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Cromax Italië blijft voor het 8e opeenvolgende seizoen officieel sponsor 

van het Movistar Yamaha MotoGP team 

 

Het Movistar Yamaha MotoGP team bevestigde dat Cromax® Italië Official Sponsor van 

het team wordt voor het 2017 MotoGP World Championship, dat startte op 26 maart jl. 

Deze overeenkomst betekent dat Cromax voor het achtste opeenvolgende jaar een van 

de partners en leveranciers is van het MotoGP seizoen. Cromax is een van de 

belangrijkste merken van Axalta Coating Systems, wereldwijd toonaangevend 

ontwikkelaar en producent van vloeibare en poederlakken. 

 

Het contract zorgt ervoor dat de naam Cromax te zien is op de Yamaha YZR-M1 motoren 

van Valentino Rossi en Maverick Vinales. De Cromax herstellaksystemen worden 

gebruikt op de vrachtwagens, de gereedschapskisten van de mecaniciens, werkbanken 

en ander pitstopmateriaal. De Cromax lakken zijn verder nog te bewonderen in de 

garage en de ontvangstruimten. 

 

"We zijn bijzonder blij dat we onze samenwerking met Cromax als officiële sponsor van 

het Movistar Yamaha MotoGP-team kunnen verderzetten. Cromax en Yamaha delen een 

rijke technologische geschiedenis. Maar we rusten geen van beiden op onze lauweren 

en zoeken steeds met een frisse blik naar uitdagingen en nieuwe oplossingen. Cromax 

en Yamaha staan allebei te trappelen om de prestaties te perfectioneren, met behulp van 

innovatieve technologieën. Dankzij de Cromax-producten kunnen we ook de 

vrachtwagens en onthaalruimten van ons team in perfecte conditie houden wanneer we 

in het 2017 MotoGP seizoen opnieuw de grenzen zullen verleggen", aldus Lin Jarvis, 

managing director van Yamaha Motor Racing Srl. 
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Marco Brioschi, country leader voor Axalta’s schadeherstelmarkt in Italië, voegt er nog 

aan toe: "Dankzij onze vele gemeenschappelijke doelstellingen en waarden - zoals 

snelheid, productiviteit en professionaliteit - zijn we ook dit jaar nog steeds officieel 

sponsor van het Movistar Yamaha MotoGP team. We kijken uit naar de voortzetting van 

onze ondersteuning en natuurlijk wensen we het team het allerbeste dit seizoen." 

 

Meer over Cromax vindt u op www.cromax.com/nl , meer over het Movistar Yamaha 

MotoGP team op www.yamahamotogp.com . 

 

Over Cromax®: 

Cromax®, één van de wereldwijde lakmerken van Axalta Coating Systems, is gericht op 

verhoging van de productiviteit – van de receptie tot en met de werkplaats – met 

laksystemen ontwikkeld voor een snelle en nauwkeurige applicatie. Op maat gemaakte 

bedrijfs- en marketingoplossingen, geavanceerde kleurmetingtechnologie en praktische 

innovaties vormen de basis voor een hoogproductief schadeherstelproces. Cromax® 

helpt schadeherstellers bij de positieve ontwikkeling van hun bedrijf. 
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Voor meer persinformatie: 
 
 
Kristin Moers 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: kristin@dapr.com   

Voor meer informatie over 
Cromax®: 
 
Cindy Raffo 
Cromax Benelux 
Antoon Spinoystraat 6b 
2800 Mechelen - België 
Tel: 00 32 15 47 85 41 
Email: cindy.raffo@axaltacs.com 
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