SA V E THE DATE: JUNE 2 4 TH, 2 017
UTGÅVA 109 I JANUARI 2017 I www.motorex.se

REPORTAGE

10

FORMULA STUDENT:

LJUSHUVUDENAS
TÄVLING
AKTUELLT

6

Farmer Line
Maskinvård med
MOTOREX

NORDEN

16

Hydraulik
Fibre Wash tvättar
skinande rent

INDUSTRI

18

Skärvätska
MAGNUM UX 550
alltid lika cool

EKOSYNT HEES –
DEN GRÖNA KRAFTEN

HÖGPRESTERANDE,
MÅNGSIDIG, EKONOMISK

MOTOREX EKOSYNT HEES sätter ny standard när det gäller
p restanda, tillämplighet och kostnadseffektivitet. Inga andra

hydraulvätskor kombinerar detta med bättre nedbrytbarhet enligt
OECD 301B. Sätt oss på oljeprov!. www.motorex.se
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FARMER POLY 604 definierar UTTO på nytt

Till alla våra läsare!

REPORTAGE

Hjärtligt välkomna till det nya året! För oss är det ett alldeles speciellt år,

10	Formula Student:

eftersom MOTOREX fyller hundra år 2017. Vi kommer att fira jubiléet som

Ljushuvudenas tävling

sig bör – med våra anställda och deras familjer, med våra kunder och med
de människor som stöder oss genom sitt partnerskap och som har gjort
oss starka. Men framför allt vill vi tacka er för ert förtroende för oss och
våra produkter!
Vi är förberedda för framtiden! Nu som förut gäller att våra kunders behov

INSIDE

ska stå i centrum för oss, och våra produkter måste hålla måtten för front

14	Nytt analyslaboratorium
ger bättre service

tar man sig högsta möjliga kapacitet och kvalitet: om en jordbruksmaskin
efter en sträng vinter ska kunna användas igen när man trycker på knappen,

NORDEN
16

om snöröjningsfordonen ska kunna hålla vägarna fria vid minusgrader

Fibre Wash tvättar skinande rent

eller om sekunderna ska avgöra mellan seger och nederlag i en motorsport
tävling. MOTOREX är tillförlitligt när det behövs. Inte minst därför har vi

INDUSTRI
18

linjen och tuffast tänkbara förhållanden. Inom många olika områden förvän

utvidgat vårt laboratorium, vi bygger nytt för både produktion och kontor,

MAGNUM UX 550 alltid lika cool

och vi arbetar ständigt med att hålla oss konkurrenskraftiga nationellt och
internationellt genom nya utvecklingsprojekt.
Vad som gjort oss starka är passionen att upptäcka det nya, och så kommer
det också att förbli i framtiden.

20

PÅ FÄLTET

Nu står vi inför nya utmaningar som vi vill ta itu med tillsammans med er

Korrosionsskydd med FLUID 466

och våra partner. MOTOREX nästa hundra år har redan börjat. Vi gläder oss åt

POWERSPORTS

att ni vill följa oss på den här vägen, fortsätta att förlita er på oss till 100 %
och upptäcka det nya tillsammans med oss.

21	En gång världen runt
till Rally Dakar

I denna anda önskar vi er en trevlig läsning!

SMÅTT OCH GOTT
22

Med vänliga hälsningar

Häftiga idéer/Visste du att… /Serie
Linda Hüsemann, marknadsföringschef
Bucher AG Langenthal
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NYTT
OM MOTOREX

BLICKFÅNG PÅ
SÄLJSTÄLLET
Som återförsäljare vet du hur centralt
det är att presentera en produkt
på rätt sätt, så att den syns ordentligt.
För kunden spontanköper bara det
han ser. Då kan de nya skyltställen för
MOTOREX bränsletillsatser vara till
god hjälp:

•	MOTOREX SYSTEM GUARD 125 ML
(bränslesystemskydd)
•	MOTOREX FUEL STABILIZER 125 ML
(bränslesetabilisator)

ENLIGT VW-STANDARD 508 00/509 00:
DEN NYA CONCEPT A-XL SAE 0W/20
MOTOREX kompletterar sitt breda sortiment av tillverkarspecifika motoroljor för
fordon i Volkswagen-gruppen med den nya lågviskösa motoroljan CONCEPT A-XL
SAE 0W/20. Denna helsyntetiska och bränslebesparande motorolja med sin mycket
låga friktion, för bensin- och dieselmotorer med avgasrening och LongLife-Service
har utvecklats för att klara de högt uppsatta motortekniska målen för Volkswagen-
gruppens senaste motorgeneration. Högkvalitativa basoljor i kombination med speci
altillsatser garanterar ett högt slitageskydd och utmärkta värden när det gäller
bränsleekonomi och skadliga utsläpp. CONCEPT A-XL SAE 0W/ 20 uppfyller standar
derna ACEA A1/B1 och VW 508 00/509 00. Mer information om denna toppaktuella
motorolja (finns från februari 2017) med den alltid höga MOTOREX-kvaliteten finns
hos din MOTOREX-representant.

När du beställer tillsatser nästa gång
ingår det nya skyltstället i leveransen.
Din MOTOREX-representant informerar
dig gärna.

TRANSMISSIONSOLJA MED LÅG FRIKTION
PRISMA FE SAE 75W
Minskning av CO2-utsläppen är en mycket viktig parameter för bilindustrin.
Därmed får också oljan en allt större betydelse. Efter motorn riktas nu bilin
genjörernas uppmärksamhet mot drivlinans energieffektivitet. MOTOREX
svar på detta heter PRISMA FE SAE 75W. Det är en lågviskös GL-4-olja för
moderna manuella växellådor. Den utvecklar sin fulla smörjeffekt redan kort
efter starten av fordonet och förkortar därmed det bränsleintensiva kallstart
skedet avsevärt. De mycket effektiva tillsatserna sänker samtidigt friktionen
kraftigt och ger ett starkt slitageskydd. Redan idag föreskriver olika fordonstill
verkare att FE-olja (FE = Fuel Economy) ska användas. Din MOTOREX-representant
ger dig gärna mer information om den nya transmissionsoljan.
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MOTOREX MÄSSOR OCH EVENEMANG I NORDEN 2017
Välkommen att besöka oss på följande mässor under 2017.
En bra idé om du har frågor om vårt breda sortiment av högkvalitetssmörjmedel.
DATUM

