
 

 
 

 
 
 

 

 

 
För omedelbar publicering 

 
 

Axalta Coating Systems ställer ut Energy Solutions-produkter på 
CWIEME i Berlin, Tyskland 
 

Basel, Schweiz – 16 juni 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), en ledande global 

leverantör av våtlacker och pulverfärger, ställer ut sina Energy Solutions-produkter och 

tjänster på Coil Winding Expo (CWIEME) i Berlin, Tyskland, från den 20 till 22 juni 2017 i sal 

3.2, monter A19. 

 

Axalta kommer att presentera de senaste nyheterna i sin Energy Solutions-portfölj, som är 

framtagna för att ge isolation och korrosionsskydd åt elektriska ledare och komponenter. 

Företaget kommer också att introducera sitt nya varumärke, Voltalube, som är det perfekta 

komplementet till Axaltas väletablerade trådemaljportföljer, Voltatex® och Voltron®. 

 

”CWIEME är det ledande branschevenemanget för dem inom tillverkningsteknologi för 

spolar, elmotorer och transformatorer, så det är den perfekta plattformen för oss att 

presentera våra senaste nyheter till nuvarande och potentiella kunder och höra mer från 

kunderna om hur deras behov förändrar sig”, säger Michael Glomp, direktör för Axaltas 

globala Energy Solutions-verksamhet. 

 

Axaltas Energy Solutions-verksamhet är den enda leverantören som kan erbjuda en 

omfattande portfölj med innovativa och miljövänliga isolerande våtlacker till de tre olika 

segmenten – trådemaljer, impregneringshartser och lacker för transformatorstål – för att 

skydda ledare, transformatorstål, transformatorer, generatorer och elmotorer.  
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CWIEME är världens största internationella utställningsarena för spolnings-, isolations- och 

elektroniktillverkning, med årliga evenemang runtom i världen. Axalta ställde ut på CWIEME i 

Shanghai, Kina, i mars 2017 och kommer att finnas med på CWIEME i Chicago, USA, från 

den 3 till 5 oktober 2017. 

 

För ytterligare information om Axaltas Energy Solutions-verksamhet, vänligen besök 

www.electricalinsulation.com, och för mer information om Axalta, vänligen besök 

www.axalta.com.  

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse 

sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-

fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar 

är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi 

lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 

cirka 13 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre 

varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer 

information besök axalta.com och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.   
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