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Punch Powertrain Solar Team onthult deelname aan de Bridgestone World Solar 

Challenge met ondersteuning van Cromax 

 

Het Punch Powertrain Solar Team, bestaande uit ingenieursstudenten van de Universiteit 

Leuven, heeft aangekondigd te zullen deelnemen aan de Bridgestone World Solar 

Challenge. Deze wedstrijd voor zonnewagens zal van 8 tot 15 oktober 2017 plaatsvinden 

in Australië. De wagen, Punch 2 genaamd, werd op 21 juni 2017 gepresenteerd tijdens 

een officiële ceremonie voor de pers. Tijdens dit evenement in dierentuin Planckendael in 

het Belgische Mechelen werd het ontwerp van de nieuwe raceauto onthuld, gelakt in wit, 

blauw en groen. Cromax heeft elk van deze tinten speciaal voor het team ontwikkeld. Het 

ontwerp bevat ook de nieuwe mascotte van het team: een boksende kangoeroe. 

 

Cromax, Silver Partner van het team, is een van de premium herstellakmerken van 

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), een wereldwijd toonaangevende leverancier van 

vloeibare en poedercoatings. Sinds april werkt Cromax nauw met het team samen.  

 

“Na onze samenwerking met het team voor de 2015 World Challenge wilden we het team 

graag opnieuw steunen. Als Silver Partner leveren we deze keer niet alleen technische 

kennis en lak, maar helpen we het team ook om de energiebesparingsdoelen te bereiken 

door het energiegebruik tijdens de applicatie van de lak te beperken,” vertelt Dries Van 

den Bergh, Cromax Brand Manager voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).  

 

De carrosserie van koolstofvezel vormde echter een uitdaging vanwege het gebruik van 

een experimentele hars. Cromax loste dit op met behulp van de 

PS1081/PS1084/PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer. Dit product werd 



 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

gecombineerd met geactiveerde Cromax Pro Basecoat en de CC6700 Ultra Performance 

Energy Clearcoat, en het geheel werd aan de lucht gedroogd om energie te besparen. 

Van den Bergh legt uit: “Ons doel was een afwerking van topkwaliteit met een minimaal 

gewicht, wat cruciaal is voor een wedstrijd als deze. Alle lakwerkzaamheden aan de 

Punch 2 werden in mei en juni door het team uitgevoerd in het Cromax Training Centre in 

Mechelen.” 

 

Het is essentieel dat de aerodynamiek optimaal blijft. Daarom zal Eduardo Murillo, Senior 

Service Technician Cromax Belux, via de airbrushtechniek de nieuwe mascotte – de 

boksende kangoeroe – aanbrengen op het voorspatbord om het verschil in dikte tussen 

de lak en de illustraties minimaal te houden.  

 

Robert Kuchera, verantwoordelijke Business Relations and Events voor het Punch 

Powertrain Solar Team, vertelt: “De 12 maanden waarin we de Punch 2 hebben 

gebouwd, was de meest intense tijd van ons leven. We zijn trots op het resultaat en heel 

dankbaar voor de steun van Cromax.” 

 

Cromax ondersteunde het studententeam tijdens het productieproces om een zo fraai 

mogelijk uiterlijk en een zo laag mogelijk gewicht voor de carrosserie van koolstofvezel te 

realiseren. Het Cromax-logo zal zichtbaar zijn op de wagen, de kleding van het team, het 

ondersteuningskonvooi en het publiciteitsmateriaal, in overeenstemming met de Silver-

partnerschapsovereenkomst.   

 

Ga voor meer informatie over de relatie tussen Cromax en het Punch Power Train Solar 

Team naar www.cromax.com/eu/solarteambelgium. Volg de belevenissen van het Punch 

Powertrain Solar Team via www.facebook.com/solarteam.be of ga naar 

www.solarteam.be.  

 

Over Cromax®: 

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

http://www.cromax.com/eu
http://www.facebook.com/solarteam.be
http://www.solarteam.be/
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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. 

### 

 

544 woorden 

 
Voor meer persinformatie: 
 
 
Lyte Povel 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: lyte@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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