MÄSSA/ORT

INFORMATION

Maj 18–20
Juni 7–10
Juni 28–29
Augusti 19
Augusti 25–26
September 16
September 26–28

Maskinexpo, STOXA
Elmia Wood, Vaggeryd
Borgeby Fältdagar, Bjärred
Motorfest, Karl Gustav
Trucking Festival, Mantorp
Gråbo Trophy, Gråbo
Elmia Park, Jönköping

www.maskinexpo.se
www.elmia.se/wood
www.borgebyfaltdagar.se
www.motorfest.se
www.truckingfestival.se
www.grabotrophy.com
www.elmia.se/park

MOTOREX ADBLUE® LTE
Dieselfordon som används i närtrafik eller annan kortdistanstrafik når ofta inte upp till de
avgastemperaturer som behövs för att SCR-tekniken ska fungera felfritt (SCR = selektiv kata
lytisk reduktion). Resultatet är kristalliska ureaavlagringar i insprutningssystemet, igensatta
filter och för höga utsläppsvärden. Men det behöver inte bli så. MOTOREX AdBlue® LTE (låg
avgastemperatur) har en sammansättning som är exakt anpassad för kortdistanstrafik. Denna
specialvätska har tillsatser som garanterar efterbehandlingen av dieselmotoravgaser även
vid lägre temperaturer. Den extremt rena 32,5-procentiga syntetiska urealösningen är en
central komponent för avgasreningens funktion i SCR-tekniken. Finns i fat om 200 liter och
behållare om 1000 liter. Säljs enbart i Schweiz.

RACINGRESULTAT 2016

RALLYCROSS

ENDURO

RALLY

SIMON OLOFSSON

MARCUS ADIELSSON

MATTIAS ADIELSSON

Simon Olofsson från Charlottenberg har
haft en framgångsrik säsong 2016 i sin
gula RallyX Supercar Lite. Supercar Lite är
nästan samma bil som Supercar, men har
vissa begränsningar. Bara (!) 350 hk och
rörchassi. Alla bilar i cuptävlingarna är
exakt likadana och det är förarens skicklighet som avgör. Under 2016 har Simon
deltagit i 15 tävlingar i Sverige, Spanien,
Lettland, Tyskland, Belgien, England och
Norge, med mer än övertygande resultat:

Den unge svenske enduroföraren Marcus
Adielsson, 18 år, vann svenska mästerskapet för juniorförare USM efter fem tävlingar. Första titeln för Marcus! Han är en av
de kommande förarna i enduro. Han kör
en Husqvarna TE 125 och får stöd från
MOTOREX med smörjmedel och tekniska
råd. Under säsongen har han deltagit i 12
tävlingar i Sverige och dessutom i 3 tävlingar
i europamästerskapet med tävlingar i Italien,
Frankrike och Lettland.

Rallyföraren Mattias Adielsson från Göteborg
har haft en framgångsrik säsong 2016. Han
deltog i det brittiska rallymästerskapet för
juniorer, JRBC, som fabriksförare för Vauxhall Motorsport, och efter sju tävlingar i Storbritannien slutade han som trea i R2-klassen.
”Jag är mycket nöjd med säsongen i Storbritannien”, säger Mattias. Ovanpå detta tog han
bronsmedalj i svenska sprintmästerskapet i
en 4WD med sin Mitsubishi EV07. Det var
första pallplatsen i en 4WD för Mattias, och
hans plan för 2017 är att ta ett permanent
kliv in i 4WD. Troligen kommer han under
nästa säsong att tävla i Europa och kombinera detta med svenska mästerskapen.

•S
 vensk mästare i RallyX Supercar Lite
•N
 ordiska mästerskapet i
RallyX Supercar Lite: andra plats
• Europamästerskapet i
RallyX Supercar Lite: tredje plats

MOTOREX NORDIC GRATULERAR OCH ÖNSKAR LYCKA TILL UNDER 2017!
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AKTUELLT

Driftsäkerheten har ett
direkt samband med
hur man underhåller ett
fordon eller en maskin.
Om du vill arbeta säkert
och utan missöden är
det en god idé att ha ett
regelbundet underhåll
på maskinparken. Då kan
MOTOREX med produkt
serien Farmer Line erbjuda
dig alla de produkter
du behöver från en och
samma leverantör.

MASKINVÅRD
MED MOTOREX

1
När arbetet är färdigt sprayar du omedelbart
med rengöringsmedel och låter det avdunsta.
Produkt: MOTOREX RENGÖRINGSMEDEL
RADICAL

8
Kontrollera nivån i AdBlue-tanken
(om sådan finns) och fyll på vid behov.
Produkt: MOTOREX ADBLUE®

6

2
Inspektera avseende läckage före och efter
varje användning.

9
Blås ur luftfilter och kylare med tryckluft.

3

4

Smörj enligt smörjschema. Smörj hellre
mer regelbundet med mindre fettmängder än
sällan med för stort tilltagna mängder.
Produkt: MOTOREX GREASE 190, GREASE 3000
eller enligt tillverkarens föreskrift.

Mät lufttrycket på kalla
tillverkarens föreskrif  

Vårda då och då plastdelarna efter rengöringen.
Produkt: MOTOREX PLASTIC CARE

Smörj gångjärn och rö  
Produkter: SPRAY 2000  

10

11

Traktorer bör absolut genomgå underhåll minst en gång i veckan

bränsleförbrukningen, kan du föra in maskinvården och diverse

och hårt belastade maskiner som slåttermaskiner, pressar, harvar

uppgifter (oljud, typ av användning, skador). Förvara gärna kontroll

osv varje dag. Vätskenivåerna ska kontrolleras på varma maskiner

häftet i ett fack (intill verktygen) eller på annan lämplig plats. På så

uppställda på ett så plant underlag som möjligt. Det är heller

sätt kan du dokumentera driften och vid behov spara värdefull

aldrig fel att läsa av oljemätstickan före varje användning. Det är

information för nästa servicetillfälle.

en god regel att alltid följa tillverkarens riktlinjer.
Har du några frågor när det gäller maskinvård och rätt produkter

KONTROLL LÖNAR SIG

i Farmer Line? Din MOTOREX-representant ger dig gärna fler

Med ett kontrollhäfte i fordonet, där du t. ex. också antecknar

upplysningar. •

5

däck enligt
  ter.

6

Kontrollera nivån i växellåda och hydraulag
gregat (varma) och fyll på vid behov.
Produkter: MOTOREX POLY 304, POLY 604
(UTTO-olja), COREX HV 46 (hydraulolja)
eller enligt tillverkarens föreskrift.

