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OLJAN FÖR HUSQVARNAMÄSTARNA FINNS ÄVEN FÖR
ENTREPRENAD-MASKINER.

Tävlingar vinner man med huvudet. Och med en pålitlig partner. MOTOREX bidrar till de
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”Inget är så beständigt som förändringen” – det här citatet har inte uppstått
i vår tid utan härstammar från den grekiske filosofen Herakleitos som
levde och verkade för omkring 2500 år sedan.
I tider med förändringar finns det också ting och värden som består trots
all förändring. För MOTOREX är det entusiasmen och engagemanget för
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teknik och utveckling av nya produkter och lösningar, alltid med kundernas behov i fokus för vårt handlande.
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tillbaka till 1800-talet, och än idag används den här tekniken utan att ha
förlorat något av sin fascination. Men vad som har förändrats är kraven på
smörjteknik för kuggstängerna. Läs här om allt som ett modernt special
passagerare på ett säkert sätt, sommar som vinter. En stor portion entusiasm
och engagemang för teknik behövs också på tävlingsbanan. Med en titt
bakom kulisserna låter vi er komma den här unika MotoGP-atmosfären
litet närmare.
Trots de ständiga förändringarna kommer MOTOREX också i framtiden
att inrikta sig på nyttan för kunden, på produkternas kvalitet och på

Slangtillverkning i fem steg

rådgivning och tjänster. Vi gläder oss åt att få dela vår entusiasm med er
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och tackar för det förtroende ni varje dag visar våra medarbetare.
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”Klättringshjälp för bergbanor”. Utvecklingen av kuggstångsbanor går

smörjmedel måste klara av för att bergbanorna ska kunna transportera

NORDEN
23

Ett bra exempel på förändring och beständighet beskrivs i rapporten

Häftiga idéer/Visste du att…/Serie

Jag önskar er stor framgång i ert arbete med MOTOREX-produkter och
dessutom en bra start på det nya året.

Martin Basler
Chef, marknadsföring och försäljning (Schweiz)
MOTOREX-BUCHER Group AG
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NYTT
FRÅN MOTOREX

 PECIALKEDJESMÖRJMEDEL FÖR ENDUROMOTORCYKELN
S
L ÅG SMUTSVIDHÄFTNING
VATTEN- OCH HÖGTRYCKSBESTÄNDIG SMÖRJFILM
LÅNG LIVSLÄNGD
KLARAR TUFFA VÄDERFÖRHÅLLANDEN
MED PTFE FÖR SLITAGEMINSKNING

KLAR FÖR DEN
STORA FÄRDEN?
MOTOREX erbjuder skräddarsydda kedje-

till vardags och på längre färder. Då visar

vårdsprodukter för alla ändamål. Med den

det verkligen sina styrkor både under snabba

nya Chainlube Adventure täcks ytterligare

motorvägsetapper fram till bestämmelse

en användarprofil in. Det vita kedjesmörj-

orten och under de påföljande äventyrs

medlet med PTFE (fast smörjmedel) har utfor-

turerna. Den optimala smörjningen och det

mats speciellt för att uppfylla kraven hos

starka slitageskyddet på kedja, drev och

moderna endurohojar och imponerar med

kedjehjul står alltid i fokus. Finns från och

sin extremt långvariga effekt. Det vatten-

med nu i en dryg sprayburk på 500 ml.

fasta, smutsavvisande och starkt vidhäf-

Testa nu!

tande kedjesmörjmedlet kan användas både

MOTOREX MÄSSOR I NORDEN 2019
Välkommen att besöka oss på följande mässor under 2019. En bra idé om du har frågor om vårt
breda sortiment av högkvalitetssmörjmedel.
DATUM

