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Zespół Punch Powertrain Solar Team we źmie udział w Bridgestone World Solar 

Challenge w barwach od marki Cromax 
 
Zespół Punch Powertrain Solar Team, którego skład tworzą studenci inżynierii z 

Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, w Belgii, ogłosił swój udział w wyścigu Bridgestone 

World Solar Challenge, który odbędzie się w Australii w dniach 8–15 października 2017 r. 

Bolid zespołu, Punch 2, został oficjalnie zaprezentowany 21 czerwca 2017 r. Podczas 

spotkania w Planckendael Zoo (Mechelen, Belgia), przedstawiono nową szatę graficzną 

bolidu w barwach biało-niebiesko-zielonych, które marka Cromax opracowała specjalnie 

dla zespołu. Na nadwoziu umieszczono nową maskotkę zespołu: boksującego kangura. 

 

Cromax, srebrny partner zespołu, to jedna z marek renowacyjnych premium należących 

do firmy Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodącego globalnego dostawcy 

lakierów ciekłych i proszkowych, która od kwietnia ściśle współpracuje z Punch 

Powertrain Solar Team.  

 

„Wspieraliśmy zespół podczas World Challenge 2015 i z wielką przyjemnością 

współpracujemy z nimi ponownie. Jako srebrni partnerzy zespołu, nie tylko dostarczamy 

produkty lakiernicze i wsparcie techniczne, lecz także pomagamy zespołowi ograniczyć 

zużycie energii poprzez zastosowanie bardziej energooszczędnych procesów aplikacji.” 

– mówi Dries Van den Bergh, Cromax Brand Manager na region Europy, Bliskiego 

Wschodu i Afryki (EMEA).  

 

Eksperymentalna żywica zastosowana w nadwoziu wykonanym z włókna węglowego 

stanowiła swego rodzaju wyzwanie. Dla specjalistów z marki Cromax wybór był oczywisty 

– najpierw zastosowano podkład PS1081/PS1084/PS1087 Ultra Performance Energy 
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Surfacer. Następnie przeprowadzono aplikację lakieru bazowego Cromax Pro Basecoat 

oraz lakieru bezbarwnego CC6700 Ultra Performance Energy Clearcoat. Wszystko 

wysuszono w temperaturze otoczenia, co zmniejszyło zużycie energii. 

 

„Naszym celem jest zapewnianie najwyższej jakości powłoki lakierniczej przy 

jednoczesnym utrzymaniu minimalnej wagi pojazdu, co ma kluczowe znaczenie podczas 

wyścigu. Wszystkie prace lakiernicze zrealizowaliśmy w maju i czerwcu w Cromax 

Training Centre w Mechelen” – dodaje Van den Bergh. 

 

Dbając o jak najlepszą aerodynamikę bolidu, Eduardo Murillo, doświadczony doradca 

techniczny z Belgii, za pomocą aerografu namalował na przednim błotniku nową 

maskotkę - boksującego kangura, minimalizując w ten sposób różnicę grubości pomiędzy 

lakierem a kalkomanią.  

 

Robert Kuchera, Business Relations and Events zespołu Punch Powertrain Solar Team, 

powiedział: „Ostatnie 12 miesięcy pracy nad bolidem Punch 2 to okres najbardziej 

wytężonej pracy. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i wdzięczni za wsparcie marki 

Cromax”. 

 

Marka Cromax współpracowała ze studentami od początku realizacji projektu. Wspólnymi 

siłami udało się osiągnąć wspaniały efekt oraz optymalną wagę nadwozia wykonanego 

z włókna węglowego. W ramach umowy partnerskiej, która obowiązuje do roku 2018, 

logo Cromax pojawi się na samym pojeździe, samochodach dodatkowych, odzieży 

zespołu oraz w materiałach prasowych.   

 

Więcej informacji na temat współpracy marki Cromax oraz zespołu Punch Powertrain 

Solar Team można znaleźć na stronie www.cromax.com/eu/solarteambelgium. Bądź na 

bieżąco – odwiedź profil zespołu Punch Powertrain Solar Team na Facebooku 

www.facebook.com/solarteam.be lub wejdź na stronę www.solarteam.be.  
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O marce Cromax 

Cromax to jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta 

Coating Systems, umożliwiająca uzyskanie lepszej wydajności - od przyjęcia pojazdu do 

naprawy, aż do oddania go właścicielowi. Oferuje ona rozwiązania technologiczne 

zapewnianiające łatwość, szybkość i dokładność aplikacji, wsparcie biznesowe i 

marketingowe oraz pragmatyczne innowacje, które upraszczają i skracają czas 

wykonania naprawy lakierniczej. Marka Cromax pomaga warsztatom lakierniczym w 

rozwijaniu ich biznesu. 
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