Kontrollera nivån i motorn (varm) och fyll på
vid behov.
Produkter: FARMER PRO, FARMER UNI,
FARMER LA

Rengör hytt med borste och dammsugare.
Behandla därefter plastytorna.
Produkt: MOTOREX INTERIOR CLEANER

Stryk silikon på dörrarnas gummilister, lås och
andra gummidetaljer. Det skyddar mot fastfrysning vintertid. Produkt: MOTOREX SILICONE
SPRAY och SILICONE STIFT

12

  rliga delar.
  , SPRAY JOKER 440
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7
Kontrollera kylvätskenivån och fyll på vid behov.
Produkt: MOTOREX COOLANT

14
Rengör fönster och belysningsarmaturer.
Kontrollera alla lampor.
Produkt: MOTOREX GLASS CLEANER

7

TRANSMISSIONSOLJA

HYDRAULIK
DIFFERENTIAL

MULTIDISKKOPPLING

Foto: MF

FÖRDELNINGSLÅDA/
4-HJULSDRIFT
KRAFTUTTAG
VÄXELLÅDA

VÅTA BROMSAR

SLUTVÄXEL

FARMER POLY 604
DEFINIERAR UTTO PÅ NYTT

UTTO är en förkortning av ”Universal – Tractor – Transmission Oil”,
vilket innebär att man med en enda olja kan täcka in både växellåda,
axlar, differentialer, fördelnings- och slutväxlar, med eller utan
våta bromsar, samt hydraulsystem. Med den nya högkapacitetsoljan
MOTOREX FARMER POLY 604 lyckas det här konststycket perfekt.
Moderna traktorer är verkliga kraftpaket: högre effekt,

UTTO-KRAVEN

större vridmoment, effektiva hydraulsystem och höga

Varje enhet ställer olika krav på UTTO-oljans egenskaper:

krav på bromskapaciteten ställer idag flera gånger

8

högre krav på en UTTO-olja än för bara några år sedan.

1. KUGGVÄXLAR

Med den nya FARMER POLY 604 har MOTOREX utökat

I många växellådor sker idag växlingarna elektro

sitt UTTO-sortiment med en högkapacitetsolja. Den

hydrauliskt inom bråkdelar av en sekund. Höga peri

har givits speciella egenskaper för mycket höga krav

ferihastigheter hos kugghjulen i reducerväxlar kräver

under tuffast tänkbara användningsförhållanden, t. ex.

en smörjmedelshinna som tål hög belastning, och

för drift med tunga påbyggnadsaggregat, vägtranspor

synkroniseringen kräver noggrant avstämda tillsatser.

ter med stor last / hög hastighet eller användning i

Dessutom måste också de extrema skjuvkrafterna, t. ex.

branta slänter.

i differentialen, avledas så att slitaget minimeras.

2. KOPPLINGAR
Egenskaper hos en växellådsolja som är anpassad till
kuggväxlar kan ge problem i våta bromsar och lamell
kopplingar. Här blir återigen tillsatserna viktiga. FARMER
POLY 604 uppfyller extrema krav hos kuggväxlar. Trots
detta uppvisar den önskade friktionskoefficienter i våta
bromsar och ger en progressiv och slirningsfri kraftöver
föring i lamellkopplingar.

3. HYDRAULIK
I hydraulsystemet överförs stora krafter med UTTO-
oljan. FARMER POLY 604 uppfyller hydrauloljespeci

Risk för förväxling! När påbyggnadsaggregat
byts kan UTTO-oljans egenskaper påverkas genom
kontaminering med annan olja.

fikationerna HVLP-D enligt DIN 51502. Den senaste
sammansättningen utmärker sig genom ett mycket
stabilt viskositets-/temperaturförhållande, god vatten
upptagningsförmåga och ett effektivt korrosions- och
slitageskydd.

NY KOMBI-BLANDNING
Det senaste UTTO-utvecklingssteget är ett brett visko
sitetsområde, vilket är vad vi ser i FARMER POLY 604.
Den nya produkten har fått önskade egenskaper genom
en speciell kombination av extremt skjuvstabila basol
jor och moderna tillsatser. Därför har tribologispecia

Våta bromsar och lamellkopplingar är viktiga
för säkerheten och måste hålla tillverkarens exakt
definierade friktionskoefficienter.

listerna hos MOTOREX tagit fram en synnerligen
balanserad avstämning. FARMER POLY 604 har genom
gått både omfattande laboratorieprovning och fältprov
ning i flera steg med högsta betyg och utmärker sig
genom följande fördelar:
• 	Utmärkta lågtemperaturegenskaper
(kort genomflödestid)
• 	Hög skjuv- och
högtrycksstabilitet
• 	Utomordentlig viskositetsbeständighet
över tiden (se diagrammet)
• 	Låg ljudnivå
• 	Effektivt slitage- och

I KRL-testet (kul-rull-lager) åstadkommer man en
extremt hög skjuvpåfrestning. Man testar ett koniskt
rullager under flera timmar med en axialbelastning
på 5000 N.

korrosionsskydd
viskositetsförhållande
• 	Hög termisk stabilitet
• 	Bred materialkompatibilitet
• 	Uppfyller de senaste
specifikationerna
FARMER POLY 604 är det perfekta valet för krävande
UTTO-enheter och sätter en ny standard när det gäller
användbarhet och kapacitet.
Har du några frågor när det gäller UTTO och FARMER
POLY-familjen? Din MOTOREX-representant lämnar
gärna fler upplysningar. •
MOTOREX MAGAZINE 109
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VISKOSITET VID EN JÄMFÖRELSE ÖVER TIDEN
12
Viskositet vid 100 °C (mm² ⁄s)

• 	Idealiskt temperatur-/

10
8
6

FARMER POLY 604
Vanlig UTTO-olja

4
2
0

1
2
3
Skjuvningstest enligt DIN 51350-6 (timmar)

4

MOTOREX FARMER POLY 604 är synnerligen skjuvstabil och behåller sin
ursprungliga viskositetsklass länge jämfört med en UTTO-olja av standardtyp.
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REPORTAGE

INTERNATIONELL
TALANGTÄVLING

Studenter vid
tekniska univer
sitetet i Graz
tillverkar kolfiberformen till skalkonstruktionen i
Formula Student
”Tankia 2016”.