MÄSSA/ORT

INFORMATION

Juni 6 – 8
Juni 26 – 27
Augusti 17
September 12 – 14

Skogs Elmia, Jönköping
Borgeby Fältdagar, Borgeby
Karl Gustav Motordag, Karl Gustav
Entrepenad Live, Ring Knutstorp

elmia.se/skogselmia
borgebyfaltdagar.se
motorfest.se
entrepenadlive.se

RAKA VÄGEN TILL 8:E SEGERN
För åttonde gången har läsarna av Schweizer Auto
llustrierten utsett MOTOREX som bästa varumärke!
För MOTOREX är denna åttonde segern i rad ett
resultat av år med konsekvent arbete och engagemang
för att leverera bästa tänkbara produkter och service
till våra kunder. Tack så mycket för erkännandet!
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KTM-SUPPLIER AWARD
TILL MOTOREX

TERRI – TVÅ I EN
Terri är en liten och lätthanterlig skogsmaskin som tar sig
fram överallt utan att skada marken. Det låga marktrycket

”MOTOREX är ”A+”-leverantör och imponerar genom sin

gör den extra lämplig för användning i våtmarker och känsli-

höga kapacitet och tillförlitlighet i toppklass”, säger KTM.

ga markområden. Den här beståndsgående maskinen är bara

Det framgångsrika företaget från Mattighofen i Österrike

1,90 meter bred, vilket gör den lämplig för områden som är

utvärderar regelbundet sina leverantörers kvalitet och har

svåra att komma åt med en större skogsmaskin. Terri tillver-

tidigare flera gånger placerat MOTOREX i den högsta kate-

kas i Älmhult i södra Sverige. Företaget har valt att använda

gorin med sin ”KTM Supplier Quality Excellence Award”.

MOTOREX-produkter i maskinerna. Hydraulsystemet är fyllt

I 16 år har nu KTM och MOTOREX arbetat hand i hand.

med Ecosynt HEES, motorn körs på Focus CF SAE 10W/40 och

Förutom den första påfyllningen av KTMs samtliga stan-

kylsystemet fylls med propylenglykol. Om du kompletterar din

dardmotorcyklar omfattar samarbetet också det fram-

Terri med en Log Max 928 får du en komplett maskin som kan

gångsrika engagemanget i motorsporten. Den kunskap

användas som både skotare och skördare, eller som bådadera.

detta leder till kommer omedelbart serieprodukterna till

Terri gör skogsbruket roligt och enkelt!

godo och ingår i samtliga KTM- och MOTOREX-produkter.

Mer information på www.terri.se.

Hjärtliga gratulationer!

UPPLYFTANDE INSLAG
PÅ AUTO ZÜRICH
I MOTOREX mässmonter på den senaste Auto Zürich i Schweiz svarade huvudrollsinnehavarna Meanie och Mister Bean för oförglömliga ögonblick. I båda fallen var det fråga om dubbelgångare. Meanie är en tekniskt starkt modifierad Mini Cooper.
Denna småbil med sin 220 hk starka mittmotor, godkänd för vägtrafik, har en matchvikt på bara 875 kg och accelererar
till 100 km/h på mindre än 4 sekunder. Självfallet hade scenariot i montern byggts upp för gästerna – men de lämpligaste
smörjmedlen och skötselprodukterna för Meanie från MOTOREX är en absolut realitet. Alla hade mycket roligt.
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AKTUELLT
© U. Jossi, www.jungfraubahnen.ch

KLÄTTRINGSHJÄLP

FÖR BERGBANOR

Uppför och nerför, i en bergbana griper kugghjulet in i kuggarna på den förankrade
kuggskenan och klarar därför lutningar på upp till 45 %. När kugghjul ska ta upp
tunga laster krävs smörjning. Därför satsar Berner Oberland Bahnen AG sedan 3 år
med framgång på det biologiskt snabbt nedbrytbara kuggstångsmörjmedlet
MOTOREX Cograil Oil Plus.
De kommer från hela världen och lutar sig bekvämt

2015 justerades växeln och det nya kuggstångs-

tillbaka under färden till Europas högst belägna

mörjmedlet Cograil Oil Plus infördes efter en fram-

station, 3450 meter över havet, på Jungfraujoch. Dag

gångsrikt slutförd testfas.

efter dag åker tusentals passagerare på detta sätt.
Driftsäkerheten kommer alltid först hos Thomas

KUGGHJULET ”GRIPER TAG”

Blatter, chef för BOB-verkstäderna i Zweilütschinen.

