
 

 

 
 
Hemen yayınlanacaktır 
  

Alman öğrencilerin güneş enerjili aracı, Axalta'nın Voltatex 
teknolojisinin de yardımıyla 2015 Bridgestone World Solar 
Challenge'da kendi sınıfında üçüncü sırayı aldı 
 

Wuppertal, Almanya, 16 Kasım 2015: Güneş enerjili spor coupé ThyssenKrupp SunRiser 

Avustralya'da gerçekleşen 2015 Bridgestone World Solar Challenge'da güneş enerjisiyle 

katedilen mesafe, yolcuyla katedilen mesafe, hız, enerji verimliliği, tasarım ve kullanışlılık 

alanlarında bu yıl Cruiser Sınıfında üçüncü oldu. Bu araç, sıvı ve toz kaplama alanlarında 

lider küresel üretici Axalta Boya Sistemleri'nin desteğiyle Almanya'daki Bochum Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler tarafından üretildi.  

 

Öğrenciler, elektrik motorları açısından kritik olan yalıtım, zorlu dış etkilere karşı koruma ve 

ısı geçişi koşullarını sağlamak için Axalta'nın Voltatex® 4250 düşük emisyonlu, tek bileşenli 

emprenye reçinesini tercih etti. Voltatex 4250 ayrıca, sıvı kimyasallara, yağa ve saf suya 

karşı mükemmel direnç sunar. 2013 yılında yarışan Bochum'lu ekip de Voltatex 4250'yi 

kullanmış ve o yıl ikinci sırayı almıştı.  

 

ThyssenKrupp SunRiser ekibinden Timo Kelm: "Axalta ile daha önce de çalıştık ve aracın 

motorlarını Axalta'nın Almanya'nın Wuppertal kentinde bulunan teknik merkezine bir kez 

daha götürebilmekten ötürü çok mutluyuz. Orada, SunRiser elektronik motorlarının sabit 

parçası olan statörlerin üzerine Voltatex 4250 uygulaması yapıldı. İki koltuklu bir spor araç 

üretmemize rağmen işlevsellik ve günlük kullanıma uygunluğa çok fazla odaklanılmıştı. 

Elektrik motorlarımızı korumak tasarımın en önemli bölümünü oluşturuyordu" dedi. 

 

Axalta'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Voltatex Enerji Çözümleri Teknik Temsilcisi 

Darius Duda konuşmasında, "Öğrencilerin ThyssenKrupp SunRiser ile ulaşmış olduğu 

gerçekten hak edilmiş bu harika sonuçtan ötürü mutluyuz. Bochum Üniversitesi Uygulamalı 

Bilimler Bölümü’nü SolarCar ekibini enerji çözümleri teknolojimiz ve uzmanlığımız ile bir kez 
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daha desteklemiş olmak bizim için gerçek bir zevkti. Voltatex 4250'nin düşük emisyonlu 

formülasyonu, World Solar Challenge'ın çevresel hedefleriyle de kusursuz bir şekilde 

uyuşmaktadır. Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve bunları test etmek amacıyla 

genç yeteneklere yardımcı olmak için çabalıyoruz. Buna benzer projelere sahip dünya 

genelindeki öğrencileri ve eğitim kurumlarını desteklemede etkin rol oynuyoruz" dedi. 

 

Bu yıl gerçekleşen World Solar Challenge'da, 25 farklı ülkeden 46 ekip Darwin'den 

Adelaide'ye 3.000 km'lik parkurda mücadele etti. Cruiser Sınıfındaki araçlar yedi kontrol 

noktasını geçmek zorundaydı ve yarışa bataryaları tam dolu olarak başladıktan sonra 

araçların sadece 1.500 km'yi geçince harici batarya dolumu yapmalarına izin verildi.  

 

Bochum Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bölümü öğrencilerinin güneş enerjili aracı hakkında 

daha fazla bilgi için http://bosolarcar.de/ adresini ziyaret edin. Axalta Boya Sistemleri 

hakkında daha fazla bilgi için www.axaltacoatingsystems.com adresini ziyaret edin.  

 
Axalta Coating Systems Hakkında 

Axalta, yalnızca boya konusuna odaklanan ve müşterilerine yenilikçi, renkli, estetik ve 

sürdürülebilir çözümler sunan, dünya çapında lider bir şirkettir. Boyalarımız, hafif OEM 

araçlarından ticari araçlara, son kat uygulamalardan elektrikli motorlar, bina ve borulara, 

aşınmayı önlemek, üretkenliği artırmak ve kapladığımız materyallerin daha uzun süre 

kullanılabilmesine imkan tanımak üzere tasarlanmıştır. Kaplama sektöründe yaklaşık 150 yılı 

aşkın deneyimle, yaklaşık 12.800 kişilik Axalta ekibi olarak her gün 130 ülkede 12.000'den 

fazla müşterimize en iyi kaplamalar, uygulama sistemleri ve teknolojilerle daha iyi hizmet 

vermenin yollarını bulmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi için axaltacoatingsystems.com 

adresini ziyaret edin ve Twitter'da@axalta hesabından ve LinkedIn.  
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