Foton: Bern Formula Student/Formula Student Tyskland/TU Graz Racing Team (© Psenner Images) Österrike

LJUSHUVUDENAS

TÄVLING

Att samla in praktisk erfarenhet är centralt för studerande, också för att de senare ska
få fotfäste i näringslivet. Just detta är målet för Formula Student. I en konstruktions
tävling vinner det team som i de åtta olika grenarna når upp till det högsta poängtalet.
Teamwork och en brokig blandning av färdigheter är vad som krävs.
Formula Student kommer från Formula SAE, som utkäm

vill starta i. Postdotcom-generationens trend mot elek

pades första gången 1981 i USA. 1999 kom tävlingen

triska drivningar märks här tydligt. Under säsongen 2016

som Formula Student via England första gången till

startade hela 40 team med eldrift, och 75 team med

Europa. Numera finns konstruktionstävlingen över

förbränningsmotor. Nästa säsong tillkommer ytterli

hela världen. Flera hundra team konstruerar en ensit

gare en klass, Formula Student Driverless, dvs. självkö

sig formeltävlingsbil och mäter sig med varandra i

rande racerbilar.

många olika grenar. För närvarande utkämpas varje
år 17 ”Formula Student”-tävlingar.

FORMULA STUDENT COMBUSTION (FSC)
Reglerna beträffande konstruktion och uppbyggnad i

TVÅ KLASSER

klassen med förbränningsmotordrift motsvarar de offi

I början arbetade man enbart med förbränningsmo

ciella Formula SAE-bestämmelserna. Därtill kommer

torer, FSC (Formula Student Combustion). 2010 tillkom

FSC-reglerna som komplettering. De viktigaste begräns

en ny klass för elektriskt drivna fordon, FSE (Formula

ningarna när det gäller drivlinan är följande:

Student Electric). Varje team väljer fritt vilken klass man
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DYNAMISKA ÄMNEN

STATISKA ÄMNEN
PROJEKTIDÉ

HÅLLBARHET

75 poäng

325 poäng

KOSTNAD
100 poäng

BRÄNSLEEFFEKTIVITET
100 poäng

KONCEPT
150 poäng

ACCELERATION

TEAMWORK

75 poäng

SIDOACCELERATION

AUTOCROSS

75 poäng

100 poäng

TOTALT = 1000 POÄNG

• 	4-takts ottomotor

SAMARBETSANDA

• 	högst 610 cm3 slagvolym

Vad som är särskilt värdefullt för studenterna är inlär

•

Restriktor ø 20 mm för bensinmotorer

ningseffekten, förutom den gemensamma uppgiften att

•

Restriktor ø 19 mm för E85bränsle

som team placera sig så högt som möjligt i den totala
utvärderingen. Man lär av varandra inom teamet och över

FORMULA STUDENT ELECTRIC (FSE)

raskande ofta av andra team, eftersom det råder en öppen

Formula Student Electric är en välkommen utvidgning

och kollegial atmosfär mellan teamen. Dessutom finns

av Formula Student och visar den potential som finns

för det mesta inte någon sådan sekretess som den man

hos ämnet elektromobilitet. Också här gäller reglerna

känner inom Formel 1. Varje år är det nya tyngdpunkter

för Formula SAE med smärre avvikelser på grund av

som står i centrum. Dessa inkommer ofta från teamets

den helt elektriska drivningen. De viktigaste reglerna

externa partner. Dessa kan vara välkända biltillverkare och

är följande:

leverantörer, men också utvecklingsbolag och IT-företag.

• 	100 % elektrisk drift

Säsongen 2016 präglades exempelvis av de just nu viktiga

• 	Valfritt antal och typ av elmotorer

trenderna digitalisering, elektrifiering, minskade utsläpp

• 	Högsta momentana effektuttag

och lägre förbrukning.

ur batterier 80 kW
• 	Återvinning av bromsenergi är tillåten
• 	Högtemperaturbatterier eller
bränsleceller är inte tillåtna

HUVUDET PÅ SKAFT OCH FOTEN PÅ GASEN
Eftersom det gäller en akademisk ingenjörstävling är det

Gemensamma ansträngningar
mot nya horisonter och
lära av varandra, det är andan
hos Formula Student.

bästa totalkoncept som vinner. Man kan plocka poäng i tre
statiska och fem dynamiska grenar. Målet för tävlingen

OLIKA FOKUS

är att studenter redan under sina studier ska få ta itu

Som teknisk partner inom smörjområdet till tre olika

med praktiskt arbete och forska inom framtidsorienterad

team (Schweiz, Österrike och Tyskland) tar MOTOREX

teknik. De olika koncept som tas fram världen runt ska då

Magazine tillfället i akt presentera teamen helt kort och

presenteras och utprovas i tävlan med andra team.

ställa en fråga till vart och ett av dem.
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REPORTAGE
Luca Placi,
en av grundarna, fd CEO och rådgivare
”Luca Placi: BFS-teamet startar
i Formula Student Electric. Var ligger enligt
er elektromobilitetens potential?”
”Föreningen Bern Formula Student bildades
2014 på initiativ från studenter vid Berns yrkeshögskola, avdelningen Automobil. Föreningen
utvecklar varje år ett helt eldrivet fordon. På bara 11 månader byggde
vi Berna till vår första säsong 2015. Till den andra säsongen 2016 har vi
satt utvecklingsmålen mycket högt och själva utvecklat och tillverkat så
gott som alla system, både mekaniska och elektriska. På så sätt
uppstod den framgångsrika Giura i samarbete med 35 studenter. Vi
kunde också utöka vårt know-how extremt mycket. Elektromobilitetens
potential tycker vi ligger i den stora utmaningen att kombinera prestanda
med säkerhet och hållbarhet. Vi har för övrigt redan börjat arbetet inför
2017 och har nu gasen i botten.”

