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A decoração do Mercedes-AMG Petronas Motorsport, seis vezes vencedor do Campeonato Mundial de Construtores de Formula OneTM
da FIA, o Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power + é um progresso do carro de corrida de 2019. Com uma nova tonalidade Borgonha no carro,
uma infusão de cor à nova parceira principal da equipe de Fórmula 1 da Mercedes-AMG Petronas, INEOS.
O fluir das linhas evidencia o verde PETRONAS, cor que a Axalta criou para a equipe na temporada 2019, estão agora delineadas com o
novo EQ Black, um preto mais profundo, escuro e intenso que faz com que o Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power + pareça ainda mais
ameaçador.
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Parceria experiente.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport conta com a Spies Hecker para “trabalhar com fluidez”.
A MERCEDES AMG PETRONAS, consagrada campeã do Mundial de Construtores, com sede em Brackley, Inglaterra, é apaixonada pelas
tintas da Spies Hecker utilizadas nos seus carros de competição e na frota de camiões da equipa.

“

É importante, sem dúvida, que os carros de corridas possuam um aspecto
fantástico no circuito e que os logotipos dos nossos patrocinadores sejam exibidos de
forma clara. Mas o que é realmente essencial para nós é o peso da tinta, a rapidez da
sua aplicação e a fiabilidade de todo o sistema de pintura. Ou seja, que possa ser
utilizado uma e outra vez, durante toda a temporada, época após época, sempre com os
mesmos resultados excelentes.

”
Andrew Moody,
Head of Paint and Graphics na MERCEDES AMG PETRONAS

Situada em Brackley, Inglaterra, a aproximadamente 70 milhas a noroeste de Londres, a
Mercedes-AMG Petronas Motorsport ocupa uma área de 15-acres /60,000m2, e conta com
mais de 800 funcionários que trabalham cinco turnos, 24 horas por dia, sete dias por
semana. As instalações ultra modernas da equipa incluem um túnel de vento, um simulador
de corridas e a sua própria oficina de pintura.
Embora o facto de se encontrar a menos de 10 milhas do autódromo de Silverstone possa
parecer a causa principal para a localização da equipa, Andrew Moody, Head of Paint and
Graphics, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, explica que existem outras vantagens.
“Estamos situados no centro do designado vale do automobilismo Britânico, o que significa
que muitos dos nossos fornecedores especializados se encontram num raio de 50 milhas,”
comenta Moody.
E um desses fornecedores é a Spies Hecker.

“

Possuimos um relacionamento de longa data com Andrew Moody e com a sua
equipa, pelo que percebemos a pressão a que estão sujeitos e, por sua vez, a exigência
de desempenho dos nossos produtos, dia após dia, temporada após temporada. Temos
muito orgulho em poder fornecer os resultados que precisam para que, deste modo, a
equipa possa dar o seu melhor na pista.

”

Joachim Hinz,
Spies Hecker Brand Manager para a Europa, Médio Oriente e África
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Pintura automóvel para campeões mundiais.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport conta com a Spies Hecker para “trabalhar com fluidez”.
Quando se procede ao processo de pintura, cada peça exige imensa atenção a cada
pormenor, especialmente no que diz respeito ao peso, e as peças aerodinamicamente
sensíveis exigem um acabamento ainda mais pormenorizado.
Os substratos dos carros de competição variam dependendo da sua natureza estrutural ou
estética, e isto afecta a forma como a peça é pintada e o tempo de secagem em estufa.
Mas, independentemente da peça ou do substrato, existem duas coisas que são sempre
cruciais.

Trabalhar com fluidez

&

Milhares de horas...

&

Uma vez concluída a peça, é pesada, inspeccionada e, se for aprovada, passa pelo controlo de qualidade permanente do Departamento
de Aerodinâmica, assim como no circuito, até ser utilizada.
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Relatos provenientes da oficina de Brackley.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport conta com a Spies Hecker para “trabalhar com fluidez”.
Devido às cores do carro de competição, é essencial que cada componente substituível não só encaixe na perfeição mas também que
corresponda às cores e tons dos painéis adjacentes.

Conceito de carro.

&

O trabalho não acaba após a prova.

&

Não nos limitamos aos carros de corridas.

=

Não nos limitamos aos carros de corridas.
As tintas da Spies Hecker não estão, contudo, reservadas aos carros de corridas. Existem oito camiões na frota da equipa que são
pintados com as tintas da Spies Hecker, aproximadamente de dois em dois anos. E a equipa de Moody pinta centenas, se não
milhares, de equipamentos de box e unidades de descanso, assim como carrinhos metálicos e garrafas de água, e ainda as estações
dos engenheiros nas boxes.

Related links to the stories
g

Nova época, nova farda, nova cor

g

Mercedes-AMG Petronas Motorsport Masterclass: aerografia - precisão e processo criam perfeição

g

Mercedes-AMG Petronas Motorsport: Oficina de Pintura em tour

g

Macaco pintura com um visual de Fórmula 1

g

Capacetes de corrida icônicos

g

Carbon Art 45 - esculturas de fibra de carbono fabulosas

Digital Channels of Mercedes-AMG Petronas Motorsport:
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mercedesamgf1.com
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/MercedesAMGF1
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@MercedesAMGF1
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/MercedesAMGF1

