
Hemen yayınlanacaktır

Axalta Coating Systems, Londra’daki iki önemli demiryolu projesi
için Bombardier ile işbirliği yapıyor

Basel, İsviçre – 24 Ekim 2016: Dünyanın önde gelen sıvı ve toz boya üreticilerinden Axalta

Coating Systems (NYSE: AXTA), İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan iki büyük demiryolu

projesi için Bombardier Transportation ile ortak çalışma yürütüyor. Bombardier

Transportation, 28 ülkedeki 61 adet üretim ve mühendislik tesisi ve 18 adet hizmet merkezi

ile demiryolu endüstrisinde bir dünya lideri.

Elizabeth Hattı (önceki adıyla Crossrail)
Axalta’nın EMEA Demiryolu İş Geliştirme ve Kilit Müşteri Yöneticisi Steve Wilson ve ekibi, iki

yıldan fazla bir süredir, bünyesinde 669 adet vagon bulunduran Elizabeth Hattı projesinde

(önceki adıyla Crossrail projesi) çalışıyor. Londra içerisindeki yolculuk sürelerini kısaltmadan

yoğunluğu gidermeye ve daha iyi bağlantılar sunmaya kadar, Elizabeth Hattı, tüm Londra’da

daha kolay, hızlı ve direkt yolculuk fırsatları sunacaktır. Bu proje, Birleşik Krallık’ta şimdiye

kadar üstlenilmiş en büyük altyapı projesi olmasının yanında aynı zamanda Avrupa’daki en

büyük yapı projesidir. Çalışmalar, 2009 yılının Mayıs ayında başladı ve şu anda 40 adet

şantiye alanında 10.000’den fazla insan çalışıyor. Bu proje, merkez Londra merkezin

demiryolu kapasitesini %10 artırarak ve şehirdeki yenilenmeyi destekleyip yolculuk sürelerini

kısaltarak Londra ve İngiltere’nin güneydoğusundaki demiryolu taşımacılığı konusunda

dönüşüm sağlayacak.

Dış gövdesi için alüminyum gibi malzemeler kullanılarak üretilen trenler oldukça hafif olacak.
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Aynı zamanda trenler, performans ve müşteri konforu düşünülerek akıllı aydınlatma ve ısı

kontrol sistemi gibi özelliklerle donatılmıştır.

Wilson, “Yapılan başarılı birçok ürün testi ve hat denemelerinin ardından ilk Elizabeth Hattı

treni şimdi test ediliyor. Böylesine büyük bir demiryolu projesinde ilk defa Axalta’nın

demiryolu sanayisi için özel olarak geliştirdiği Imron® HydroBasecoat 8200 ve Imron

HydroClearcoat HC300 ürünleri kullanılıyor” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

LOTRAIN
Axalta’nın Bombardier ile gerçekleştirdiği ikinci önemli demiryolu projesi olan bu proje, aynı

şekilde yeni teknoloji ürünleri olan Imron HydroBasecoat 8200 ve Imron HydroClearcoat

HC300 çevresinde şekillenmektedir. 180 vagonu kapsayan LOTRAIN projesi, daha düşük

ağırlık, enerji tüketimi, bakım masrafları ve Londra’nın kilit yerüstü güzergahlarında seyahat

eden yolculara önemli avantajlar sunan yüksek güvenliği ve performansı artırılmış yeni

tasarımı ile yeni nesil AVENTRA trenlerinin habercisi durumunda.

Bu vagonların üretimi, 2016 yılında başlayacak ve yeni trenlerin Aralık 2017 ile Ekim 2018

tarihleri arasında yolcu hizmetine başlaması bekleniyor.

Wilson, “bu iki büyük demiryolu projesinde çalışmak, sıkı bir ekip çalışması gerektiriyor.

Gelişim sürecinin her aşamasında oldukça katı proje gerekliliklerini yerine getirmek,

karşılaştığımız zorluklardan biriydi, ama boya endüstrisindeki büyük tecrübemizle

Bombardier’in gereksinimlerini karşılamayı başardık” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

Axalta Coating Systems hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.axaltacoatingsystems.com

adresinden Axalta web sitesini ziyaret edin.

Axalta Coating Systems Hakkında – Boya Sektöründe 150 Yılı Kutluyor
Axalta, yalnızca boya çeşitlerine odaklanan ve müşterilerine yenilikçi, renkli, estetik ve

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

araçlarından ticari araçlara, oto tamir boya uygulamalardan elektrikli motorlara, bina ve

borulara, aşınmayı önlemek, üretkenliği artırmak ve kapladığımız materyallerin daha uzun

süre kullanılabilmesine imkan tanımak üzere tasarlanmıştır. Boya sektöründe yaklaşık 150

yıllık deneyimle, 12.800 kişilik Axalta ekibi olarak her gün 130 ülkede 100,000'den fazla

müşterimize en iyi boya, uygulama sistemleri ve teknolojilerle daha iyi hizmet vermenin



yollarını bulmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi için axaltacoatingsystems.com dan,

Twitter'da @axalta hesabından veya LinkedIn de ziyaret edin.
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