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Cromax och Academic Motorsports Club Association of Zurich (AMZ) samarbetar 

för att stötta Formula Student eRacing-team 

 

Cromax®, ett av de tre globala premiumlackmärkena tillhörande Axalta Coating Systems, 

en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, tillkännager sitt samarbete 

med racingteamet från Academic Motorsports Association of Zurich (AMZ) i Schweiz, 

som grundades 2006 av studenter vid ETH Zurich, stadens universitet för så kallade 

STEM-utbildningar (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) och ett av 

världens tio främsta universitet. 

 

Sedan det grundades har AMZ Racing tillverkat en prototyp varje år för att delta i 

Formula Student-tävlingar över hela Europa. Formula Student är en internationellt erkänd 

motortävling som är speciellt utvecklad för studenter från universitet runtom i världen. År 

2010 gick AMZ, det första schweiziska teamet i Formula Student, över till serien eRacing, 

som inriktar sig på eldrivna racerbilar. 

 

AMZ:s eRacing-bil för 2018, som kallas för eiger efter det ökända schweiziska berget, 

förbereddes vid Axaltas utbildningscenter i schweiziska Pratteln av studenterna och 

lackerades av tekniker från Axalta. Det kolfiberförstärkta plastchassit lackerades först 

med NS2602, en slipfri surfacer från Cromax. Den följdes av Axaltas Automotive Color of 

the Year 2018, Starlite – en vit pärlemorkulör som studenterna bestämde sig för att de 

måste använda så fort de fick se en provbit – och även en speciell röd kulör med 

pärlemoreffekter, för att matcha den imponerande effekten från Starlite. Slutligen 

fullbordades lackeringen av eiger med CC6600 Cromax Pro Star Clear, och senare med 

Cromax-logotypen, som kommer att pryda bilen under tävlingsloppen.  
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Nirushan Arumugam, ingenjörsstudent och vd för AMZ Racing, säger: ”Tack vare AMZ 

får vi möjlighet att tillämpa våra teoretiska kunskaper i praktiken i ett ytterst komplext 

tekniskt sammanhang. Under den här processen skaffar vi oss erfarenheter inom 

ledarskap, innovation och, viktigast av allt, lagarbete. Vi har även haft väldigt kul och 

uppskattat den mycket positiva och uppmuntrande atmosfär som Axaltas tekniker har 

skapat.” 

 

Clint Kaufmann, teknisk chef för Cromax i Schweiz, förklarar: ”Utmaningen för Cromax 

var att åstadkomma den design teamet ville ha utan att öka bilens vikt särskilt mycket, 

något som hade kunnat påverka racingprestandan negativt. Tack vare våra innovativa 

Cromaxprodukter hade chassits vikt bara ökat med 320 g efter att lacken applicerats, 

vilket är ett fantastiskt resultat!” 

 

eiger avtäcktes den 14 maj 2018 i schweiziska Dietikon hos EKZ, en av landets största 

elleverantörer som verkar för hållbarhet och förnybara energikällor.   

 

AMZ Racing Team, som utgörs av cirka 65 studenter från schweiziska universitet 

kommer att tävla med eiger i flera Formula Student-tävlingar under säsongen, som börjar 

i juli 2018.   

 

För mer information om Cromax produkter, vänligen besök www.cromax.com/se. För att 

ta reda på mer om Axalta, vänligen besök www.axalta.se och följ @AxaltaRacing. För att 

ta reda på mer om AMZ Racing, vänligen besök www.amzracing.ch. 

 

För att se videon, gå till www.cromax.com/eu/amzracing. 

 
 

Om Cromax 

 

http://www.cromax.com/se
http://www.axalta.se/
http://www.amzracing.ch/
http://www.cromax.com/eu/amzracing


 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

Cromax, ett av Axalta Coating Systems globala lackmärken för billackeringsverkstäder, 

ger ökad produktivitet rakt igenom lackeringsverkstaden, med lacksystem framtagna för 

snabba och korrekta applikationer. Lokalt anpassade företagslösningar, avancerad 

kulörmätningsteknologi, marknadsföringsstöd och praktiska innovationer utgör basen för 

en högproduktiv lackeringsprocess. Cromax hjälper verkstäder att driva verksamheten 

framåt.  
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