BERN FORMULA STUDENT
Formula Student Team, Berns yrkeshögskola (BFS), Biel, Schweiz

Mer informationen på www.bernformulastudent.ch

Anthea Kerollos,
marknadsföringschef
”Anthea Kerollos: Vad är det enligt er som
utmärker TU Graz Racing Team?”
”TU Graz Racing Team konstruerar varje år en
racerbil med namnet Tankia för de internationella tävlingarna i Formula Student. I den här
tävlingsserien deltar omkring 500 internatio
nella universitet i statiska och dynamiska grenar. Teamet består av
studerande i olika studieprogram vid TU Graz, men också från Karl Franzens universitetet. Med hjälp av professionell CAD-programvara och
simuleringsverktyg konstruerar medlemmarna i detta tvärvetenskapliga
team en konkurrenskraftig racerbil på sin fritid. Vi arbetar professionellt
som ett företag och håller ihop som en stor familj. Det bevisas också av
våra goda resultat under de gångna tävlingssäsongerna 2015 och 2016.”
Mer information på www.racing.tugraz.at

TU GRAZ RACING TEAM
Formula-Student-Team, Tekniska universitetet i Graz, Österrike

Ephraim Schwegler,
teknisk chef
”Ephraim Schwegler: Vad tycker ni är
den största utmaningen vid tillverkningen
av tävlingsbilen?”
”Förutom den tekniska utmaningen att inom
ett år tänka ut, konstruera och till slut bygga
en tävlingsbil är den största utmaningen att
coacha teamets medlemmar under hela säsongen. Medlemskapet i
vår förening är ju frivilligt, och ändå byggs det här och var upp ett
enormt arbetsbehov på upp till 120 arbetstimmar per person. Å andra
sidan är det ju också sådana erfarenheter som är tjusningen med
tävlingen. Om man vidgar sina egna gränser resulterar det normalt
i framgång.”
Mer information på www.high-octane-motorsports.de

HIGH-OCTANE MOTORSPORTS E.V.
Formula Student Team vid Friedrich-Alexander Universitet
i Erlangen/Nürnberg, Tyskland

12

BERN FORMULA STUDENT

PRAKTISK
ERFARENHET

Med i Formula
Student sedan

2014

Fordon säsongen 2016

Giura

Chassi / karosseri	Gallerrörram /aerodynamiska
komponenter i kolfiber
Motor / drivning

 elektriska synkronmotorer /
2
bakhjulsdrift via cylindrisk kuggväxel

Yttermått	L 3000 mm / B 1400 mm / H 1200 mm

Team BFS: Egentillverkade karosseridelar av kolfiber
har anpassats till och monterats på Giura.

Vikt, tom

< 251 kg

Effekt / vridmoment

70 kW / 800 Nm

Acceleration
0–100 km / h

3,6 s

Bromssträcka
100–0 km / h

20 m

Max sidoacceleration

1,9 g

TU GRAZ RACING TEAM

FRITT FRAM
FÖR NYA IDÉER

TUG Racing: CAD är ett centralt hjälpmedel från
det första konceptet och fram till produktionsskedet.

Med i Formula
Student sedan

2002

Första Tankia

2004

Fordon

Tankia

Utförande

Monocoque, helt i kolfiber

Motor / drivning

KTM-EXC-500-Motor / bakhjulsdrift

Yttermått

L 2916 mm / B 1482 mm / H 1200 mm

Vikt tom

< 160 kg

Effekt / vridmoment

60 PS (44 kW)/52 Nm vid 7000 U/min

Acceleration
0–100 km/h

4s

Bromssträcka
100–0 km / h

26 m

Max sidoacceleration

> 2g

HIGH-OCTANE MOTORSPORTS E.V.

TILLÄMPAD
KUNSKAP

Med i Formula
Student sedan

2008

Fordon

FAUmax iota

Chassi / utförande	Monocoque helt i kolfiber,
med bakram i stålrör
Motor / drivning

 ittmotor med konisk kuggväxel
M
och spärrdifferential

Yttermått

L 2884 mm / B 1435 mm / H 1078 mm

Vikt tom

ca. 170 kg inkl alla vätskor

Effekt / vridmoment

76 PS (55,9 kW)/56 Nm vid 7400 U/min

Acceleration 0–100 km / h

3,6 s

Bromssträcka 100–0 km / h ingen uppgift
Max sidoacceleration

2,2 g

Ett väl strukturerat team av ljushuvuden parat med en innovativ
High-Octane Motorsports: Kostnadseffektiviteten hos
de olika tävlingsbilarna jämförs med en kostnadsrapport.
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alla de 8 grenarna! •
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INSIDE

I MOTOREX nya laboratorie analyseras
varje dag ett stort antal prover från
kunderna, och resultatet meddelas
till kunden i lättbegriplig form.

FLER PROV,
MER SERVICE
MOTOREX har under de senaste åren haft en kontinuerlig tillväxt. Förutom många
innovativa smörjmedel och andra produkter har också värdefulla tjänster, som hos
MOTOREX alltid varit en del av produkten, väckt uppskattning. Med extra personal
och toppmodern infrastruktur har laboratoriekapaciteten, särskilt vad gäller analys
av prover från kunderna, byggts ut ytterligare.
Smörj- och drivmedel är en central faktor för funktionen

serna genomförs så snart som möjligt och samtidigt

hos alla maskiner och alla fordon till lands, till sjöss och

är exakta. Med det nya laboratoriet har också olika

i luften. MOTOREX smörjtekniker hjälper gärna till med

analysmetoder automatiserats. Automatisering genom

att definiera den lämpligaste produkten. Under drift är

så kallade ”autosamplers” spelar en central roll när det

analys av vätskeprover en viktig indikator för tillstån

gäller ökad effektivitet och precision inom rutinana

det hos maskinen och den vätska som används.

lyser. Det inverkar också positivt på arbetsflödet –
många apparater får gå under natten och på morgo-

VATTNIG ELLER OLJIG?

nen finns resultaten framme. Resultaten från analy

För provtagningen finns så kallade analyssatser som

serna är viktiga: Ofta behövs de som beslutsunderlag

lämnas ut av MOTOREX representant eller den tekniska

för t ex underhålls som ska genomföras eller byte av

kundtjänsten. När ett prov kommer in till den tekniska

vätskor (vid industrianläggningar ofta flera hundra liter

kundtjänsten i Langenthal får det en laboratorieorder

åt gången!).

med löpande nummer. I analyslaboratoriet delas proven
in efter sitt utseende i någon av de två kategorierna

LÄTTBEGRIPLIGA BESKED

”vattniga” eller ”oljiga” prover och analyseras enligt den

Resultaten från laboratorieanalyserna tolkas internt av

detaljerade laboratorieordern.

våra tekniker och meddelas sedan till kunden i lättbe
griplig form. Efter dialogen med den tekniska kund

14

TILLFÖRLITLIGA ANALYSER

tjänsten eller med MOTOREX representant vet kunden

Samtliga analysmoment för kundprov utförs i MOTOREX

sedan exakt vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas.

egna laboratorier. Där jämförs de uppmätta värdena

Dessutom samlar MOTOREX in värdefull kunskap om

med värdena för referensprovet, som tagits ut och

hur väl produkterna fungerar under mycket skiftande

arkiverats vid produktionen. Det är viktigt att analy

driftförhållanden. •

ÖVER 120 ANALYSER
Vi kan nu med företagets egen infrastruktur genomföra 120 olika analyser
och undersökningar. Här följer några av de viktigaste:

Det nyinrättade analyslaboratoriet imponerar med sina
väl tilltagna och ljusa lokaler.

