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Wprowadzenie na rynek maszyny dozującej kolory MOONWALK™ 
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Maszyna dozująca kolory - Colour 
Dispenser - zachwycił specjalistów z 
branży podczas wspaniałej imprezy 
inauguracyjnej 

 

 
27 czerwca 2019 roku nastąpiła historyczna chwila w branży Refinish, czyli wejście na rynek 
nowego rewolucyjnego systemu mieszania lakierów.  W środę 26 czerwca w Madrycie z 
entuzjazmem powitano rozwiązanie o nazwie MoonWalk. Ten nowy, zaawansowany system 
stanowi potwierdzenie nieustannego zaangażowania firmy PPG w innowacje.  MoonWalk 
zrewolucjonizuje zarówno wygląd, jak i sposób działania warsztatów napraw blacharsko-
lakierniczych. 
 
W tym dniu ponad 500 osób z ponad 30 krajów wzięło udział w światowej premierze MoonWalk w 
Instytucie Sportów Motorowych (MSI) w Madrycie - to idealne miejsce na prezentację rozwiązania 
reprezentującego rozwój technologii, innowacyjność i pasję, czyli wartości popierane przez PPG.  
 
Impreza rozpoczęła się przemówieniem wygłoszonym przez Michaela H. McGarry’ego, prezesa 
zarządu i dyrektora generalnego PPG, który z dumą zaprezentował nowe, innowacyjne 
rozwiązanie dla warsztatów blacharsko-lakierniczych. 
 
Obecni mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z systemem MoonWalk podczas pracy, tj. 
demonstracji prowadzonych na żywo przez ekspertów PPG.  W strefie rzeczywistości wirtualnej 
obserwowali też efekty, jakie wdrożenie MoonWalk odnosi w mieszalniach lakierów, dowiadując 
się, w jaki sposób technologia zastępuje ręczny proces mieszania  i osiąga nadzwyczajne poziomy 
precyzji wytwarzanych mieszanek.  Zaprezentowano także intuicyjne, inteligentne oprogramowanie 
fabryczne, połączone z systemem mieszania MoonWalk i z oprogramowaniem do zarządzania 
kolorami. 
 
MoonWalk zapewnia oszczędność czasu pracy, zmniejszenie ilości odpadów i marnotrawstwa, a 
ponadto sprawia, że mieszalnia staje się miejscem czystszym i bezpieczniejszym.  Do minimum 
ograniczono ilość odpadów powstałych przy zużywaniu materiałów, a to dzięki zintegrowanemu 
systemowi bez rozprysków, o parametrach pasujących do wszelkiego typu mieszalni.  Firmy 
blacharsko-lakiernicze mają szansę doprowadzić do automatyzacji procesów i podwyższyć 
wydajność dzięki korzystaniu z wbudowanego oprogramowania, oszczędzającego czas i pieniądze 
poprzez ograniczenie kosztów robocizny i zwiększenie wydajności, a jednocześnie ograniczenie 
ryzyka błędów typowych dla procesów ręcznych.  Korzyścią dla lakierników jest nadzwyczajny 
poziom precyzji, jaki uzyskuje się poprzez automatyzację procesu mieszania, a co za tym idzie - 
poprawa jakości i powtarzalności efektów. 
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Do zgromadzonych przemówił Wiceprezes odpowiedzialny za branżę Refinish w regionie EMEA - 
Jérôme Zamblera, a także członkowie zespołu, którzy od początku uczestniczyli w pracach 
projektowych nad MoonWalk: Alban d’Epenoux, Beppe Casalini, Jo Thompson i Matteo Carraro.  
 
 
- Byliśmy pewni, że MoonWalk zrobi wrażenie na kolegach z branży Refinish, i niezwykle ucieszył 
nas entuzjazm, jaki okazały osoby oglądające MoonWalk w działaniu.  Z pewnością dostrzegły one 
potencjał tej technologii w zakresie generowania wyższych przychodów i istotnego przekształcania 
formatu działalności w warsztatach napraw powypadkowych. Alban D’Epenoux, lider projektu 
MoonWalk, Dyrektor pionu PPG Refinish na region CEMTA. 
 
 
MoonWalk wraz z platformą wysokiej klasy wodnych lakierów bazowych to najlepsza jak dotychczas 
oferta PPG dla klientów w obszarze lakierowania renowacyjnego. 
 
Witamy w nowej erze. W nowej erze MoonWalk.   
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Przydatne odnośniki: 
https://master.ppgrefinish.com/en/moonwalk/  
moonwalkrefinish.com 
 
 
 
 
PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™ - DAJEMY ŚWIATU OCHRONĘ I PIĘKNO 
W firmie PPG (kod na giełdzie nowojorskiej NYSE: PPG) codziennie pracujemy nad projektami i realizacją 
lakierów, powłok i materiałów, którym klienci ufają od ponad 135 lat. Dzięki poświęceniu i kreatywności 
rozwiązujemy największe problemy stojące przed klientami i jednocześnie ściśle z nimi współpracujemy przy 
odkrywaniu właściwej drogi rozwoju. Centrala firmy ma siedzibę w Pittsburghu, a firma prowadzi działalność i 
realizuje innowacje w ponad 70 krajach. W 2018 roku wartość obrotów firmy wyniosła 15,4 mld USD. 
Obsługujemy klientów na rynku budowlanym, artykułów konsumpcyjnych, przemysłowym i transportowym, a 
także w zakresie obsługi posprzedażnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ppg.com. 
 
We protect and beautify the world i MoonWalk są znakami towarowymi, a logo PPG oraz logo Bulls-eye są zarejestrowanymi znakami 
towarowymi PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Indutries, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
 


