją przed
aplikacją wypełniacza. „Aktywne skład-
niki ściereczki tworzą specjalną barierę,
która zapewnia ochronę przed korozją
porównywalną do kwasoutwardzalnych
gruntów” – mówi Khmelev, opisując 
proces.

Zwycięski zespół

Wypełniacz Permasolid HS
Speed Surfacer 5500 jest
idealnym produktem dla
warsztatów, którym zależy
na poprawie wydajności
oraz szybszej realizacji 
zleceń. Stosowanie 
wypełniacza pozwala 
wyeliminować suszenie
promiennikiem, co pomaga
zmniejszyć koszty energii

„Dzięki zastosowaniu tej samej
przełomowej technologii, którą już 
wykorzystujemy do produkcji lakieru
bezbarwnego Permasolid® HS Speed
Clear Coat 8800, nowy wypełniacz 
Permasolid® HS Speed Surfacer 5500
można szlifować po zaledwie 20–40 
minutach suszenia na powietrzu” – mówi
Evgeny Khmelev, Spies Hecker Interna-
tional Training Manager EMEA. Nowy 
wypełniacz schnie szybciej niż inne tego
typu produkty, wkraczając na nowy 
poziom renowacji.

Po wymieszaniu nowego wypełniacza
Permasolid® HS Speed Surfacer 5500 
z utwardzaczem Permasolid® Speed
Surfacer Hardener 3550 w proporcji 1:1
można łatwo przeprowadzić aplikację 
od dwóch do czterech warstw. Nowa
technologia pozwala uzyskać bardzo
gładką powierzchnię.

Doskonałe dopasowanie

Wypełniacz Permasolid® HS Speed 
Surfacer 5500 jest bardzo uniwersalny i
może być aplikowany na większość
powszechnie stosowanych podłoży. 
W przypadku aplikacji bezpośrednio na
powierzchnie metalowe, na naprawianym



An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker - po prostu bliżej.

Nasze warsztaty odnoszą sukces
–z nowym ultraszybkim podkładem Permasolid®

HS Speed Surfacer 5500.

Nowy podkład Spies Hecker Permasolid® HS Speed Surfacer 5500 oraz ściereczki Priomat® Reactive
Pretreatment Wipe 4000 definiują pojęcia innowacyjności i wydajności. Oba produkty znacząco wpływają
na proces przygotowania powierzchni. Nieprzerwana aplikacja bez odparowania międzywarstwowego i
gotowość do szlifowania po 20-40 minutach suszenia na powietrzu pozwalają osiągnąć prędkość niczym
na torze Formuły 1. Krótki czas schnięcia oraz gładka powierzchnia zapewniająca połysk warstwy 
nawierzchniowej gwarantują pełne zwycięstwo.