På alla fyra kuggstångssektionerna i BOB-spåret är
det ögonblick då kugghjulet griper in i eller släpper

6

RÅDGIVNING HAR CENTRAL BETYDELSE

kuggstången alltid mycket viktigt. Målet är att

MOTOREX har redan visat sin tillförlitlighet i sitt

passageraren inte ska märka att drivningen till-

samarbete med Berner Oberland Bahnen. På hösten

fälligt ändras. Ändringen görs med en mekanisk

Perfekt smort drivkugghjul: Thomas Blatter är chef för
BOBs verkstäder i Zweilütschinen.

SPECIALSMÖRJMEDEL FÖR KUGGSTÅNGSBANA
BIOLOGISKT SNABBT NEDBRYTBART (OECD 301B)
EXTREMT TRYCKTÅLIGT
STARK VIDHÄFTNING
LÅGTEMPERATURBESTÄNDIGT
INGEN HÄRDNING

MOTOREX Cograil Oil Plus är mycket klimatbeständigt,
har god vidhäftning och är biologiskt snabbt nedbrytbart.

process, så synkront som möjligt, och säkerställs

har kunnat minskas avsevärt. Det lågtemperatur-

med hjälp av ett lämpligt smörjmedel. Om passage-

stabila Cograil Oil Plus ISO 320 kan användas både

rarna bara lägger märke till kuggstångssektionerna

sommar- och vintertid.

på grund av den kraftiga stigningen har allt gått

UPP TILL 50 % BESPARING

som smort.

Genom fina munstycken sprutas smörjmedlet mot

SKYDD MOT KUGG-(HJULS-)BORTFALL

kuggstången med tryckluft under drift. Därefter över-

”Karies” på kuggstänger och kugghjul beror helt

förs det till kugghjulet under körningen. Smörjningen

enkelt på slitage. Kuggstångsmörjmedlet ska förhin-

aktiveras automatiskt med föreskrivet intervall. ”Med

dra detta och säkerställa en så tyst gång som möjligt

Cograil Oil Plus har vi kunnat spara in upp till 50 %

under alla driftförhållanden. MOTOREX Cograil Oil

av smörjmedlet”, säger Thomas Blatter. Ytterligare en

Plus ISO 320 är baserad på syntetiska estrar och på

fördel är att man också kan smörja hjulringen med

tillsatser som är särskilt anpassade mot dessa. En

samma produkt. Detta förenklar också logistiken.

hög andel högtryckstillsatser utan fasta smörjmedel

Apropå logistik: Genom övergången till Cograil Oil Plus

minskar slitaget effektivt. Eftersom det här gäller

kunde man också avhjälpa problemet med avlagringar i

en förlustsmörjning är specialsmörjmedlets starka

tankarna – till stor glädje för verkstadspersonalen som

vidhäftning och höga biologiska nedbrytbarhet

sedan dess inte längre behöver klättra upp till igen-

centrala faktorer. Det bidrar till att förbrukningen

satta rörledningar. •
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CAR LINE

BAG-IN-BOX:

FLEXIBILITET
MED MERVÄRDE

Märkesspecifika motoroljor kräver ett allt bredare sortiment i verkstäderna.
MOTOREX löser detta med det praktiska, kompakta och anpassade konceptet
med 20-liters bag-in-box. Gör bag-in-box-testen!

Vid service på ett fordon av ett visst märke krävs i allt större utsträckning märkes- eller modellspecifika oljor. För
att kunna följa tillverkarnas föreskrifter tar man för det mesta till enlitersflaskor. Men det är å andra sidan allt
annat än ekonomiskt och miljövänligt.

