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Axalta Coating Systems werkt samen met Bombardier aan 
twee belangrijke spoorcontracten in Londen  
 
Bazel, Zwitserland, 3 november 2016: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wereldwijd toonaangevend ontwikkelaar en producent van vloeibare en 

poederlakken, werkt samen met Bombardier Transportation aan twee belangrijke 

spoorwegprojecten in Londen. Bombardier Transportation is wereldleider in de 

spoorwegindustrie met 61 productie- en ontwerpvestigingen en 18 servicecenters in 

28 landen. 

 

Elizabeth Line (voorheen bekend als Crossrail) 

Steve Wilson, Axalta’s Rail Business Development en Key Account Manager EMEA, 

en zijn team werken al meer dan twee jaar op de Elizabeth Line (voorheen bekend 

als het Crossrail-project), waarvoor maar liefst 669 treinstellen nodig zijn. De 

Elizabeth Line wil gemakkelijkere, snellere en directere reistrajecten bieden in heel 

Londen door de verbetering van de reistijd, de beperking van de drukte en het 

aanbod van betere verbindingen. Het project is een van de belangrijkste 

infrastructuurprojecten ooit in het Verenigd Koninkrijk en is momenteel Europa's 

grootste bouwproject. De werkzaamheden begonnen in mei 2009 en er zijn meer dan 

10.000 mensen aan de slag op meer dan 40 werven. De Elizabeth Line zal het 

spoorvervoer in Londen en het zuidoosten van Engeland helemaal hertekenen en de 

spoorcapaciteit in het centrum van Londen verhogen met 10%. Hierdoor zullen er 

meer treinen ingezet kunnen worden en zal de reistijd ingekort worden. 

 

 

 

 
 
Persbericht 

 

Axalta Coating Systems 
Uferstrasse 90 
4057 Bazel 
Zwitserland 
axaltacoatingsystems.com 

Contact 
Kristin Moers 
DA Public Relations Ltd 
D +44 207 692 4964 
kristin@dapr.com 
 



 

De treinen zullen licht zijn - gebouwd met materialen zoals aluminium voor het 

koetswerk -  en uitgerust met prestatie- en comfortverhogende items zoals 

intelligente verlichting en temperatuurbeheersystemen. 

 

"Na een aantal succesvolle pretests, ook op de sporen, wordt de eerste Elizabeth 

Line trein nu getest. Het is de eerste maal dat de Imron® HydroBasecoat 8200 en de 

Imron HydroClearcoat HC300 van Axalta zijn gebruikt voor een dergelijk immens 

spoorwegproject. Het zijn allebei nieuwe productontwikkelingen specifiek voor ons 

voor de spoorwegindustrie bestemde gamma," verduidelijkt Steve Wilson. 

 

LOTRAIN 

LOTRAIN, het tweede spoorwegproject van Axalta samen met Bombardier, gebruikt 

dezelfde nieuwe technologische producten - Imron HydroBasecoat 8200 en Imron 

HydroClearcoat HC300. Het LOTRAIN project omvat 180 treinwagons met de nieuwe 

generatie AVENTRA treinen. Ze koppelen een innovatief design aan optimale 

prestaties, met inbegrip van een lager gewicht, lager energieverbruik, lagere 

onderhoudskosten en een hoge betrouwbaarheid.  Dit alles moet de passagiers die 

reizen op de belangrijkste Londense Overground lijnen, aanzienlijke voordelen 

brengen. 

 

De productie van deze treinwagons startte dit jaar en de nieuwe treinen zullen naar 

verwachting tussen december 2017 en oktober 2018 operationeel zijn. 

 

Steve Wilson: "De voorbereiding en verdere afwikkeling van deze twee zeer grote 

spoorprojecten vormden een enorme gezamenlijke teamprestatie. Onze grote 

uitdaging was te voldoen aan de uiterst strenge eisen bij elke stap van het 

ontwikkelingsproces. Maar dankzij onze uitgebreide ervaring en kennis van lakken 

waren we in staat om precies te leveren wat Bombardier nodig had." 

 

Meer over Axalta Coating Systems vindt u op www.axaltacoatingsystems.com.  

 

Over Axalta Coating Systems - 150 jaar toonaangevend in de lakindustrie 

Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend 

gericht is op coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en 

duurzame oplossingen. Van lichte OEM voertuigen, commerciële voertuigen en 



 

autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gebouwen en pijpleidingen, onze 

coatings zijn ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit te verhogen en de 

materialen die we lakken langer te laten meegaan. Met 150 jaar ervaring in de 

coatingsindustrie, blijven de 12,800 medewerkers van Axalta manieren vinden om 

onze ruim 100,000 klanten in 130 landen elke dag beter te dienen met de beste 

coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga naar 

www.axaltacoatingsystems.com of volg ons op Twitter, @axalta en op LinkedIn 
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