
Til øjeblikkelig offentliggørelse

Axalta Coating Systems samarbejder med Bombardier på to vigtige
jernbanekontrakter i London

Basel, Schweiz, 19. oktober 2016: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), en af verdens

førende producenter af våd- og pulverlakker, har arbejdet sammen med Bombardier

Transportation på to store jernbaneprojekter i London, England. Bombardier Transportation

er en global leder inden for jernbanesektoren, med 61 produktionssteder og tekniske

faciliteter samt 18 servicecentre i sammenlagt 28 lande.

Elizabeth Line (tidligere kendt som Crossrail)
Steve Wilson, Axaltas Manager for Rail Business Development og Key Account Manager for

EMEA, samt hans team har arbejdet i mere end to år på Elizabeth Line (tidligere kendt som

Crossrail-projektet), der involverer 669 jernbanevogne. Udover at forbedre rejsetiden

gennem London, samt lette trængslen og tilbyde bedre forbindelser, vil Elizabeth Line give

lettere, hurtigere og flere muligheder for direkte rejser gennem London. Projektet er et af de

mest betydningsfulde infrastrukturprojekter, der nogensinde er foretaget i Storbritannien og

er Europas største byggeprojekt. Arbejdet startede i maj 2009, og der arbejder i øjeblikket

mere end 10.000 mennesker, på tværs af mere end 40 byggepladser. Det vil forvandle

jernbanetransporten i London og det sydøstlige England, ved at øge det centrale Londons

jernbanekapacitet med 10%, støtte fornyelsen  og nedbringe rejsetiden på tværs af byen.

Togene bliver lette - konstrueret ved hjælp af materialer som aluminium til chassiset – og

bliver stadig godt udstyret mht. både ydeevne og kundekomfort med funktioner som

intelligent belysning og klimaanlæg.
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"Efter flere succesfulde produkttest og linjeforsøg, bliver det første tog på Elizabeth Line nu

testet. Det er første gang, at Axaltas Imron® HydroBasecoat 8200 og Imron HydroClearcoat

HC300 – begge nogle af vores nye produktudviklinger specielt til jernbaneindustrien - bruges

i et større jernbaneprojekt," siger Wilson.

LOTRAIN
Axaltas andet væsentlige jernbaneprojekt med Bombardier er også baseret på de samme

nye teknologiske produkter - Imron HydroBasecoat 8200 og Imron HydroClearcoat HC300.

LOTRAIN-projektet, der omfatter 180 jernbanevogne, oplever den næste generation af

AVENTRA-tog, der byder et innovativt design med optimeret ydelse, herunder reduceret

vægt, energiforbrug og vedligeholdelsesomkostninger samt høj pålidelighed, der giver

væsentlige fordele for de passagerer, der rejser via det centrale Londons ruter over jorden.

Produktionen af disse jernbanevogne starter i 2016 og de nye tog forventes at indgå i

passagertransporten fra december 2017 og oktober 2018.

Wilson fortæller, "arbejdet på disse to meget store jernbaneprojekter har udgjort en

koordineret holdindsats. Vores udfordring har været at opfylde de meget strenge krav på alle

trin i udviklingsprocessen, og takket vores omfattende erfaring med belægninger, har vi

kunnet levere det, som Bombardier havde brug for."

Du kan finde yderligere informationer om Axalta Coating Systems, på Axaltas hjemmeside

www.axaltacoatingsystems.com.

Om Axalta Coating Systems – fejrer 150 år i overfladebehandlingsindustrien
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 150 års erfaring inden for overfladebehandling

finder Axaltas 12.800 medarbejdere stadig endnu bedre løsninger til vores mere end

100.000 kunder i 130 lande med vores overfladebehandling, applikationssystemer og

teknologi i topklasse. For yderligere oplysninger, besøg axaltacoatingsystems.com og følg

os på Twitter @axalta og på LinkedIn
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