IDEALISKT KOMPLEMENT
Motorolja i bag-in-box passar bra både som enda oljelager och som komplettering till smörjmedelslagring i form
av fat, tankar med oljebar osv. MOTOREX tagit fram ett praktiskt bag-in-box-ställ (b × h × d: 64,4 × 115 × 55 cm) för
ren lagring och hantering av upp till 6 olika bag-in-box-förpackningar. Stället är försett med ett droppkärl och
underlättar snabb och ren tappning genom de lätt framåtlutande hyllplanen. Det finns alltså knappt några gränser för variationsmöjligheterna.

8

20 LITER
SÄRSKILT LÄMPLIG SOM KOMPLETTERANDE
PRODUKT I VERKSTADEN
UTRYMMESBESPARANDE LAGRING (STAPLINGSBAR)
ENKEL OCH REN HANTERING
GARANTERAT HÖGSTA MÖJLIGA RENHET
HOS INNEHÅLLET
INBYGGD KRAN MED HÖGT FLÖDE
GOD RESTTÖMNING
MINSTA MÖJLIGA AVFALLSVOLYM

Gör bag-in-box-testen!
	Har du redan beställt märkesspecifika motoroljor i literflaskor för ett servicearbete?

	Är du beroende av snabb tillgång till den märkesspecifika motoroljan?
	Vill du av logistiska och ekonomiska skäl inte lagerhålla större mängder
av en motorolja som du bara behöver sporadiskt?
	Om du svarar Ja på de tre frågorna i checklistan är märkesspecifika motoroljor från MOTOREX
i bag-in-box på 20 liter det rätta valet för ditt företag:
Din MOTOREX-representant lämnar gärna mer information. •
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REPORTAGE

DANIELS MINIATYRMOTORER:

”… DET GÅR MED MUSIK!”
Motorer har allt sedan barndomen fascinerat Daniel Aquilon (76). Medan han ännu gick
i lära till elektromekaniker byggde han vid 17 års ålder sin första fullt funktionsdugliga
motor. Det speciella med den var skalan 1:3. Tillsammans med vännen Bernard Bussy (74)
vågade han sig också på den legendariska 180° V12-motorn i Ferrari® 512 TR. Fram till
idag har den finurlige fransk-schweizaren byggt fullt funktionsdugliga förbränningsmotorer ”en miniature”. MOTOREX har hälsat på hos de båda.
10

Daniel visar skillnaden i storlek
mot ett originaltändstift.

”Mitt miniatyrtändstift
är perfekt!”
Daniel Aquilon

1:3

G
N
I
N
K
S
N
I
FÖRM
:
L
Å
M
M
SO
Motorblocket på en 12-cylindrig
4-taktsmotor

Franska chansons ljuder svagt i bakgrunden medan

encylindrig fyrtaktare med slagvolymen 25 cm3. Som

Daniel Aquilon arbetar på en miniatyrisering i sin

driftmekaniker arbetade han sedan mer än 25 år i

bara 14 m stora verkstad. Hans far var mekaniker.

samma företag. Med sin stora talang höll han sig

Det var också han som på 1950-talet berättade för sin

framme överallt där mekaniska och elektriska utma-

som om arbetet, för det mesta på amerikanska moto-

ningar fanns att övervinna. Därvid åstadkom han

rer. Tekniska raffinemang som till exempel hydraulisk

gång på gång häpnadsväckande saker utan att kunna

ventilspelutjämning och automatväxellådor var då

uppvisa någon ingenjörsexamen eller yrkeserfaren-

på gång.

het från prototypbyggnad hos någon välkänd biltill-

2

verkare. Det som håller både honom och hans motorer

ATT SÄTTA SIG SJÄLV PÅ PROV

igång är den rena passionen. Viljan att bevisa för sig

Redan som elektromekanikerlärling byggde Daniel

själv, att om och om igen sätta sig själv på prov. Samti-

vid 17 års ålder sin första funktionsdugliga motor, en

digt är han som person tillbakadragen och sätter

MOTORE X MAGA ZINE 114

I JANUARI 2019

11

REPORTAGE

Bernard Bussy
(företagsledning)
och Daniel Aquilon
(konstruktör)
i visningslokalen.

