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Punch Powertrain Solar Teams bil vinner tredje plass i Bridgestone World       

                            Solar Challenge 2017, sponset av Cromax 

 

Punch Powertrain Solar Team naglet tredjeplass i Challenger Class i Bridgestone World 

Solar Challenge 2017. Racet fant sted i Australia 8. til 15. oktober. Punch 2 er den 

eksperimentelle solenergibilen utviklet av ingeniør-studenter fra Catholic University i 

Leuven, Belgia. Den kjørte 3,021 km fra Darwin til Adelaide med en gjennomsnittsfart på 

76.2 km/t. Cromax er teamets Silver Partner og Punch 2 var ikke bare lakkert av 

Cromax men bar også merkets logo. 

”Vi frydet oss over å se at teamet klarte å forbedre bilens design og tekniske ytelse så 

Punch 2 kom på tredjeplass mot femteplass i 2015 racet”, sier Dries Van den Bergh, 

Cromax’ Brand Manager for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Cromax oppgraderte 

sin støtte til teamet fra Bronse til Sølv Partner status og delte sin tekniske ekspertise 

samt omfattende bilrace erfaring med dem.” 

Punch 2 ble malt i hvitt, blått og grønt – alle fargene ble spesielt utviklet for teamet av 

Cromax. Solenergibilen ble lakkert ved Cromax Training Centre i Mechelen, Belgia, 

merkets EMEA opplæringssenter. Cromax’ tekniske spesialister hjalp teamet til å oppnå 

sine energibesparende mål ved å begrense bruk av energi takket være Cromax’ svært 

banebrytende lakk-metoder. 

”Cromax fokuserer på å hjelpe verksted til å forbedre produktiviteten. Mange Cromax 

produkter er beregnet for luft-tørking, noe som hjelper å optimalisere arbeidsprosessen 

og er tidsbesparende. Luft-tørking er energibesparende i hvert eneste steg av 

lakkeringsprosessen noe som var svært viktig for teamet da de ønsket at Punch 2 skulle 
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være energibesparende og bærekraftig i hele produksjonsprosessen så vel som på 

veien,” uttaler Van den Bergh. 

At dette var riktig fokusering beviste teamet da de vant innovasjonsprisen med sin nye 

firehjuls styremekanisme som brukte vind-energi til å skape ekstra fart og dermed fikk 

bilen til å ¨seile på veien”. 

 
Bridgestone World Solar Challenge feirer 30-års jubileum i 2017 og er en verdenskjent 

konkurranse mellom eksperimentelle solenergi-biler. Konkurransen fremmer utvikling og 

realisering av lav-energi, null-utslipp transport-teknologi verden rundt. Racet finner sted i 

Australia annen hvert år. I løpet av racet må bilene krysse hele kontinentet, noe som 

tilsier at de kjører mer enn 3,000 km gjennom et av verdens mest utfordrende landskap. 

Reglene tilsier at 90% av bilens energi må være solenergi eller være gjenvunnet av 

bilens kinetiske energi. 

For mer informasjon om Cromax’ forhold med Punch Powertrain Solar Team, gå til 

www.cromax.com/eu/solarteambelgium 

For mer informasjon om Punch Powertrain Solar Team gå til www.solarteam.be eller 

www.facebook.com/solarteam.be  

 

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.    
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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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