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Erfaringsrikt partnerskap.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport stoler på at Spies Hecker "jobber for jevne overflater".
MERCEDES AMG PETRONAS, regjerende World Constructors’ Champions, er basert i Brackley, England, og er lidenskapelig opptatt av

lakken fra Spies Hecker som brukes på deres racerbiler og teamlastebiler.

“

Det er viktig at racerbilene ser flotte ut på banen, og at sponsorenes logoer vises
klart og tydelig. Men det som er utrolig viktig for oss, er vekten på lakken, hvor raskt den
kan påføres, og at hele lakksystemet kan brukes om og om igjen hele sesongen, og
sesong etter sesong, med samme flotte resultat. Spies Hecker leverer dette.

”

Andrew Moody,
leder for lakk og grafikk hos MERCEDES AMG PETRONAS

Mercedes-AMG Petronas Motorsport har et anleggsområde på 60 000 m2 i Brackley i , ca.
110 km nordvest for London. Her arbeider over 800 ansatte fordelt på fem skift, hele døgnet,
syv dager i uken. Teamet har ultramoderne fasiliteter, deriblant en vindtunell, førersimulator
og et eget lakkeringsverksted.
Det er utslagsgivende at området ligger bare ca. 15 km fra racerbanen Silverstone Circuit,
men ifølge Andrew Moody, leder for lakk og grafikk hos Mercedes-AMG Petronas Motorsport,
har stedet også andre fordeler. "Vi befinner oss i sentrum av Storbritannias såkalte
motorsportdal, noe som betyr at vi har mange spesialistleverandører innenfor en radius på
80 km", sier han.
Og en av disse leverandørene er Spies Hecker.

“

Vi har et langvarig arbeidsforhold med Andrew Moody og teamet hans, så vi forstår
presset de føler, og også kravet om at våre produkter må levere, dag etter dag, sesong
etter sesong. Vi er stolte over at vi kan levere resultatene de trenger, slik at teamet kan
levere der ute på banen.

”

Joachim Hinz,
Spies Heckers merkevaresjef for Europa, Midtøsten og Afrika

Relaterte linker
g

Mercedes-AMG Petronas Motorsport
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g

Mercedes-AMG Petronas Motorsport
on Facebook
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Lakkering på verdensmesternivå.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport stoler på at Spies Hecker "jobber for jevne overflater".

Hver del som lakkeres krever stor nøyaktighet i alle detaljer, spesielt når det gjelder vekten,
og de aerodynamisk følsomme delene krever enda mer detaljert lakkeringsarbeid.
Racerbilens substrater avhenger veldig av om de er av strukturell eller kosmetisk art, og
dette påvirker hvordan delen lakkeres og tørkes. Men sett bort fra delen eller substratet, er
det to ting som alltid gjelder.

Jobbe for jevne overflater

&

Jobbe for jevne overflater.
Vekt. Aerodynamikk. Hurtighet.
I denne sesongen, som inkluderer 21 Grand Prix-løp over åtte måneder, har W07-bilen
en ny design med fargene fra 2015 som man øyeblikkelig kjenner igjen, i tillegg til nye
eksterne deler og vinger.
Racerbilen for 2016 har åtte farger, og ingen av dem er kommersielt tilgjengelige: tre
nyanser av grønn og fem av hovedfargen, som kalles Stirling Silver, etter Stirling Moss
som kjørte for Mercedes i 1955.

“

For oss handler alt om vekt og aerodynamikk. Karbonfiber kan f.eks. være
problematisk, siden det kan være porøst. Vi må samtidig få en jevn overflate med
minst mulig lakkvekt. De godkjente toleransene for en aerodynamisk del kan være
0,3 mm, noe som er minimalt for de fleste lakkerere. For oss kan noe mer imidlertid
føre til store problemer. Dette kan være vanskelig å bestemme under lakkeringen, så
vi har en regel som kalles "jobbe for jevne overflater".

”

Andrew Moody,
leder for lakk og grafikk hos MERCEDES AMG PETRONAS

Präsentation F1 W09 EQ Power+, Silverstone Steve Etherington

Lakk og grafikk-teamet fullfører komponentene med én av to klarlakker fra Spies
Hecker. Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650 er en svært pålitelig klarlakk,
og de bruker den på mange av delene.
Men for de delene de må bli raskt ferdig med og som må tørke fort, setter de sin lit til
den nye Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800. De verdsetter denne klarlakken med
høyt faststoffinnhold og ekstremt rask tørketid svært høyt.

