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Cromax og Academic Motorsports Association of Zurich (AMZ) samarbeider om å 
støtte Formula Student eRacing-teamet 
 
Cromax® ett av de tre premium lakkmerkene fra Axalta Coating Systems, en ledende 

global leverandør av våtlakker og pulverlakk, annonserer nå sitt samarbeid med racing 

teamet Academic Motorsports Association of Zurich (AMZ), Sveits.  

AMZ ble grunnlagt i 2006 av studenter ved ETH Zurich, byens universitet for vitenskap, 

teknologi, ingeniørstudier og matematikk (STEM) og rangeres som et av verdens ti beste 

universiteter.  

 
Siden 2006 har AMZ Racing hvert år produsert en prototype for å konkurrere i Formula 

Student konkurranser over hele Europa. Formula Student er en internasjonalt anerkjent 

motorsport konkurranse, spesifikt utviklet for studenter fra universiteter fra hele verden. I 

2010 ble AMZ, som var det første Sveitsiske teamet i Formula Student, flyttet til eRacing 

serien, som fokuserer på elektriske racerbiler. 

 
AMZ’ 2018 eRacing modell, ble oppkalt etter det beryktete Sveitsiske fjellet Eiger. Bilen 

ble klargjort ved Axaltas Training Centre i sveisitske Prattel av studenter og lakkert av 

Axaltas teknikere. Det karbonfiber forsterkete plast chassiset ble først lakkert med 

NS2602 som er en non-sanding primer surfacer fra Cromax. Deretter fulgte Axaltas 2018 

Automotive Color of the Year StarLite - en perlehvit farge som studentene falt pladask for 

da de så en fargeprøve, samt en spesiell rød perlemor farge for å matche den 

imponerende effekten av StarLite. Til slutt fikk Eiger kronen på verket med CC6600 

Cromax Pro Star Clear og senere Cromax’ logo som vil pryde bilen under alle racene. 

 
Nirushan Arumugam, ingeniørstudent og CEO av AMZ Racing, uttaler, “AMZ gir oss 

muligheten til å sette vår teoretiske kunnskap ut i praksis i et meget høyt kvalifisert 

teknisk miljø. Gjennom denne prosessen samler vi erfaring på områder som lederskap, 
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innovasjon, og ikke minst – teamwork. Vi hadde det også veldig moro og trivdes i det 

svært positive og stimulerende miljøet Axeltas teknikere skapte.” 

 

Clint Kaufmann, Technical Leader for Cromax i Sveits forklarer, “Utfordringen for Cromax 

var å levere designet teamet ønsket, uten at bilen ble særlig tyngre da dette ville innvirke 

negativt på racing prestasjonen. Takket være Cromax’ innovative produkter ble chassiset 

kun 320g tyngre etter lakkering. Et virkelig fantastisk resultat!” 

 
14. mai 2018 ble Eiger avduket i Dietikon, Sveits ved EKZ – en av landets største strøm 

leverandører som er forpliktet til bærekraftig og fornybar energi. 

 
AMZ Racing team består av omtrent 65 studenter fra Sveitsiske universiteter. De vil delta 

med Eiger i forskjellige Formula Student race gjennom hele sesongen som starter i juli 

2018. 

 
Mer informasjon om Cromax produkter finnes på www.cromax.com/no.  

Mer informasjon om Axalta finnes på www.axalta.no - og følg @AxaltaRacing. 

For mer informasjon om AMZ Racing gå til www.amzracing.ch.  

 
Gå til www.cromax.com/eu/amzracing for å se videoen. 

 

Om Cromax 

 

Cromax, et av de globale lakkmerkene for billakkeringsverksteder fra Axalta Coating 

Systems, leverer økt produktivitet rett i gjennom lakkeringsverkstedet, med lakksystem 

konstruert for rask og nøyaktig påføring. Våre lokaliserte forretningsløsninger, avansert 

fargemålingsteknologi, markedsføringsstøtte, og praktiske innovasjoner, er grunnlaget for 

en svært produktiv lakkeringsprosess. Cromax hjelper lakkeringsverksteder med å drive 

sin virksomhet framover.    

### 

 

482 or 

http://www.cromax.com/no
http://www.axalta.no/
http://www.amzracing.ch/
http://www.cromax.com/eu/amzracing


 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

  
Ønskes mer presseinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Karolina Davison 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
UK 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: karolina@dapr.com 
 

Ønskes mer produktinformasjon, ta 
kontakt med: 
 
Ove Eidhammer 
Sales Manager, Cromax Norway 
Axalta Coating Systems Norway AS 
Nils Hansens vei 7 
0602 Oslo 
Norge 
Tel: +47 915 14 506 
Email: ove.eidhammer@axaltacs.com 
  
Rebecca Björner 
Axalta Coating Systems 
PR ansvarlig 
Södra Långebergsgatan 14  
421 32 Västra Frölunda 
Tel: +46 31 57 68 00 
Email: rebecca.bjorner@axaltacs.com 
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