INFRASTRUKTUR

ANALYS

Viskosimeter

 estämning av dynamisk /
B
kinematisk viskositet

IR-spektrum	
Bestämning av identitet och avvikelse
från referensvärden samt analys
av sammansättningen av smörjmedel
Kallkrackningssimulator

Startmotstånd vid låg temperatur

”Karl Fischer”-titrometer

Vattenhalt i smörjmedel

Syra / bastal-titrering	Mätning av sura beståndsdelar, bestämning
av koncentrationsändring hos sura fören
ingar, t. ex. framkallad genom oxidationsprocesser. Bestämning av alkalireserver hos
oljesammansättning

I den här spektrometern med autosampler kan
proverna analyseras automatiskt avseende halter
av olika grundämnen.

Skärvätska analyseras också i en inkubator
med konstant temperatur, avseende svamp
och bakterier.
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RFA-spektroskopi

Bestämning av grundämneshalter i geler

Smältpunktsmätning

 estämning av stelningspunkt
B
i oljors lågtemperaturområde

NOACK-provning

 örångningsförlust hos basoljor
F
och slutformuleringar

Flampunktsmätning

Bränsleförorening, kvalitetsegenskaper /
avvikelser

BOSCH-pump

Skjuvstabilitet, viskositetssänkning
vid användning av smörjmedel

Partikelmätning

 artikelinföring genom nötning
P
och främmande ämnen

Filtrerbarhetsmätning

Bestämning av filtrerbarhet

15

NORDEN

Miljövänliga biltvättanläggningar hör framtiden till: Fibre Wash AB i Göteborg sätter här en ny standard och tillverkar
sina anläggningar enligt gällande stränga svenska miljöbestämmelser.

SKINANDE

RENT

Tvätta bilen framför huset? Inte nu längre! I många kommuner är det inte längre
tillåtet. 25 ”Fibre Wash”-anläggningar erbjuder ett skonsamt alternativ.
De hjälper inte bara till att spara tid utan skonar också lacken och miljön. Med den
biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan EKOSYNT HEES är MOTOREX här
en del av den rena lösningen.

16

Bilar bör tvättas regelbundet för att skyddas mot vägsalt

ning, driftsättning, utbildning, service och miljövänlig

och smuts. Detta görs särskilt skonsamt och effektivt i

återvinningsteknik för vatten och luft. Genom sin mång

en tvättgata från Fibre Wash. Då används cirka 700 liter

åriga erfarenhet imponerar biltvättproffsen från Billdal

vatten, varav bara 70 liter är nytt färskvatten. Resten,

med sin höga kvalitet och tillförlitlighet och sin extra

alltså omkring 90 % av vattnet, upparbetas, renas och

miljövänliga teknik. När det gäller smörjmedel har före

återanvänds gång på gång i tvättprocessen.

taget ett nära samarbete med MOTOREX.

MYCKET KNOW-HOW: FIBER WASH AB

MASSOR AV HYDRAULIK

Fiber Wash AB startade 1990 och erbjuder kompletta

De olika aggregaten drivs hydrauliskt. En huvudpump

lösningar för fordonstvätt. Då ingår konstruktion, tillverk

matar åtta hydraulmotorer för tvätten och en hydraul

Kontrollen av hydrauliken är en central punkt för hög
processäkerhet i alla anläggningar.

Fibre Wash driver sina Belanger-tvättgator med den
biologiskt snabbt nedbrytbara EKOSYNT HEES ISO 46.

Anläggningen försörjs från en central styrenhet med
tillhörande förloppsprofiler.

Hightech-borstarna svarar för ett glänsande resultat.
Där kommer ingen handtvätt i närheten.

motor för drivningen av transportbandet. Omkring 200

av av mycket innovativa specialfibrer som garanterar

liter hydraulolja strömmar igenom det komplexa syste

ett mjukt och repfritt tvättförlopp och ett utmärkt resul

met, delvis under högt tryck. Slangar och ledningar är

tat. Sköljningen av borstarna före och efter tvätten är

hela tiden utsatta för fukt och korrosiva ämnen och

absolut nödvändig för att inga nötande smutspartiklar,

måste därför kontrolleras regelbundet. Den biologiskt

t. ex. från ett kraftigt nedsmutsat fordon, ska finnas kvar

snabbt nedbrytbara hydrauloljan EKOSYNT HEES ISO 46

i borstarna.

från MOTOREX är som gjord för den avancerade använd
ningen i tvättgator och uppfyller de högt ställda kraven

ELEKTRONISK STYRNING

med bästa betyg. Förutom miljöaspekten imponerar

Programförlopp, doseringsprocesser, avloppsvattenrening,

EKOSYNT HEES genom sin långtidsstabilitet, som ger en

transportbandsmanövrering och mycket annat sköts

mätbar ekonomisk besparing. Det bekräftas också av

vid varje tvätt som genom ett trollslag. Bakom detta

företaget Guldhedsgaragets Bilservice AB, som sköter

ligger en genomtänkt elektronisk styrenhet med en

servicen av tvättgatorna i Volvo-fabriken i Göteborg och

egenutvecklad programvara. Dessutom kan den tek

regelbundet skickar oljeprov till Langenthal för analys.

niska kundtjänsten direkt få tillträde till systemet via
en onlinefunktion. Inte konstigt att handtvätten har

OCKSÅ HOS VOLVO, FORD, GM OCH VW
Också fabriksnya bilar behöver tvättas. Biltillverkaren

tjänat ut! •

Volvo Cars driver till exempel flera tvättgator av märket

FAKTA OCH SIFFROR

Belanger, som uppfyller Volvos för närvarande mycket

Företag

höga miljökrav. Varje timme kan mellan 55 och 70 bilar

Huvudkontor

Billdal, utanför Göteborg

rengöras skonsamt. Varje år tvättas 50 – 60 000 nya bilar

Grundat

1990

vid den svenska Volvo-fabriken. I USA levererar Belanger

Antal
medarbetare

8

och VW.