Produkter teamet bruker ofte:
&

Priomat Wash Primer 4075

&

Permasolid HS Vario Primer Surfacer 5340

&

Permasolid HS Performance Surfacer 5320

&

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480

&

Permasolid HS Optimum Plus Clear Coat 8650

&

Permasolid HS Speed Clear Coat 8800

Tusenvis av timer...

Tusenvis av timer og tusenvis av deler.
Med et så innviklet fargedesign på bilen, står Moody og teamet hans ovenfor tøffe utfordringer. I løpet av sesongen kommer de til å
lakkere tusenvis av paneler og komponenter.

&

“

Det tar omtrent 150 timer å lakkere en racerbil. Fronten og bakparten tar
omtrent 12 timer hver. Lakkeringshastighet og pålitelighet er essensielt.
Vi har ikke tid til å godta noe som er dårligere enn perfekt.

”

Andrew Moody,
leder for lakk og grafikk hos MERCEDES AMG PETRONAS
2018 Barcelona Testfahrten 2, Tag 1 - Wolfgang
Wilhelm

Når en del er lakkert, veies og inspiseres den. Dersom den godkjennes, gjennomgår den deretter en kontinuerlig kvalitetskontroll i
aerodynamikkavdelingen og på banen frem til den brukes.
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Historier fra Brackleys lakkeringsverksted.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport stoler på at Spies Hecker "jobber for jevne overflater".
For å opprettholde racerbilens design er det essensielt at hver enkelt utskiftbar komponent ikke bare passer perfekt, men også matcher
fargene og skyggeleggingen på panelene ved siden av.

Bil med jevn overflate.

&

Bil med jevn overflate.
For å sikre at racerbilene forblir så aerodynamiske som mulig blir 80 % av sponsorenes logoer sprøytet på lakken istedenfor at det
brukes dekaler, inkludert den ikoniske Mercedes-stjernen på fronten.

“

Sprøytelakkering av stjernen er en fantastisk kreativ ferdighet, men vi må gjøre
det gjentakende, konsistent og nøyaktig. Så vi tok den flotte kreative aktiviteten og
konstruerte en klar prosess rundt den, slik at hvem som helst av våre lakkerere kan
sprøytelakkere den. Det tar nesten en hel time å fullføre stjernen, og det er 30 ulike
trinn i prosessen, men kun fire farger: blå, brun, hvit og svart.

”

Andrew Moody,
leder for lakk og grafikk hos MERCEDES AMG PETRONAS

Jobben slutter ikke etter at løpet er ferdig.

&

Jobben slutter ikke etter at løpet er ferdig.
Etter hvert løp plukker byggeavdelingen bilene fra hverandre, og de enkelte delene sendes til Moodys team i lakkeringsverkstedet.
Delene blir nøye sjekket og vanligvis lakkert på nytt.
Det kan virke litt overdrevet å bearbeide deler av en bil etter et løp, men som Moody forklarer, er det gode grunner til det.

“

Hvis det kommer grus på bilen, kan dette rive av en del av karosseriet eller
lage bulker og riper i lakken, noe som kommer til å forstyrre aerodynamikken, særlig
hvis skaden er på fronten. Dette fører oss tilbake til hvor aerodynamisk viktig det er å
"jobbe for jevne overflater", også etter et løp er ferdig.

”

Andrew Moody,
leder for lakk og grafikk hos MERCEDES AMG PETRONAS
2018 Barcelona Testfahrten1, Tag 2 - Wolfgang
Wilhelm

En del som skal lakkeres blir først veid, deretter strippet for lag, lakkert på nytt, veid igjen, kontrollert, og først da returneres den til
byggeavdelingen.
Teamet holder en detaljert oversikt over hver dels vekthistorikk til delen blir ubrukelig. Dette er for å sikre at en del ikke "øker" vekt i
løpet av levetiden. Noen deler kan være bitte litt tyngre etter den første lakkeringen og vil bli litt lettere etter andre og påfølgende
omlakkering.
De fleste delene har en levetid på fire eller fem lakkeringer, mens noen har kortere levetid, ofte på grunn av at underlaget er svært
tynt – kanskje bare 1 mm tykt – eller fordi utformingen kan endre seg.

Ikke bare racerbiler.

Ikke bare racerbiler.
Spies Heckers lakk er ikke kun for racerbiler. Det finnes åtte teamlastebiler som lakkeres med Spies Hecker, omtrent annethvert år.
Og Moodys team lakkerer hundrevis, kanskje tusenvis, av tavler til verksted og hotellvirksomhet, samt alt fra traller og vannflasker til
depotet på pitstoppet.

&
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Großer Preis von Bahrain 2018, Samstag- Steve Etherington

