
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR UMIDDELBAR PUBLISERING  
 

Axalta er utnevnt som Offisiell Sponsor av Monster Energy 
Yamaha MotoGP Team for 2022 sesongen 

Det strategiske samarbeidet fortsetter nå inn i sitt 13. år 

 
30 mars 2022 - Axalta (NYSE: AXTA), en ledende global leverandør av flytende og 
pulver-lakk, har styrket sin støtte av Monster Energy Yamaha MotoGP Team og blitt 
Offisiell Sponsor for MotoGP World Championship 2022 sesongen som startet i Qatar 
på Losail International Circuit 4 mars, og avslutter 6 november 2022.  
 
Axalta har jobbet med Yamaha Factory Racing Team 13 år på rad. I år inkluderer 
avtalen at Cromax®, et av Axaltas premium lakkmerker, støtter Monster Energy Yamaha 
MotoGP Team med merkets beste lakksystemer på teamets nye servicebiler, 
mekanikernes verktøyskrin, arbeidsbenker og annet viktig utstyr. Regjerende World 
Champion Fabio Quartararo og hans lagkamerat Franco Morbidelli kjører for laget under 
hele MotoGP 2022 sesongen. 
 

Quartararo og Morbidelli’s utstyr, inkludert de legendariske Yamaha YZR-M1 syklene, vil 
transporteres gjennom hele Europa i de nye Monster Energy Yamaha MotoGP Team 
lastebilene som skal lakkeres med Cromax og bære Axaltas logo. 
 

Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager for Europa, Midtøsten og Afrika, sier, “I 13 
år har teamet imponert oss med hvordan de har engasjert og dedikert seg til innovasjon 
– og sånn er det også i år. Dette teamet er den perfekte partner for våre avanserte 
produkter. Vi ser frem til nok en spennende MotoGP sesong og ønsker teamet hell og 
lykke for sesong 2022.” 
 

William Favero, Marketing og Communications Manager for Yamaha Motor Racing, sier, 
“Denne MotoGP sesongen vil bli like spennende som den vil være utfordrende. Ikke 
bare for våre sjåfører og personale, men også for utstyret og teamets kjøretøy som vi vil 
kjøre rundt hele Europa med. Det er derfor veldig gledelig for oss å kunne samarbeide 
med Axalta og Cromax for 13. år på rad. Vi er avhengig av en pålitelig lakkleverandør 
som kan følge oss hvert skritt på veien når vi starter sesongen som ser ut til å kunne bli 
et meget spennende mesterskap.” 
 
Mer informasjon om Axalta og premium lakkmerket Cromax finnes på www.axalta.no og 
www.cromax.com/no. Mer informasjon om Monster Energy Yamaha MotoGP Team 
finnes på www.yamahamotogp.com.   
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Axalta Refinish er en del av Axalta - en global leder innen lakkindustrien. Axalta Refinish er en 
høyt verdsatt og global lakkleverandør for kunder som alltid krever den høyeste 
produktkvaliteten. Vi har opparbeidet tillit til våre kunder gjennom vår raske, effektive og 
høykvalitets lakk-teknologi som sammen med integrerte digitale forretningsmetoder bidrar til å 
gjøre lakkprosessen raskere, enklere og billigere. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien 
betyr vår dedikasjon til nyskapning og teknologisk videreutvikling at vi kan tilby våre kunder et 
ubegrenset fargeutvalg for en perfekt farge-match. Viktigst av alt – vi jobber utrettelig med å 
forbedre våre tilbud til kundene så de kan møte sine daglige utfordringer uten problemer. Vi har 
en bred og imponerende produktportefølje som kan tilpasses alle lakkverksteders behov og hvert 
eneste markedssegment og -tidspunkt. Mer informasjon finner du på refinish.axalta.eu eller følg 
oss på LinkedIn. 

 

Om Axalta  
Axalta er en global leder innen lakkindustrien og tilbyr våre kunder innovative, fargerike, vakre og 
varige lakkeringsløsninger. Fra personbiler og kommersielle kjøretøy til elektriske motorer, 
fasader og andre industrielle applikasjoner er våre lakkprodukter utviklet for å forhindre korrosjon, 
øke produktivitet og forbedre holdbarheten. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien, 
fortsetter det globale teamet hos Axalta å finne nye måter for å betjene de over 100 000 kundene 
våre, i 130 land hver dag med de beste lakkproduktene, påføringssystemene og teknologiene. 
For mer informasjon, vennligst besøk axalta.no og følg oss på Twitter @Axalta. 
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