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Cromax en Academic Motorsports Association of Zurich (AMZ) werken samen om 

het Formula Student Racing-team te ondersteunen. 

 

Cromax®, één van de drie wereldwijde schadeherstelmerken van Axalta, een 

toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare en poedercoatings, kondigt de 

samenwerking aan met het raceteam van Academic Motorsports Association of Zurich 

(AMZ) in Zwitserland. Dit werd in 2006 opgericht door studenten van ETH Zürich, de 

universiteit voor wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (science, 

technology, engineering and mathematics, STEM) en behoort tot één van de top tien 

universiteiten ter wereld. 

 

Sinds de oprichting heeft AMZ Racing elk jaar een prototype geproduceerd om deel te 

kunnen nemen aan de Formula Student-wedstrijden in heel Europa. Formula Student is 

een internationaal erkende motorsportcompetitie die speciaal is ontwikkeld voor 

studenten van universiteiten van over de hele wereld. In 2010 verhuisde AMZ, het eerste 

Zwitserse team in Formula Student, naar de eRacing-serie, die zich richt op elektrisch 

aangedreven racewagens. 

 

De AMZ-eRaceauto uit 2018, "Eiger" - genoemd naar de beruchte Zwitserse berg - werd 

door de studenten voorbereid in het Axalta Trainingscentrum in Pratteln, Zwitserland en 

gespoten door technici van Axalta. Het met koolstofvezel versterkte kunststof chassis 

werd eerst bekleed met NS2602, een nat-in-nat primergrondlaag van Cromax die niet 

hoeft te worden geschuurd. Hierover werd de autokleur van het jaar 2018 van Axalta, 

"StarLite" aangebracht, een witte parelmoerkleur die de studenten besloten te gebruiken 

zodra ze een staal hiervan hadden gezien. Gecombineerd met een speciaal rode 

parelmoereffect kleur, paste dit helemaal bij het indrukwekkende resultaat van StarLite.  
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Ten slotte kreeg de Eiger een hoogwaardige afwerking met CC6600 Cromax Pro Star 

Clear en later het Cromax-logo, waarmee de auto tijdens de races zal pronken.  

 

Nirushan Arumugam, CEO van AMZ Racing en een ingenieursstudent, zegt, “AMZ biedt 

ons de mogelijkheid om onze theoretische kennis in een zeer complexe technische 

omgeving in de praktijk te brengen. Tijdens dit proces verzamelen we ervaring op het 

gebied van leiderschap, innovatie en vooral teamwork. We hadden ook veel plezier 

samen en genoten van de zeer positieve en bemoedigende sfeer die de technici van 

Axalta hebben gecreëerd.” 

 

Clint Kaufmann, technisch leider voor Cromax in Zwitserland, legt uit, “De uitdaging voor 

Cromax was om het gewenste ontwerp te leveren zonder heel veel extra gewicht toe te 

voegen, die de raceprestaties negatief zouden kunnen beïnvloeden. Dankzij de 

innovatieve producten van Cromax is het gewicht van het chassis na het aanbrengen van 

de laklagen slechts met 320 g gestegen, wat een uitstekend resultaat is!” 

 

Eiger werd op 14 mei 2018 onthuld in Dietikon, Zwitserland, door EKZ, één van de 

grootste elektriciteitsleveranciers van het land die zich inzet voor duurzaamheid en 

hernieuwbare energie.   

 

Het AMZ Racing-team, bestaande uit ongeveer 65 studenten van Zwitserse 

universiteiten, zal tijdens het seizoen dat start vanaf juli 2018 met Eiger deelnemen aan 

verschillende Formula Student-races. 

 

Ga voor meer informatie over de producten van Cromax naar www.cromax.com/be. Ga 

voor meer informatie over Axalta naar www.axalta.com/be en volg @AxaltaRacing. Ga 

voor meer informatie over AMZ Racing naar www.amzracing.ch. 

 

Ga naar www.cromax.com/eu/amzracing om de video te bekijken. 
 

http://www.axalta.com/
http://www.amzracing.ch/
http://www.cromax.com/eu/amzracing
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Over Cromax: 

Cromax, één van de wereldwijde lakmerken van Axalta, 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 

carrossiers bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. 

### 

 
Voor meer persinformatie: 
 

Tanja Goossens 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: tanja@dapr.com   
  

Voor meer informatie over Cromax: 
 
Cindy Raffo 
Cromax Belux 
Antoon Spinoystraat 6b 
2800 Mechelen 
Tel: 015 47 85 41 
Email: cindy.raffo@axaltacs.com 
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