
 

Basın Bülteni 
 

 

BASF yeni nesil elektrikli otomobiller için boya 

ürünleri sağlıyor  

 BMW i3’ün yeni tasarımı, boya uygulamalarına yeni aşamalar 
getiriyor 

 

Dünyanın lider kimya şirketi BASF ile BMW, tamamen elektrikli ilk BMW 

modeli olan i3 için bir kez daha birlikte çalışıyorlar. BASF, Leipzig’de 

bulunan BMW fabrikasındaki yeni i3’ün üretim hattı için dört renk ara kat 

boya sağlıyor. İ3’ün lansmanı, Kasım 2013’te yapılmıştı. 

   

BASF sağladığı boya ürünleriyle, i3’ün temiz, küçültülmüş ve aynı 

zamanda dinamik bir hal alan eşsiz tasarımına katkıda bulunuyor. i3’ün 

boyama alanına uzanan başka özelliği daha bulunuyor: Otomobilin yolcu 

bölümü karbon elyafı destekli plastikten (CFRP) üretiliyor.  

 

BASF, zengin deneyimiyle araç boyamada zorlukları aşıyor. 

 

Otomobil, boyanan plastik ek parçalarının monte edildiği beyaz renkli bir 

CFRP gövdeden oluşuyor. Bu tasarım, ek parçaların boyanması ve ilişkili 

uygulama süreçleri açısından yeni zorlukları da beraberinde getiriyor.  

BASF’nin ek parçaların boyanması konusundaki zengin deneyimi bu 

zorluğa çözüm sağlıyor.  

 

BASF’nin BMW Avrupa Satış Müdürü Frank Naber konuyla ilgili şu 

açıklamada bulundu: “Laboratuar ekiplerimiz, i3’ün özel yapısına yönelik 

bir boyama süreci geliştirmek üzere BMW Grubu ile güçlerini birleştirdi. 

Leipzig’de günlük olarak yerinde teknik saha hizmeti veriyoruz.” 

 

BASF Avrupa Otomotiv OEM Boyaları Başkanı Alexander Haunschild, “Bu 

yenilikçi modelde BMW Grubu ile işbirliği yapmaktan son derece 
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memnunuz. Sürdürülebilir çözümleri ileriye götürmek BASF’nin stratejik 

ilkelerinden biri.” dedi. 

 

BASF, Leipzig’de bulunan BMW fabrikasına kurulmuş olduğu 2005 

yılından beri bir tedarikçi olarak hizmet veriyor ve otomotiv üreticisine 

dünya genelinde modern boya sistemleri sağlıyor. 

 

Boya Bölümü Hakkında  

BASF, Boya Bölümünde geniş bir yelpazede yüksek kaliteli OEM Otomotiv 

boyaları, otomotiv son kat boyaları ve endüstriyel boyalar ve ayrıca dekoratif 

boyalar geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. BASF Avrupa, Kuzey 

Amerika, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerindeki boya sektörlerinde 

önemli pazar pozisyonlarına sahiptir. BASF Grubu’nun Boya Bölümü 2012 yılında 

global olarak 3 milyar Euro civarında satış yapmıştır. Web sitesi adresi: 

www.basf-coatings.com. BASF’nin müşteri dergisi olan Coatings Partner’in bir 

kopyasını www.coatingspartner.com adresinden indirebilirsiniz. 

BASF Hakkında 

Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan 

plastiklere, bitki koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer 

alıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla 

birleştiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, 

hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla 

müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların 

korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı 

sağlıyoruz. Kurumsal hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için 

kimya yaratıyoruz.  2012 yılı sonu itibarıyla dünya çapında 110 binin üzerinde 

çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları 72,1 milyar Avro olarak gerçekleşen 

BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında 

işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com adresindeki 

internet sitesinden ulaşılabiliyor. 
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