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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Axalta, em conjunto com a sua marca de repintura premium Cromax, 
continua a sua cooperação pelo quarto ano consecutivo com a 

equipa AMZ Racing da ETH Zürich 
 

 

 

25 DE AGOSTO DE 2022 – A Axalta, em conjunto com a sua marca de repintura premium 

Cromax, continua pelo quarto ano consecutivo a apoiar a equipa AMZ Racing, que inclui 60 

estudantes da ETH Zürich (Polytechnics Zürich) e da Hochschule Luzern (Universidade de 

Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna). Após um ano de interrupção devido à pandemia, a 

AMZ desenvolveu um novo carro de corrida, o seu 15.º, para as próximas competições de 

Formula Student. Este carro, bernina, tem o nome de uma montanha suíça, situada no cantão 

de Graubünden. 

 

A Formula Student é uma competição de automobilismo reconhecida internacionalmente que 

foi criada especificamente para os estudantes de universidades em todo o mundo. Em 2010, a 

AMZ, a primeira equipa suíça na Formula Student, passou para a série eRacing, que está 

centrada em carros de corrida elétricos.  

 

Em 2022, a Formula Student inclui um novo desafio para os estudantes, uma vez que o mesmo 

carro terá de competir nas categorias de carro elétrico e sem condutor, o que requer muita 

flexibilidade para equipar o mesmo carro para corridas com condutores e autónomas.  

 

Acabamento do carro de corrida elétrico da AMZ, bernina 

Tal como nos últimos quatro anos, o chassi de carbono foi pintado no Centro de Formação da 

Axalta em Pratteln (zona da Basileia) em maio de 2022. Num fantástico ambiente de equipa, os 

estudantes da ETH apoiados pelo Training Specialist da Axalta, Ralf Maag, prepararam o novo 

design do carro posicionando de forma precisa as várias faixas. Para manter uma certa 

continuidade, os estudantes da ETH decidiram utilizar no bernina as mesmas cores dos carros 

de corrida anteriores. Por conseguinte, o chassi foi pintado com as principais cores StarLite, a 

Cor da Axalta para Automóveis no Ano 2018, uma tinta branca perolada, e uma cor com um 

efeito vermelho perolado especial. Para a melhor precisão em termos de cor, a equipa utilizou a 

Daisy Wheel, uma máquina de mistura e dosagem automática da Fillon Technologies, que é o 

processo de mistura mais eficiente no mercado de repintura global. Para terminar, foi aplicado 

no bernina um acabamento brilhante excecional com o  Verniz CC6750 Ultra Performance 

Energy da Cromax. Uma vantagem especial deste verniz é a secagem rápida a baixa 

temperatura. Isto permite poupar energia e a baixa temperatura também protege o chassi de 
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carbono e as peças eletrónicas sensíveis. 

 

Philippe Dominique, Team Leader CTO da AMZ Racing, afirmou: “A equipa Cromax teve o 

cuidado de garantir que o design final corresponderia na perfeição à imagem inicial e que a 

pintura tem um impacto mínimo no peso global, o que é muito importante para manter o 

desempenho do carro!”  

 

Céline Tambour, Marketing Communication Specialist da Axalta Refinish Switzerland, declarou: 

“Apoiar a equipa AMZ Racing faz parte do esforço mundial da Axalta, uma empresa de 

tecnologia, em promover as disciplinas de STEM de Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática. Além disso, ver o fascínio dos estudantes da AMZ pelas tintas após a 

transformação do chassi pintado é uma verdadeira recompensa pelo trabalho realizado.”  

 

Evento de lançamento no Sauber Motorsport AG 

O bernina foi oficialmente apresentado a 14 de junho de 2022 em Hinwil no Sauber Motorsport 

AG e competirá em várias corridas de Formula Student europeias na temporada que começará 

a 4 de julho de 2022 em Assen, Países Baixos, e competiu pela primeira vez na Suíça entre 13 

e 17 de julho na área de Zurique (Dübendorf). 

 

Yann Bernard, CEO da AMZ Racing e estudante de Engenharia, afirmou: “Com muita 

dedicação, paixão e trabalho árduo, temos a certeza de que o bernina será um dos 

concorrentes mais fortes nos eventos do próximo verão.” 

 

Estão disponíveis mais informações sobre a AMZ Racing em www.amzracing.ch. Para saber 

mais sobre a parceria entre a Cromax e a AMZ Racing, visite www.cromax.com-amz-racing e 

para mais informações sobre a Axalta Refinish e a Formula Student, visite 

www.axalta.com/eu/formula-student. 
 
 

Sobre a Axalta Refinish 
A Axalta Refinish, que faz parte da Axalta, uma empresa líder mundial especializada em tintas, é um 
parceiro valioso, fiável e global em reparações de pintura dos nossos clientes, que exigem nada menos do 
que satisfação total. Damos-lhes confiança graças aos nossos processos empresarias digitais integrais e 
às nossas tecnologias de tintas rápidas, eficientes e de qualidade superior que permitem que todo o 
processo de reparação de pintura seja mais rápido, mais fácil e mais rentável. Com mais de 150 anos de 
experiência na indústria de tintas, a nossa dedicação à inovação e as nossas tecnologias em constante 
desenvolvimento permitem-nos oferecer aos nossos clientes um leque de cores ilimitado para uma 
correspondência de cores perfeita. Mas acima de tudo, trabalharmos incansavelmente para antecipar os 
requisitos dos nossos clientes para que possam responder aos desafios que enfrentam diariamente. 
Temos uma oferta excecional de marcas para todos os requisitos das oficinas, todos os segmentos do 
mercado e todos os níveis de maturidade do mercado. Para mais informações, visite refinish.axalta.eu e 
siga-nos em LinkedIn. 

 

Sobre a Axalta  
A Axalta é uma empresa líder global na indústria de tintas que oferece aos seus clientes soluções de 
tintas inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza e cor. Desde veículos ligeiros, veículos 
comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, fachadas de edifícios e outras aplicações 
industriais, as nossas tintas foram concebidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e 
melhorar a durabilidade. Com mais de 150 anos de experiência na indústria de tintas, a equipa mundial 
da Axalta continua a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, aos mais 

http://www.amzracing.ch/
https://www.cromax.com/eu/en_GB/about-us/sponsorship/amz-racing.html
http://www.axalta.com/eu/formula-student
http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
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de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de aplicação e tecnologias. 
Para mais informações, visite axalta.pt e siga-nos em @Axalta no Twitterhttps://twitter.com/Axalta. 
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