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Pojazd zasilany energią słoneczną zajął trzecie miejsce w wyścigu 
Bridgestone World Solar Challenge 2015. Niemiecki zespół wspiera 
firma Axalta i jej technologia Voltatex. 
 

Wuppertal, Niemcy, listopad 2015 –ThyssenKrupp SunRiser, sportowe coupé zasilane energią 

słoneczną, zajęło trzecie miejsce w klasie Cruiser, w wyścigu Bridgestone World Solar 

Challenge 2015 w Australii. Samochód został skonstruowany przez grupę studentów z 

Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bochum, w Niemczech. Axalta Coating Systems, wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych zaoferował niemieckiemu zespołowi 

wsparcie.  

 

Studenci wybrali Voltatex® 4250 – niskoemisyjną, jednoskładnikową żywicę impregnacyjną firmy 

Axalta. Produkt zapewnia właściwą izolację oraz ochronę przed niekorzystnymi czynnikami 

zewnętrznymi. Voltatex 4250 oferuje doskonałą odporność na ciekłe substancje chemiczne, olej 

oraz wodę destylowaną. W 2013 roku zespół z Bochum również zastosował Voltatex 4250 - 

zajął wtedy drugie miejsce.  

 

Timo Kelm z zespołu ThyssenKrupp SunRiser mówi: „Współpracowaliśmy już z firmą Axalta. 

Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że również w tym roku mogliśmy zabrać nasz pojazd do 

centrum technicznego Axalta w Wuppertalu. Lakier Voltatex 4250 został zaaplikowany na 

stojany oraz elementy statyczne silnika elektrycznego. Ochrona silnika jest dla nas bardzo 

ważna. Mimo że samochód jest dwumiejscowym autem sportowym, jest również funkcjonalny, 

nadający się do codziennego użytku.” 

 

Darius Duda, Axalta Technical Representative firmy Voltatex Energy Solutions dla regionu 

Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, powiedział: ,,Niezmiernie cieszymy się z fantastycznego 
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wyniku studentów i ich pojazdu ThyssenKrupp SunRiser. Zasłużyli na to zwycięstwo. Z 

przyjemnością udostępniliśmy zespołowi naszą wiedzę oraz rozwiązania technologiczne. 

Voltatex 4250 charakteryzuje się niską emisją, co doskonale wpisuje się w ideę wyścigu World 

Solar Challenge. Chcemy wspierać młode talenty w opracowywaniu i testowaniu innowacyjnych 

rozwiązań. Aktywnie pomagamy w tego rodzaju przedsięwzięciach studentom oraz instytucjom 

edukacyjnym na całym świecie.” 

 

W tym roku w wyścigu World Solar Challenge wzięło udział 46 zespołów z 25 różnych krajów 

świata. Wyścig organizowany jest co dwa lata. Trasa wyścigu przebiegała od miasta Darwin do 

Adelaide, obejmując odcinek 3 000km. Samochody w klasie Cruiser rozpoczęły wyścig w pełni 

naładowane, w trakcie wyścigu dozwolone było tylko jedno zewnętrzne ładowanie akumulatora 

– po przejechaniu 1 500km. W sumie auta miały do zaliczenia siedem punktów kontrolnych.  

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat samochodu zasilanego energią słoneczną lub 

studentów z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bochum, zapraszamy na stronę: 

http://bosolarcar.de/. Dodatkowe informacje dotyczące Axalta Coating Systems można znaleźć 

na stronie firmy pod adresem www.axaltacoatingsystems.com.  

 

O Axalta Coating Systems 

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach lakierniczych, 

która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze 

lakiery przeznaczone są dla przemysłu samochodowego, transportu, różnych branż 

przemysłowych oraz wybranych klientów z branży architektonicznej i dekoracyjnej i 

projektowane są z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu 

trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na prawie 150 latach doświadczeń w branży 

lakierniczej, około 12800 pracowników firmy Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej 

służyć ponad 120000 klientom w 130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i 

techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej axaltacoatingsystems.com   

i Twitterze @axalta oraz na LinkedIn. 
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