
 

 

 
 
Til øjeblikkelig offentliggørelse 

 

En gruppe tyske studerendes soldrevne bil vinder tredjepladsen i 
2015 Bridgestone World Solar Challenge med hjælp fra Axaltas 
Voltatex-teknologi 
 

Wuppertal, Tyskland, 5. november 2015 – ThyssenKrupp SunRiser er navnet på den 

soldrevne sportscoupé, der sikrede sig tredjepladsen i cruiser-klassen i dette års 

Bridgestone World Solar Challenge i Australien. Placeringerne i konkurrencen er baseret på 

antal tilbagelagte soldrevne kilometer, antal passagerkilometer, hastighed, energieffektivitet 

samt design og anvendelighed. Bilen er bygget af studerende ved Bochum University of 

Applied Sciences i Tyskland med hjælp fra Axalta Coating Systems, en førende global 

leverandør af våd- og pulverlakker.  

 

De studerende valgte Axaltas imprægnerende énkomponentharpiks Voltatex® 4250 med lav 

emission til at isolere og beskytte kritiske dele af elmotorerne mod de barske omgivelser og 

forbedre varmeoverføringen med. Voltatex 4250 har desuden fremragende 

modstandsdygtighed over for flydende kemikalier, olie og destilleret vand. I 2013 benyttede 

Bochums team også Voltatex 4250 og opnåede dengang en andenplads.  

 

Timo Kelm fra ThyssenKrupp SunRiser-teamet udtaler: "Vi har tidligere samarbejdet med 

Axalta, og vi var rigtig glade for, at vi igen i år kunne tage bilens motorer med til Axaltas 

tekniske center i Wuppertal i Tyskland. Der blev SunRisers statorer, dvs. elmotorernes ikke-

bevægelige dele, behandlet med Voltatex 4250. Selv om det er en topersoners sportsvogn, 

vi har bygget, har vi lagt stor vægt på, at bilen skal være praktisk anvendelig og velegnet til 

hverdagsbrug. Derfor var beskyttelsen af elmotorerne et afgørende element i 

konstruktionsarbejdet." 
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Darius Duda, som er teknisk talsmand vedrørende Voltatex Energy Solutions hos Axalta i 

Europa, Mellemøsten og Afrika, udtaler: "Vi er imponeret over de flotte og velfortjente 

resultater, som de studerende har opnået med ThyssenKrupp SunRiser. Det har været en 

fornøjelse endnu en gang at bidrage til SolarCar-teamet på Bochum University of Applied 

Sciences med vores energiløsninger og ekspertise. Og eftersom Voltatex 4250 er en 

lavemissionsbelægning, passer den som hånd i handske til de miljømæssige ambitioner bag 

World Solar Challenge. Det er en del af vores filosofi at hjælpe unge talenter med at udvikle 

og teste innovative, bæredygtige løsninger, og derfor støtter vi gerne studerende og 

uddannelsesinstitutioner over hele verden med projekter som dette." 

 

46 teams fra 25 forskellige lande deltog i årets World Solar Challenge, som er et racerløb 

over 3.000 kilometer fra Darwin til Adelaide i Australien, der finder sted hvert andet år. 

Bilerne i cruiser-klassen skulle passere syv kontrolposter på ruten, og efter at have startet 

løbet med fuldt opladede batterier måtte deltagerne kun lade deres biler op via en ekstern 

strømkilde en enkelt gang undervejs efter 1.500 kilometer.  

 

Du kan læse mere om den soldrevne bil, de studerende ved Bochum University of Applied 

Science har bygget, på http://bosolarcar.de/. Du kan finde flere oplysninger om Axalta 

Coating Systems på www.axaltacoatingsystems.com.  

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta er en førende global virksomhed, der fokuserer på overfladebehandling og tilfører 

kunderne innovative, farverige, flotte og holdbare løsninger. Vores overfladebehandlinger er 

udviklet for at forhindre gennemtæring, og sikre at de materialer, vi overfladebehandler, 

holder længere. Det gælder alt fra lette OEM-køretøjer, personbiler og erhvervskøretøjer til 

elektriske motorer, bygninger og rør. Med næsten 150 års erfaring inden for 

overfladebehandling finder Axaltas cirka 12.800 medarbejdere stadig endnu bedre løsninger 

til vores mere end 120.000 kunder i 130 lande med vores overfladebehandling, 

applikationssystemer og teknologi i topklasse. For yderligere oplysninger, besøg 

axaltacoatingsystems.com og følg os på @axalta på Twitter og på LinkedIn. 
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