
Projecto Speed Rod – fazer renascer uma lenda
O conceituado artista Austríaco Knud Tiroch, especialista em aerografia, e a Spies
Hecker ressuscitaram um Moonshine Runner, um carro vintage da época da Lei-
Seca norte-americana, e com uma boa dose de criatividade transformaram-no num
Speed Rod vermelho vivo, único e de alto desempenho.

“Projectos como este só funcionam com pessoas que pensam para além dos parâmetros
convencionais e que podem oferecer as melhores soluções técnicas de aplicação,” comenta
Knud Tiroch, sediado perto de Baden, no Sul de Viena, Áustria, sobre a sua parceria de
longa data com a Spies Hecker. O especialista Austríaco em tuning encontrou peças de um
Ford A Roadster do início da década de 1930 numa antiga quinta em Iowa, EUA. Após uma
intensa pesquisa, Tiroch descobriu que durante a época da Lei Seca o carro tinha sido
utilizado para contrabandear bebidas alcoólicas ilegais à noite, conhecido como Moonshine
Runner. Após o fim da Lei Seca, o carro começou a participar em competições organizadas
por particulares, sendo estas as percursoras das séries NASCAR actuais.

“Fiquei fascinado com a história deste Ford e decidi fazê-lo renascer como um Hot Rod em
memória ao seu passado selvagem e atribulado e baptizá-lo com o nome de Speed Rod,”
explica Tiroch. O seu especialista em carroçaria, Günter Neubauer, baseou-se em
documentos históricos para reconstruir a carroçaria em falta. A posterior aplicação de
betume e tinta foi levada a cabo no Centro de Formação da Spies Hecker em Colónia,
Alemanha.

Reforma completa

Jörg Sander, Training Leader da Spies Hecker na Alemanha, diz “A nossa equipa da Spies
Hecker demorou quase duas semanas a preparar e a pintar o carro. Não vemos todos os
dias veículos como o Speed Rod, pelo que foi um desafio que todos nós adoramos.”

Sander diz que os requisitos fundamentais para o acabamento da pintura eram um brilho
profundo e uma excelente durabilidade. “Decidimos utilizar o verniz de secagem rápida
Permasolid Verniz HS Speed 8800 da Spies Hecker para o acabamento final do sistema de
pintura. O seu brilho e durabilidade são excelentes,” explica Sander.

Tiroch concorda, e estabelece paralelismos com a velocidade do carro. Ele comenta, “Trata-
se um carro restaurado da década de 1930, pesa apenas 650kg e é tão rápido que
praticamente voa graças ao seu motor de 450hp. Simultaneamente, temos o novo verniz
ultra-rápido da Spies Hecker, Permasolid Verniz Speed 8800 que faz parte da gama de
produtos do Sistema Hi-TEC Performance. Este verniz deu ao nosso Speed Rod o
acabamento perfeito.”

O vermelho vivo influencia o design

O design do Speed Rod concentra-se principalmente na representação visual do conceito
de velocidade e na redução da carroçaria a um mínimo absoluto.

“Desde o início soube que queria o vermelho vivo como cor principal,” lembra Tiroch. “Todo
o carro foi pintado com a base bicamada Hi-TEC 480 RAL 3000 Fire Red e apenas o
compartimento do condutor e a parte inferior do motor foram pintadas com um padrão
axadrezado preto e branco. Estes pequenos retoques estilísticos conferem ao carro uma
aparência muito sóbria e, deste modo, permitem manter o aspecto de Moonshine Runner da
década de 1930.”

Um projecto com uma mensagem global

Através deste projecto, Tiroch e a Spies Hecker prestam homenagem a uma parte
significativa da história automóvel Americana.

Tiroch assinala, “Embora quiséssemos manter-nos fiéis ao formato e modelo do Speed Rod
– não foram adicionadas peças extra ou suplementos desnecessários – quisemos mostrar
que um pouco de criatividade moderna, aptidões técnicas e os materiais certos podem
produzir resultados incríveis.”

Para informações mais detalhadas sobre o Speed Rod e visualizar o vídeo, por favor visite o
site www.spieshecker.pt/speedrod                .

Para obter mais informações sobre o artista especialista em aerografia e tuning  Knud Tiroch
visite o site http://hotrodhangar.com/.

Sobre a Spies Hecker

A Spies Hecker, uma das maiores marcas globais de repintura automóvel da Axalta Coating
Systems, desenvolve soluções de sistemas de pintura optimizados e práticos que tornam o
trabalho na oficina mais simples e eficiente. Com uma história de sucesso de mais de 130
anos, os sistemas de produtos de alta qualidade da Spies Hecker, os serviços adaptados e a
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formação especializada demonstram a sua parceria para com a indústria da repintura. Com
sede em Colônia, Alemanha, é uma das principais marcas globais de repintura automóvel, e
encontra-se presente em mais de 76 países do mundo. 

Spies Hecker – mais perto de si!
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