Liksom den stora förebilden har lättmetallkolven i den förminskade Testarossa-motorn tre kolvringar:
två kompressionsringar och en oljeskrapring.

” Motorbyggandet är ett rent nöje.

första tolvcylindriga motor: Det var ingenjören Gioacchino Colombos legendariska Ferrari® 60°-V12-motor

Det finns inte någon affärsidé bakom.”

med en överliggande kamaxel per cylinderrad, tre

Bernard Bussy

gnisslande V12-motorn trollband genast Bernard, som

aldrig sig själv och sina färdigheter i förgrunden. Med

uppstod tanken att under namnet Motorconcept göra

enklast möjliga utrustning, vilket vill säga en pelar-

de motoriska mästerverken tillgängliga för en utökad

borrmaskin, ett dubbelsupportbord och en liten svarv,

krets av intresserade.

förgasare, 2-ventilsteknik och vått oljetråg. Den hest
redan hade en avsevärd halt av bensin i blodet. Och så

tillverkar Daniel än idag perfekt fungerande mini
atyrer. Bland dessa finns en Stirling-motor, flera

FÖRSTA TOLVCYLINDERMOTORN VID 60

fyrtaktare med en till tolv cylindrar i boxer-, rad-

Nästan precis till sin 60-årsdag blev Daniel färdig med

och V-motorer, en encylindrig diesel och till och

sin första tolvcylindermotor. En sensation! Men han

med en 14-cylindrig stjärnmotor.

hade gjort upp räkningen utan Bernard. Denne hade
en ännu mer kvalificerad motoridé i beredskap åt sin

12

KONSTRUKTÖREN MÖTER
KOMMUNIKATÖREN

”teamkamrat”: Den av Mauro Forghieri konstruerade

Av en slump lärde Daniel Aquilon och Bernard Bussy

Formel 1 Ferrari® 512 F1 (1964 – 1965). Den här motorn

känna varandra 2002. Då höll Daniel just på med sin

kom sedan att i olika varianter driva tusentals exem-

180-graders V12:a som användes första gången i

Daniel tar mått på ett ”fullvuxet exemplar” från en Ferrari® 512 TR.

plar av standardmodellerna 365 GT/4 BB, BB 512, BB 512i,
Testarossa, 512 TR och 512 M mellan 1973 och 1996.
Om vevaxeln var Colombo V-12:s ”pièce de résistance”
(besvärligaste komponent), var motsvarande delar på
den nya 12-cylindersmotorn de kamremstyrda cylin-

” Den besvärliga

derlocken med sina fyra ventiler och den elektroniskt

delen i Clombo V-12

har 512-TR-motorn också smörjning med torrt oljetråg.

var vevaxeln.”
Daniel Aquilon

styrda bensininsprutningen. Som sin stora förebild
På bara 2 år tillverkade Daniel motorn under mer än
4000 arbetstimmar.

EXAKT IN I MINSTA DETALJ
Hans uttalande om att det inte går att förminska
allting rakt av i skala 1:3 är intressant. Om man t. ex.
förminskar tändstiften för mycket får inte gnistan en
tillräckligt lång väg att gå mellan mittelektroden och
jordelektroden. Tändstiften överensstämmer därför i

Miniatyrvevaxel i
naturlig storlek.
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REPORTAGE
är hela bränsleförsörjningen inklusive styrsystemet
för den platta V12-motorn. När det gäller elektroniken

MINIATYRISERAT:
		 CYLINDERHUVUDET

har Daniel kunnat förlita sig på en familjemedlem i
dotcomgenerationen. Den 6,4 hk starka boxermotorn
kan komma upp i 8000 varv per minut innan den slår
ifrån. Den åtföljs av ett sound som söker sin like. Men
vilken V12:a från Motorconcept låter vackrast: 60° V12
med förgasare eller den insprutade Flat 12? Det är
som att jämföra Mozart och Beethoven eller Pepsi® och
Coca-Cola®, alltså en ren smaksak. Men en sak är säker:
för Daniel och Bernard är det bara smörjmedel från
MOTOREX som gäller.

