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Kjære lesere,
I flere år har eksperter innen politikk, økonomi og vitenskap prøvd å takle utfordringene
tilknyttet digitalisering. De har ofte veldig forskjellige meninger. Men digitaliseringen er på vei.
Det er som en snøball: når den begynner å rulle, vokser den i størrelse til den blir en
ustoppelig kraft. Og denne snøballen har allerede rullet en stund.
For omtrent ett år siden bestemte vi oss for å flytte kundemagasinet vårt, Colour Expert, til et
fullstendig nettbasert format. Målet med dette er å gi kundene, partnerne og støttespillerne
våre et godt utvalg av nyhetssaker på nettet også. Er dette kun et lite skritt på veien mot
digitalisering? Kanskje. Men det er et skritt i riktig retning. Og vi kan love deg at vi skal gjøre
ytterligere fremskritt.
Vi har bare ett ønske: gi oss tilbakemelding på artiklene, vi er alltid interessert i å høre hva du
synes. Og hvis du har en spennende historie om lakk og lakkering, kan du sende ideen din til
Christina.Schaake@axaltacs.com. Vi tar deretter kontakt med deg for å se hvordan vi kan fylle
ut historien din.
Inntil da håper vi du har glede av å lese og bla gjennom Colour Expert.
Joachim Hinz
Spies Hecker, produktsjef for EMEA

Kongen av dragbike
Dragbikes er spesialdesignede motorsykler med ekstrem ytelse som konkurrerer i såkalte
«drag races». Briten Ian King har vært en av de beste dragbike-førerne i verden i om lag 30
år.
&

les mer

Speed-TEC: rask og økonomisk
Ved hjelp av Speed-TEC-produkter fra Spies Hecker kan karosseriverksteder velge:
Avhengig av arbeidsbelastningen og dagens krav kan de jobbe veldig fort eller spare
energi. Nå får produktfamilien et nytt medlem.
&

les mer

Chevrolet Nova Yenko Tribute

Chevrolet Nova Yenko Tribute
Nøkkelen til navnet på Björn Morhins Chevrolet Nova er tillegget «Yenko Tribute». Det betyr
at denne veteranbilen, som ser ganske enkel ut, egentlig er en fullvokst muskelbunt av en
bil med et nedtonet utseende.
&

les mer

Dakar Rally: verdens tøffeste rally med Big Shock Racing
Dakar Rally er ansett som verdens tøffeste terrengrally. 14 etapper på 15 dager, nesten
9000 kilometer gjennom ørken, ødemark og steinete områder.
&

les mer

Spies Hecker 2019-kalender: Lakkeringsmesterverk
Lakkerere bruker ofte dusinvis av timer på prosjekter og legger enormt med flid i arbeidet
sitt. Men arbeidet deres blir sjeldent satt fullstendig pris på. Spies Hecker hyller nå de som
skaper lakkeringsmesterverk i 2019-kalenderen Out of the Dark (Ut av mørket).
&

les mer

Alltid det riktige valget
En klarlakk som tilpasser seg de individuelle behovene i et bilverksted? Det er mulig! Den
nye Spies Hecker Permasolid HS Race Clearcoat 8700 er egnet for bedrifter som vil spare
energi samt for verksteder med ekstra høy prosessgjennomgang.
&

les mer

Spies Hecker tilbyr nå en kromatfri primer
Med Permafleet Special Primer 4140 tilbyr Spies Hecker en ny primer som forbereder
kjøretøyoverflater for lakkrestaurering. Den har en ekstra spesiell egenskap: i motsetning til
tidligere versjoner er primeren kromatfri.
&

les mer

Toppklasse fra første øyeblikk
Det er bare fem år siden lakk- og karosseriverkstedet Modena Car Service ble grunnlagt,
men de har allerede bygd opp et utmerket rykte og en stor kundebase. Med førsteklasses
utstyr og et stort utvalg av tjenester og lakkprodukter fra Spies Hecker er teamet motiverte
og klare for fremtiden.
&

les mer

Enormt vakuum for detaljarbeid

Enormt vakuum for detaljarbeid
Sugegravere fra RSP i Saalfeld brukes ikke bare i Tyskland, de er tatt i bruk over hele
verden i en rekke forskjellige industrier. De allsidige maskinene er lakkert med
lakkprodukter fra Spies Hecker.
&

les mer

Egnede lakksystemer for alle bruksområder
&

les mer

Nytt Toyota skadesenter i Kirgisistan baserer seg på Spies Hecker
Svydis, en importør av Spies-Hecker-produkter i Kirgisistan, Litauen, Ukraina og
Kasakhstan, leverer kvalitets-lakkmaterialer fra Köln til Toyotas nye toppmoderne
skadesenter.
&

les mer

Brutal doning ut på veien
En selvlaget racerbil med 300 hestekrefter og kjøretillatelse? Det fins! Nærmere bestemt i
Slovakia. Navnet: Brutal S1. Historien: Den kan du lese her.
&

les mer

På tide å vise sine ekte farger
Fargemåleren ColorDialog Phoenix Spies Hecker legger lista svært høyt. Alt det den kan,
kan du lese om her - og til og med svart på hvitt.
&

les mer

Med høy hastighet til pole position
Dobbel turbo til verkstedet: Hvilket produktsystem du kan lykkes med for å komme ordentlig
i gang med lakkering, avslører vi i denne artikkelen.
&

les mer
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