Tillverkare

Belanger USA

Omsättning

15 miljoner kr

RENT UTAN REPOR

Webbsida	www.fibrewash.se
(svenska och engelska)

också till de verkligt stora biltillverkarna som Ford, GM

En av hemligheterna är de speciella borstarna. De består
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INDUSTRI

Metallbearbetningproffs vet
vilken central betydelse skärvätskan
har. Med den vattenblandbara och
universella skärvätskan MAGNUM
UX 550 fortsätter MOTOREX på
den så framgångsrika vägen mot
kapacitet, processäkerhet och
effektivitet.

SWISSCOOL MAGNUM UX 550

FÖRBLIR COOL OCKSÅ VID MAXIMAL KAPACITET
Skärvätskan SWISSCOOL MAGNUM UX 550 får tack

VÄLBALANCERAD FORMULA

vare den banbrytande nya sammansättningen ett stort

Vid utvecklingen av de senaste

antal positiva egenskaper. Genom det avancerade emul

SWISSCOOL-vätskorna satsade

geringssystemet, den toppmoderna tillsatstekniken och

MOTOREX utvecklingsingenjörer

de förträffliga smörjkomponenterna når man topp

all sin omfattande kunskap och

resultat även vid mycket krävande bearbetningsme

kompetens på den framtidsorienterade vatten

toder för metaller med besvärlig spånavskiljing som

lösliga skärvätskan. Primärt har människa och

rostfritt stål och titan.

miljö stått i förgrunden, utan att
det har fått påverka vätskans pre-
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FÖR APPLIKATIONER FRÅN A TILL Ö

standa. Genom att använda den

MAGNUM UX 550 kan användas till både försänkning

banbrytande, välbalancerade

eller spånavskiljning vid olika material- och applikations

formulan har man i MAGNUM UX

relaterade uppgifter. På främsta plats i kravspecifika

550 helt kunnat utesluta skadliga beståndsdelar

tionen för den vattenlösliga skärvätskan kommer sådant

som klor, bor och formaldehyd. Den innovativa

som borrning, svarvning, fräsning av stål, gjutgods, nick

sammansättningen med moderna

ellegeringar och nickelstål med besvärlig spånavskilj

tillsatser och aktiva emulge

ning. Där kommer skärvätskan väl till sin rätt genom

ringsmedel utgör grunden för

sin enastående stabilitet och positiva inverkan på verk

den mikrobiologiska balansen

tygens livslängd.

i emulsionen.

De utpräglade avrinningsegenskaperna hos MAGNUM UX 550
minskar förlusterna till ett minimum.

Med den välbalancerade formulan kan man avstå
från vissa beståndsdelar och ändå vara säker på att få
en hög biostabilitet.

FÖRDELARNA I KORTHET
Följande fördelar talar för denna skärvätska från MOTOREX:
FRITT FRÅN BOR OCH FORMALDEHYD

skonsam för människa och miljö

MYCKET HÖG SPÅNAVSKILJNINGSEFFEKT

extraordinära verktygslivslängder
lämplig för material med besvärlig spånavskiljning

MYCKET SKUMNINGSSNÅL

bildar stabila och skumsnåla emulsioner
med vatten från 10° dH upp till 30° dH

GOD SKÖLJFÖRMÅGA

rena maskiner

UTMÄRKT KORROSIONSSKYDD

skyddar maskiner och arbetsstycken

MYCKET GOD BIOSTABILITET

sammansättningen förhindrar okontrollerad
biologisk tillväxt och bidrar på så sätt till en hög
livslängd på emulsionen

SMÅ FÖRLUSTER

lägre förbrukning
lägre kostnader

Har vi gjort dig nyfiken? Då bör du ta tillfället i akt och låta SWISSCOOL MAGNUM UX 550 bevisa
sin förmåga. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd. •
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PÅ FÄLTET
OSKYDDAD

SKYDDAD

De flesta metaller
korroderar om de
inte skyddas. Detta
påverkar funktionen
negativt, orsakar
kostnader och ser
dessutom illa ut.
MOTOREX har med
sin FLUID 466 ett
beprövat skydd mot
den bruna pesten.

FLUID 466 SKYDDAR!
När man varje dag är beroende av att maskiner och fordon fungerar perfekt tänker man också på att skydda dem.

VAXARTAD TIXOTROP VÄTSKA

MÅNGSIDIGT ANVÄNDBAR

MOTOREX FLUID 466 är ett bariumfritt vaxartat korro

FLUID 466 lämpar sig särskilt bra som skydd vid säsong

sionsskydd som bildar en hållfast och homogen skydds

avställning av fordon och maskiner, för konservering

hinna. Skyddsvätskan är också tixotrop, så att den inte

av hålrum och som underredsskydd. Optimal mot

rinner/droppar av vid appliceringen, inte ens från

inverkan av saltvatten! Dessutom kan den användas

lodräta ytor. FLUID 466 kan erbjuda följande viktiga

optimalt för konservering av halvfabrikat, samt anord

fördelar:

ningar och verktyg som ska förvaras i skjul, utomhus

•

eller inomhus.

Saltvattenbeständigt korrosionsskydd

• 	Klarar 1000 timmars saltdimprov (ASTM B117)
•

Bildar en hållfast, icke-klibbande vaxhinna

LÄTT ATT APPLICERA

•

Droppar inte av vid appliceringen (tixotrop)

Denna lättanvända korrosionsskyddsvätska kan appli

•

Torkar snabbt

ceras genom doppning, rullning, penselstrykning eller

• 	Värmebeständig, droppunkt högre
än 120 ° C (DIN ISO 2176)
• 	Långtidskorrosionsskydd

tryckluftssprutning. För omgående skydd, t. ex. efter
montagearbete, finns FLUID 466 på sprayburk med
400 ml.

•

Kan tas bort genom avångning

•

Fri från barium

Skydd lönar sig! Din MOTOREX-representant lämnar

•

Fri från aromater

gärna fler upplysningar. •

Mångsidig: FLUID 466 ger också saltspridare och andra maskiner ett optimalt skydd mot korrosion pga saltvatten.
Också dörrtrösklar, t. ex. på veteranbilar, kan konserveras optimalt.
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POWERSPORTS

Den 38-årige britten Lyndon Poskitt tröttnar inte så fort på motorcyklar –
sedan maj 2014 har han varit på resa och på egen hand besökt 6 världsdelar och
inte mindre än 50 länder. Resans höjdpunkt blir deltagandet i Rally Dakar 2017.
”You only live once”, sade sig maskiningenjören Lyndon Poskitt

och Mongoliet. Efter cirka 3000 mils färd byggdes Basil om i

efter att ha arbetat i 17 år, och lämnade hus och hem för att

Ulan Bator till Mongoliets internationella rally.

förverkliga sitt unika projekt ”Races2Places”. På sin färd jorden
runt tillryggalägger han över 16 000 mil och deltar också med sin

MED RALLY DAKAR 2017 SOM MÅL

KTM i tävlingar på de olika platserna.