OLJEPUMP

STARTMOTOR

Förundrades och strålade: Mauro Forghieri (höger)
med Daniel (vänster) och Bernard år 2007 i Modena.

BESÖK VÄLKOMNA
Efter föranmälan kan man, även som yrkesgrupp, förening eller företag, få uppleva mästerverken live hos Motorconcept i Ecublens utanför Lausanne. Det enda villkor som de två passionerade pensionärerna
ställer är att man måste ha med sig musikgehör för en brokig orkester
av förbränningsmotorer – för den elektriska tidsåldern hoppar båda
generöst över. •

Här får man leta förgäves efter hightechutrustning.
Daniels 14 m 2 stora verkstad.
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bussy-trucks.ch

HÄR SPELAR MUSIKEN
A
SK A NN
ED
DEN M
O
K
R
Q
ONEN!
T EL EF
1 CYLINDER, 4-TAKT

1 CYLINDER, 4-TAKT DIESEL

4 CYLINDRAR, 4-TAKT

Bensin

Diesel

Bensin

12 cm /0,13 hk/4000 rpm

80 cm /1,3 hk/3000 rpm

60 cm 3 /2,3 hk/10 000 rpm

Årsmodell 2017

Årsmodell 1988

Årsmodell 1997

3

3

youtube.com/
watch?v=qR-uSBb_8H0

youtube.com/
watch?v=xdS4onqwSe0

youtube.com/
watch?v=JZWneDvWFGI

6 CYLINDRAR, 4-TAKT

12 CYLINDRAR, 4-TAKT

7 CYLINDRAR, 4-TAKT

Bensin

Bensin

Bensin

127 cm 3 /1,5 hk/4500 rpm

200 cm 3 /6,4 hk/8000 rpm

100 cm 3 /3,9 hk/6200 rpm

Årsmodell 1967

Årsmodell 2007

Årsmodell 2010

youtube.com/
watch?v=zlM3woCCVBo
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youtube.com/
watch?v=E9_Um4JqHH0

youtube.com/
watch?v=3iccSlHf_a0
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HYDRAULIK
© Takeuchi

COREX HVLP-D ZF:

NÄR HYDRAULIKEN SKA
GÅ ZINKFRITT

Moderna hydraulsystem blir allt kraftfullare och måste samtidigt bli mer ekonomiska.
De här kraven påverkar hydrauloljans sammansättning. Den zinkfria MOTOREX Corex
HVLP-D ZF 46 är en typisk representant för den nya generationen hydrauloljor.
I själva verket kräver moderna hydraulsystem, förut-

VATTEN, SMUTS OCH VÄRME!

om högre kapacitet och kvalitet, också en allt läng-

Vatten, föroreningar och höga temperaturer är de tre

re användningstid för hydrauloljan. Forsknings- och

huvudfaktorer som förr eller senare sätter alla hydraul-

utvecklingsavdelningen hos MOTOREX har utbildade

system på prov, särkilt om man vill använda samma

hydraulikspecialister som i samarbete med olika till-

hydraulvätska under lång tid. Översikten på nästa sida

verkare utvecklar nya lösningar.

visar hur MOTOREX bemästrar de här riskfaktorerna
med Corex HVLP-D ZF.
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ORSAK

PROBLEM

LÖSNING COREX HVLP-D ZF

Vatten

Temperaturvariationer skapar
kondensvatten och förorenar
hydraulsystemet.

Vatten i hydrauloljan

Kan absorbera upp till 1 % vatten.
Den zinkfria tillsatsen reagerar inte heller
med vatten. På så sätt bibehålls hydraul
oljans egenskaper fullt ut och metallytorna
är trots vattenhalten effektivt korrosionsskyddade.

Smuts

Smutspartiklar kontaminerar
systemet. Under högt tryck
blir de till slitagefrämjande och
funktionsstörande ”projektiler”.

Smutspartiklar kan avlagras i
systemet, öka slitaget och till
och med lamslå hydraulsystemets
styrenhet.

