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Axalta Coating Systems dla rozwiązań energetycznych -

międzynarodowe Targi CWIEME w Berlinie, w Niemczech 

Hala 3.2, stanowisko A19 

 

Bazylea, Szwajcaria – 20 czerwca 2017 r. – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, zaprezentuje swoje najnowsze technologie 

na Targach Coil Winding Expo (CWIEME) w Berlinie, w Niemczech, w dniach 20–22 czerwca 

2017 r. (hala 3.2, stanowisko A19). 

 

Axalta przedstawi najnowsze rozwiązania dla branży energetycznej, które zostały opracowane 

specjalnie z myślą o izolacji przewodników i komponentów elektrycznych oraz zabezpieczeniu 

ich przed korozją. Firma zaprezentuje również Voltalube – nową markę smarów woskowych 

klasy premium. Produkt zapewnia doskonałą pracę przewodów miedzianych i aluminiowych 

w silnikach elektrycznych, generatorach i transformatorach, jak również zmniejsza ryzyko 

przerwania przewodu podczas produkcji. Voltalube doskonale uzupełnia ofertę renomowanych 

emalii do przewodów – Voltatex® i Voltron®. 

 

„CWIEME to najważniejsze wydarzenie dla firm produkujących przewody, silniki elektryczne i 

transformatory. Z tego powodu stanowi idealne miejsce do zaprezentowania naszych 

najnowszych technologii zarówno obecnym, jak i potencjalnym klientom. Targi CWIEME to 

również świetna okazja, aby zdobyć więcej informacji o zmieniających się potrzebach rynku” – 

powiedział Michael Glomp, Vice President of Global Energy Solutions firmy Axalta. 

 

Axalta jest jedynym dostawcą, który oferuje kompleksową gamę innowacyjnych 

i przyjaznych środowisku lakierów ciekłych do stosowania w trzech różnych segmentach: 

emalii do przewodów, żywic impregnujących oraz powłok do blach elektrotechnicznych. Ich 
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zadaniem jest ochrona przewodów, blach, transformatorów, generatorów i silników 

elektrycznych.  

 

CWIEME to największe na świecie Międzynarodowe Targi Izolacji i Elektrotechniki. W marcu 

2017 r. Axalta była obecna na targach CWIEME w Szanghaju, a od 3 do 5 października 

2017 r. pojawi się również w Chicago.   

 

Więcej informacji na temat rozwiązań energetycznych firmy Axalta można znaleźć na stronie 

www.electricalinsulation.com. Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na stronie 

www.axalta.pl. 

 

 
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 producentów samochodów, warsztatów renowacyjnych 

zajmujących się naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców silników 

elektrycznych i rurociągów oraz branży budowlanej i projektowane są z myślą o zapobieganiu 

korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na 

ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, 13 000 pracowników firmy Axalta stale 

poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując 

im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej axalta.com i na Twitterze @Axalta oraz na LinkedIn. 
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