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KYBURZ escolhe Spies Hecker para proporcionar um toque arrojado no
acabamento dos seus novos veículos elétricos
O fabricante suíço de veículos elétricos, KYBURZ Switzerland AG, continua a sua
colaboração em curso com a Spies Hecker com a pintura de dois novos veículos
com a Cor Global da Axalta para Automóveis no Ano 2021, ElectroLight.
30 de junho de 2021 – A colaboração bem-sucedida em curso entre o fabricante de veículos
elétricos suíço, KYBURZ Switzerland AG e a Spies Hecker, uma das marcas de repintura
premium da Axalta, um dos principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó,
continua in 2021. Pelo terceiro ano consecutivo, a KYBURZ escolheu a Cor Global da Axalta
para Automóveis do Ano, ElectroLight, para apresentar os seus protótipos mais recentes,
incluindo o último modelo do seu utilitário DXS e o seu icónico buggy elétrico, eRod.
“Muito mais do que uma cor atrativa, a funcionalidade da ElectroLight é tão extraordinária
como a sua cor verde-amarelada arrojada,” afirmou Olaf Adamek, Refinish Brand Manager
da Axalta na EMEA. “A ElectroLight foi desenvolvida a pensar nos veículos mais ecológicos e
especificamente para uma nova geração de soluções de mobilidade, pelo que é a escolha
ideal para o KYBURZ.”
A ElectroLight foi formulada com propriedades reflexivas que a torna muito visível aos
sistemas de Deteção e Localização por Luz (LiDAR), enquanto a sua estrutura em camadas
e o teor de pigmentos são facilmente transmissíveis pelos sistemas de Deteção e
Localização por Radar (RADAR).
O DXS e o eRod da KYBURZ foram pintados em Carrosserie Spritzwerk Philippe Mayeux em
Rorbas, Suíça, uma oficina da Spies Hecker há 24 anos.
A KYBURZ é conhecida mundialmente pelos seus veículos elétricos multifuncionais de alta
especificação. Mais de 23 000 veículos KYBURZ são utilizados em todo o mundo e o seu
modelo mais conhecido, o KYBURZ DXP, é usado como um veículo de entrega de correio
postal no centro da cidade em partes da Europa.
Martin Kyburz, managing director e proprietário da KYBURZ, expressou a sua satisfação com
os resultados. “Todos os anos, aguardamos ansiosamente pela publicação por parte da
Axalta da sua Cor do Ano para usarmos as suas cores excecionais e orientadas para a
tendência em soluções de mobilidade individuais. Estou sempre impressionado com a oferta
de produtos abrangente da Spies Hecker, que corresponde extraordinariamente aos nossos
requisitos específicos,” explicou Martin Kyburz. “Orgulhamo-nos dos nossos padrões
excecionalmente elevados em cor e desempenho, com a sustentabilidade e o cuidado com o
ambiente no centro de tudo o que fazemos. A equipa da Spies Hecker ouve atentamente e
baseia-se nas suas décadas de experiência e conhecimento para nos oferecer apoio em
todas as etapas e ajuda-nos a criar resultados atrativos que são tão conscientes do
ambiente como da estética.”
A colaboração contínua da KYBURZ com a Spies Hecker realça o seu objetivo de consolidar
o conhecimento da marca à medida que constrói a sua base sólida de qualidade de fabrico e
experiência para desenvolver e aumentar a sua oferta, em conjunto com um serviço de
manutenção abrangente.
O DXS na ElectroLight pode ser visto no salão de exposições da KYBURZ em Frieinstein,
enquanto a pintura do eRod ainda está em curso.
Para saber mais sobre a Spies Hecker, visite www.spieshecker.com e para mais informações
sobre a KYBURZ, visite www.kyburz-switzerland.ch/en.
Sobre a Spies Hecker
A Spies Hecker, uma marca global de repintura automóvel da Axalta, desenvolve soluções
de sistemas de pintura otimizados e práticos que tornam o trabalho nas oficinas mais fácil e
mais eficiente. Com origem em Colónia, Alemanha, e com uma história de sucesso de mais
de 135 anos, os sistemas de produtos de alta qualidade da Spies Hecker, os serviços
personalizados e a formação especializada demonstram a sua parceria com a indústria de
repintura. A marca de tinta é uma das principais marcas globais de repintura automóvel, e
encontra-se presente em mais de 76 países em todo o mundo.
Spies Hecker – mais perto de si!
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