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Axalta Coating Systems i Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
świętują zwycięstwo w Grand Prix Chin 
 

Zwycięski bolid został polakierowany produktami marki Spies Hecker  
 

Filadelfia, Pensylwania – 18 kwietnia 2017 r. – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, został oficjalnym partnerem zespołu 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport podczas Grand Prix Chin Formuły 1 Heineken 2017. 

Wyścig odbył się 9 kwietnia w Szanghaju, a jego zwycięzcą został Lewis Hamilton. Współpraca 

z zespołem Mercedes-AMG Petronas Motorsport podczas najbardziej prestiżowych, 

międzynarodowych wyścigów samochodowych Formuły 1 jest kluczowym elementem 

wieloletniego, strategicznego zaangażowania firmy Axalta w branżę sportów motorowych 

w Stanach Zjednoczonych, Europie i Ameryce Południowej. Ekspozycja na trudne warunki 

panujące na torach wyścigowych to świetny sposób na pokazanie trwałości lakierów. 

 

„Zarówno Axalta, jak i Mercedes-AMG Petronas Motorsport systematycznie dążą do poprawy 

wyników i dalszego rozwoju technologii” – powiedział Charlie Shaver, Axalta Chairman i CEO. 

„Tor Formuły 1 to najważniejszy test dla naszych innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych 

stosowanych w produktach, z których korzysta zespół. Bardzo się cieszymy, że podczas 

wyścigu w Szanghaju zarówno nasi klienci, jak i miliony fanów motoryzacji z całego świata 

mogli zobaczyć pasję, z jaką podchodzimy do osiągania coraz lepszych wyników. Serdecznie 

gratulujemy zwycięstwa Lewisowi i całemu zespołowi”. 

 

Produkty Spies Hecker, jednej z marek premium należących do firmy Axalta, są stosowane do 

lakierowania bolidów zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport w charakterystyczne dla 

Srebrnych Strzał barwy. Na modelu Mercedes F1 W07 Hybrid 2016, który zdobył dla zespołu 

tytuł mistrza świata, widać mocną, ale również lekką powłokę lakierów marki Spies Hecker.  
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Toto Wolff, Executive Director & Head of Mercedes-Benz Motorsport, powiedział: „Srebrne 

Strzały to znak rozpoznawczy naszego zespołu podczas wszystkich wyścigów. Ich wyjątkowy 

wygląd stanowi owoc pracy naszego warsztatu i niesamowitych lakierów, które są przy tym 

bardzo lekkie. To pozwala zmniejszyć wagę bolidu, co jest dla nas bardzo ważne. Cieszymy się, 

że możemy kontynuować współpracę z firmą Axalta i mamy nadzieję, że globalny zasięg 

Formuły 1 pomoże dzielić się ich pasją do wyścigów z odbiorcami na całym świecie”. 

 

Wykończenie bolidu Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ na sezon 2017 to połączenie 

trzynastu kolorów, z których żaden nie jest dostępny w sprzedaży. Na paletę składa się: pięć 

odcieni zielonego, trzy odcienie niebieskiego, cztery odcienie koloru srebrno-grafitowego 

i główna barwa, czyli Stirling Silver, nazwana na cześć Stirlinga Mossa, kierowcy Mercedesa 

z 1955 r. W ciągu sezonu zespół lakieruje tysiące elementów i podzespołów – w niektóre 

tygodnie nawet 150 sztuk. Dlatego możliwość szybkiej i dokładnej aplikacji lakierami marki 

Spies Hecker jest ogromną zaletą. 

 

Axalta pojawiła się w Chinach ponad 30 lat temu. Od tego czasu Chiny są dla firmy 

strategicznym rynkiem, w który firma wciąż inwestuje, odpowiadając na potrzeby klientów 

z branż transportu, lakiernictwa i przemysłu - kładąc nacisk między innymi na zdolność 

produkcyjną. 

 

Więcej informacji na temat firmy Axalta, jak również wiadomości dotyczące sportów 

samochodowych można znaleźć na stronie www.axalta.com. 

 
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 

 

http://www.axalta.com/
https://twitter.com/Axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta
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