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ZONDER EMBARGO 

 

Axalta is officiële sponsor van het Monster Energy Yamaha 
MotoGP-team voor het seizoen 2022 

 

Strategisch samenwerkingsverband al 13 opeenvolgende jaren van kracht 

 
30 maart 2022 – Axalta (NYSE: AXTA), een toonaangevende wereldwijde 
leverancier van vloeibare en poedercoatings, heeft zijn samenwerking met het 
Monster Energy Yamaha MotoGP-team opgewaardeerd en is voor het seizoen 2022 
een officiële sponsor van het team tijdens het MotoGP Wereldkampioenschap. Het 
seizoen ging 4 maart van start op het Losail International Circuit in Qatar en loopt tot 
6 november 2022.   
 

Axalta werkt al 13 jaar lang samen met het Yamaha Factory Racing Team. Onder de 
huidige overeenkomst zal het Monster Energy Yamaha MotoGP-team de zeer 
productieve laksystemen van Cromax®, een van de premium schadeherstelmerken 
van Axalta, gebruiken op de nieuwe ondersteunende vrachtwagens, 
gereedschapskisten, werkbanken en andere essentiële pitstraat-apparatuur. 
Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo en zijn teamgenoot Franco Morbidelli 
rijden dit MotoGP-seizoen 2022 voor het team. 
 

De uitrusting van Quartararo en Morbidelli, waaronder de legendarische Yamaha 
YZR-M1-motoren, wordt in de nieuwe vrachtwagens van het Monster Energy 
Yamaha MotoGP Team door heel Europa vervoerd. De vrachtwagens worden met 
Cromax laksystemen gespoten en voorzien van het Axalta-logo. 
 

Olaf Adamek, Brand Manager bij Axalta Refinish voor Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika, zegt: “Al 13 jaar zijn we zeer onder de indruk van hoe het team zich wijdt aan 
innovatie en dat is dit jaar net zo. Dit team is de perfecte partner voor onze 
hoogwaardige producten. We kijken uit naar weer een spannend MotoGP-seizoen en 
wensen het team veel succes voor 2022.”   
 

William Favero, Marketing en Communicatie Manager bij Yamaha Motor Racing, 
zegt: “Dit MotoGP-seizoen wordt zowel spannend als veeleisend en dat geldt vooral 
voor onze rijders en personeel, maar ook voor hun uitrusting en de teamtrucks 
waarmee we door heel Europa reizen. Daarom zijn we blij dat we voor de 13e keer op 
een rij kunnen samenwerken met Axalta en Cromax. We hebben een betrouwbare 
lakleverancier nodig die ons in elke fase kan bijstaan. Wij staan aan het begin van 
wat een spannend kampioenschap belooft te worden.” 
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Ga voor meer informatie over Axalta en zijn premium lakmerk Cromax naar 
www.axalta.com en www.cromax.com/eu. Ga voor meer informatie over het Monster 
Energy Yamaha MotoGP-team naar www.yamahamotogp.com. 
 
Over Axalta Refinish 
Axalta Refinish - onderdeel van Axalta, een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf - is 
een gewaardeerde, betrouwbare wereldwijde partner voor lakreparatie voor onze klanten, die 
volledige klanttevredenheid nastreven. Dankzij snelle, efficiënte coatingtechnologieën van 
hoge kwaliteit en geïntegreerde digitale bedrijfsprocessen, wordt het hele lakherstelproces 
sneller, gemakkelijker en winstgevender. Met meer dan 150 jaar ervaring in de 
coatingindustrie, onze toewijding op het gebied van innovatie en onze voortdurend 
ontwikkelende technologie, kunnen we onze klanten een onbeperkte kleurkeuze aanbieden 
voor perfecte kleurenmatches. Het belangrijkste is dat we onafgebroken werken om op de 
behoeften van onze klanten te anticiperen, zodat ze de uitdagingen waarmee ze elke dag 
worden geconfronteerd, kunnen aangaan. We hebben een indrukwekkend merkenportfolio 
voor elke vereiste van een autoschadebedrijf, voor elk marktsegment en voor elk 
marktontwikkelingsniveau. Ga voor meer informatie naar refinish.axalta.eu en volg ons op 
LinkedIn 
 
Over Axalta 
Axalta is een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf dat haar klanten voorziet van 
innovatieve, kleurrijke, mooie en duurzame coatings oplossingen. Van lichte OEM-voertuigen, 
commerciële voertuigen en autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gevels van 
gebouwen en andere industriële toepassingen, zijn onze coatings ontworpen om corrosie te 
voorkomen, productiviteit te verhogen en de levensduur te verlengen van de materialen die 
we coaten. Met meer dan 150 jaar ervaring in de coatingsindustrie, blijft het wereldwijde team 
van Axalta manieren vinden om onze ruim 100.000 klanten in 130 landen elke dag beter te 
dienen met de beste coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga 
naar axalta.nl of volg ons @Axalta op Twitter. 
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