Efter Sydkorea och Japan gick resan vidare på den amerikan
ska kontinenten, från Alaska via Kanada och Centralamerika

IDÉN HADE FÖTTS

fram till rallyts startpunkt, Asunción i Paraguay. Som en efter

En jordenruntresa kombinerad med motorcykeltävlingar. I maj

gift för Rally Dakar-reglementet bytte han på platsen till sin

2014 startade Lyndon med sin ombyggda KTM 690, som han

nya MOTOREX-gröna racinghoj. Känns det spännande att få

kallar ”Basil”, i riktning mot Grekland. Där deltog han genast i

veta på vilken plats Lyndon kör i mål den 14 janu

Hellas-rallyt. Resan gick vidare och förde under de följande 12

ari 2017 i Buenos Aires i Argentina? Det får du

månaderna Lyndon vidare genom Turkiet, Georgien, Azerbaid

veta på den här länken:

zjan, Ryssland, Kasakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan

www.motorex-powersports.com •
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SMÅTT OCH GOTT
Arbete med textilier ingår i läroplanen för skolorna i Schweiz. Detta gällde även 12-årige Sean.
Hans examensarbete i sjätte klass i skolan Quar
ten am Walensee var ovanligt kreativt: en textil
stol med formen av ett MOTOREX-fat. Eftersom
Sean gillar MOTOREX var han fast besluten att se
till att hans stol såg autentisk ut. Med noggrann
het och skicklighet gjorde han själva klädseln,
klippte ut loggan från tyg och sydde sedan fast
den på exakt rätt plats med hjälp av en symaskin.

HÖGSTA BETYG FÖR
SEANS FATSTOL
Han satte också dit ett blixtlås, så att klädseln kan
tas av och tvättas. Sean fick högsta betyg för sitt
arbete, vilket säkerligen kommer att motivera
honom att fortsätta vara kreativ med tyger med
MOTOREX look. Bra gjort! •

KÄNNER DU TILL VILKET FINT ARBETE MAN GÖR PÅ UCI?
UCI World Cycling Center (WCC), huvudkontor för Interna
tionella cykelunionen (UCI) i Aigle, Schweiz, är ett coach
nings- och träningscenter för elitcyklister i olika discipliner.
Detta center för proffsidrottare bildades 2002 och stöder
100 män och kvinnor från hela världen varje år, på deras
väg mot topprestationer under sina idrottskarriärer. Grund
läggande och avancerad träning i tre olympiska discipliner,
landsväg, bana och BMX, ställer särskilt höga krav. MOTOREX
har under flera år haft ett nära samarbete med UCIs speci
alister på cykelskötsel och varit deras teknikpartner när
det gäller smörjning, rengöring och skötsel av
tävlingscyklar för många olika klasser och eve
nemang. •
www.uci.ch/wcc/about/the-world-cycling-centre/
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LÅT OSS FIRA MED VÅR JUBILEUMSKOLLEKTION!

PIKÉTRÖJA HERITAGE
dam och herr

SWEATJACKA HERITAGE
unisex

Pikétröja i retrostil, jubileumskollektionen
MOTOREX 100 Years. Diverse brodyrapplikationer
på överärmen. Attraktiva applikationer och
broderier på fram- och baksida, fållar och krage i
kontrastfärg. Material: bomull 80 %, polyester 20 %.
Färg Cool Grey.
Storlekar dam: XS–L, herr: S–XXL

SEK 495.–

Sweatjacka i retrostil, jubileumskollektionen
MOTOREX 100 Years. Diverse brodyrapplika
tioner på överärmen. Attraktiva applikationer
och broderier på fram- och baksida. Hel
dragkedja. Material: bomull 80 %, polyester 20 %.
Färg Cool Grey. Storlekar: XS–XXL

SEK 665.–

inkl. moms

Artikelnummer dam: XS: 451485, S: 451486, M:451487, L: 451488
herr: S: 451473, M: 451475, L: 451477, XL: 451478, XXL: 451479

T-SHIRT HERITAGE
dam och herr
T-shirt i retrostil, jubileumskollektionen
MOTOREX 100 Years. Diverse brodyrapplikationer på överärmen samt broderad logga
på baksidan. Attraktiv, påtryckt vintagelogga på framsidan. Material: bomull
80 %, polyester 20 %. Färg Cool Grey
Storlekar dam: XS–L, Grössen herr: S–XXL

SEK 245.–

inkl. moms

Artikelnummer Dam: XS: 451489, S: 451490, M: 451491,
L: 451492, XL: 451493, XXL: 451494

inkl. moms

Artikelnummer dam: XS: 451470, S: 451472, M:451474, L: 451476
herr: S: 451480, M: 451481, L: 451482, XL: 451483, XXL: 451484

TILLGÄNGLIG FRÅN 10 FEBRUARI 2017
Beställ artiklarna med e-post på följande adress: nordic@motorex.com
MOTOREX MAGAZINE 109

I JANUARI 2017

23

VI ÄR STOLTA
ÖVER VÅR SEXPACK!
LU

BR I CANTS

LU

BR I CANTS

BEST
BRAND
2011

BEST
BRAND
2014

LU

BR I CANTS

LU

BR I CANTS

BEST
BRAND
2012

BEST
BRAND
2015

LU

BR I CANTS

LU

BR I CANTS

BEST
BRAND
2013

BEST
BRAND
2016

ETT STORT TACK
TILL VÅRA KUNDER.
Tidskriften Auto-Illustriertes läsare har än en gång röstat om det bästa varumärket inom smörjmedel.
MOTOREX har nu under hela sex år i följd, ända sedan 2011, prenumererat på översta platsen på prispallen.
Alla våra lojala kunder förtjänare verkligen ett stort tack för denna uppmärksamhet. Den här utmärkelsen
både bekräftar kvaliteten på våra produkter och sporrar oss att göra dem ännu bättre. www.motorex.se

