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A Cromax é o Patrocinador Oficial da equipa Movistar Yamaha MotoGP pelo  

8.º ano consecutivo 

 

A equipa Movistar Yamaha MotoGP confirmou que a Cromax® em Itália como 

Patrocinador Oficial no Campeonato do Mundo de MotoGP, que começou a 26 de março 

de 2017. Este acordo marca o oitavo ano consecutivo que a Cromax, uma das marcas 

premium da Axalta Coating Systems, um dos principais fornecedores mundiais de tintas 

líquidas e em pó, é um dos parceiros e fornecedores da equipa na temporada de 

MotoGP.  

 

Nos termos do acordo, o nome da Cromax aparece nas motas Yamaha YZR-M1 de 

Valentino Rossi e Maverick Vinales. Os sistemas de tintas de repintura Cromax são 

utilizados nos camiões de apoio, assim como nas caixas de ferramentas, bancadas de 

trabalho dos mecânicos e outros equipamentos na box. Além disso, as tintas Cromax 

são usadas na oficina e nas áreas de receção.  

 

“Temos muito prazer em continuar a nossa parceria com a Cromax como Patrocinador 

Oficial da equipa Movistar Yamaha MotoGP. A Cromax e a Yamaha partilham uma 

história rica em engenharia e ambas continuam a encarar os desafios com um novo 

olhar e sempre à procura de novas soluções. A Cromax e a Yamaha pretendem 

melhorar o nosso desempenho, através da utilização de novas tecnologias e os produtos 

Cromax irão permitir que os camiões das nossas equipas e as áreas de receção 

mantenham um bom aspeto, enquanto desafiamos novamente os limites na temporada 

de 2017 de MotoGP”, afirmou Lin Jarvis, Managing Director da Yamaha Motor Racing 

Srl. 
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Marco Brioschi, Country Leader da Axalta para a repintura em Itália, declarou: “Graças 

aos muitos objetivos comuns, como velocidade, produtividade e profissionalismo, este 

ano somos novamente o Patrocinador Oficial da equipa Movistar Yamaha MotoGP. 

Esperamos continuar a oferecer o nosso apoio e é claro, desejamos à equipa muito 

sucesso na competição desta temporada”.  

 

Para mais informações sobra a Cromax, visite www.cromax.pt. Para mais informações 

sobre a Movistar Yamaha MotoGP, visite www.yamahamotogp.com. 

 

Sobre a Cromax® 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems para as 

oficinas dedicadas à repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade 

às oficinas desde a receção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas de 

pintura desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções 

empresariais e de apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar 

e agilizar o processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, 

ajudamos as oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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