
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 

 

Axalta blir officiell sponsor av Monster Energy Yamaha MotoGP 
Team för säsongen 2022 

 

Det strategiska samarbetet är nu inne på sitt trettonde raka år 

 
30 mars 2022 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och 
pulverfärger, har uppgraderat sitt stöd till Monster Energy Yamaha MotoGP Team, till att 
bli officiell sponsor för 2022 års säsong av MotoGP-mästerskapen, som inleddes i Qatar 
på Losail International Circuit den 4 mars och håller på till den 6 november 2022. 
 

Axalta har arbetat med Yamahas fabriksracingstall i 13 år i rad. I år innebär avtalet att 
Cromax®, ett av Axaltas premiumlackmärken, kommer att förse Monster Energy 
Yamaha MotoGP Team med varumärkets ytterst produktiva lacksystem på stallets nya 
stödfordon samt på mekanikernas verktygslådor, arbetsbänkar och annan viktig 
depåutrustning. Den regerande världsmästaren Fabio Quartararo och hans stallkamrat 
Franco Morbidelli kör för stallet under MotoGP-säsongen 2022. 
 

Quartararo och Morbidellis utrustning, inklusive de legendariska Yamaha YZR-M1-
motorcyklarna, kommer att transporteras över hela Europa i Monster Energy Yamaha 
MotoGP-stallets nya lastbilar, som kommer att lackeras med Cromax lacksystem och 
visa Axaltas logotyp. 
 

Olaf Adamek, Axaltas refinish brand manager för Europa, Mellanöstern och Afrika, 
säger: ”I 13 år har vi imponerats av stallets innovationsvilja – och i år är inget undantag. 
Det här stallet är den perfekta samarbetspartnern för våra högpresterande produkter. Vi 
ser fram emot ännu en spännande MotoGP-säsong och önskar stallet lycka till under 
2022.” 
 

William Favero, marketing and communications manager på Yamaha Motor Racing, 
säger: ”Årets MotoGP-säsong kommer att bli lika spännande som krävande, speciellt för 
våra förare och vår personal, men även för deras utrustning och för stallets lastbilar som 
vi ska resa över hela Europa med. Därför är vi väldigt glada över att samarbeta med 
Axalta och Cromax för trettonde året i rad – vi behöver en pålitlig lackleverantör som 
ständigt finns vid vår sida när vi inleder vad som säkerligen kommer att bli ett rafflande 
mästerskap.” 
 

Mer information om Axalta och dess premiumlackmärke Cromax finns på www.axalta.se 
och www.cromax.com/se. För mer information om Monster Energy Yamaha MotoGP 
Team, besök www.yamahamotogp.com. 
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Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish – som är en del av Axalta, ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar 
på lacker – är en värdefull, pålitlig global lackreparationspartner för våra kunder, som förväntar 
sig perfekta resultat. Vi gör att de kan lita på våra snabba, effektiva, högkvalitativa tekniska 
lackeringslösningar och integrerade digitala verksamhetsprocesser, vilka gör hela 
lackreparationen snabbare, enklare och mer lönsam. Med mer än 150 års erfarenhet av 
lackeringsindustrin, innebär vårt engagemang för innovation och vår teknik som ständigt 
utvecklas att vi erbjuder våra kunder ett obegränsat kulörutbud för perfekt kulörmatchning. Och 
viktigast av allt: vi arbetar oförtrutet med att förutse våra kunders behov, så att de kan tackla de 
utmaningar de ställs inför varje dag. Vi har en imponerande portfölj av varumärken för alla 
verkstadsbehov, för alla marknadssegment och för marknader av alla mognadsgrader. För mer 
information, besök refinish.axalta.eu och följ oss på LinkedIn.  

 

Om Axalta 
Axalta är en global ledare inom lackeringsindustrin som förser sina kunder med innovativa, 
färgstarka, vackra och hållbara lackeringslösningar. Från lätta fordon, nyttofordon och 
reparationslacker till elektriska motorer, byggnadsfasader och andra industriella tillämpningar är 
våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och förhöja hållbarheten. 
Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin så fortsätter Axaltas globala arbetsstyrka att hitta 
sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa 
lackerna, appliceringssystemen och teknologin. För mer information besök axalta.se och följ oss 
på @Axalta på Twitter. 
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