Speciella tillsatser som rengör och håller
smutspartiklarna svävande hjälper till
att hålla rent i systemet. Föroreningarna
transporteras då tillförlitligt till filtret och
kan avlägsnas genom filterbyte.

Värme

Kraftfulla hydraulsystem med
höga flöden och stora skjuvkrafter
värmer upp hydrauloljan mycket.

Konstruktionsmässigt betingade
mindre oljevolymer utvecklar värme
under hög belastning. Det kan
ge upphov till oxidationsprodukter.

De moderna zinkfria tillsatserna är extremt
stabila också vid höga temperaturer.
Detta reducerar uppkomsten av oxidationsprodukter och skyddar mot avlagringar
och slitage.

Rent: Corex HVLP-D ZF håller smutspartiklar
svävande och transporterar dem till filtren.

Under tryck: Ventilpaketet i den här kompaktgrävaren från
Takeuchi styr samtliga hydraulfunktioner.

RENGÖRANDE OCH SMUTSBORTTAGANDE
ABSORBERAR UPP TILL 1 % VATTEN
UTOMORDENTLIG HÖGTRYCKSBESTÄNDIGHET
SLITAGEREDUCERANDE EGENSKAPER
FÖRHINDRAR BAKÅTGLIDNING (STICK-SLIP)
SNABB LUFTAVSKILJNINGSFÖRMÅGA
SKONSAMT MOT TÄTNINGAR
FÖREDÖMLIGT KORROSIONSSKYDD
FÖRLÄNGD ANVÄNDNINGSTID

MOTOREX COREX HVLP-D ZF
Framgångsreceptet hos Corex HVLP-D ZF ligger i
tillsatserna: Ett komplett nyuppbyggt tillsatspaket
med zinkfria slitageskyddskomponenter gör det
möjligt att utnyttja de många positiva egenskaperna hos mineraloljebaserad hydraulolja. Därmed
når Corex HVLP-D ZF upp till en ny kvalitetsnivå. •
MOTORE X MAGA ZINE 114
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SPECIFIKATIONER
Hydraulolja HVLP-D
Hydraulolja HVLP enligt DIN 51524/T3 (med undantag
för vattenavskiljningsförmåga)
Följ tillverkarens föreskrifter och kontakta vår tekniska kundtjänsten
vid frågor.
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ENTREPRENAD

Patrik Jacobsson,
Wacker Neuson
		 AB Sverige

© Wacker Neuson AB

WACKER NEUSON AB:

”DU KAN LITA PÅ OSS!”
Wacker Neuson Group är en internationellt verksam företagskoncern med över
50 dotterföretag och 140 egna försäljnings- och servicestationer. Som välrenommerad
tillverkare av byggutrustning och kompaktmaskiner kan Wacker Neuson (WN)
också erbjuda sina kunder omfattande tjänster. Sedan 2015 bidrar MOTOREX i Sverige
och andra nordiska länder till den gemensamma framgången.
1966 startade Wacker sin verksamhet i Malmö. Genom-

och kompaktmaskiner världen runt. Tjänsteutbudet

tänkta, tillförlitliga produkter och tjänster har alltse-

riktar sig till yrkesmässiga användare inom byggindu-

dan dess varit företagets centrala kännetecken. 2007

stri, trädgårds- och markanläggning och jordbruk samt

slogs företaget samman med branschpartnern Neuson.

till kommuner och industriföretag inom exempelvis

”Vår strävan är att erbjuda kunden en heltäckande och

återvinning. Produktportföljen är perfekt anpassad till

samtidigt alltid ekonomisk lösning”, förklarar Patrik

deras behov och omfattar områden som betongteknik,

Jacobsson för oss vid ett besök i det nya svenska kompe-

packning, rivningsteknik, pumpar, dumprar, grävma-

tens- och servicecentret i Kungsängen.

skiner och hjullastare. Sedan en tid tillbaka ingår också
eldrivna maskiner i sortimentet.

ALLT SOM BEHÖVS

18

Varumärkena Wacker Neuson, Kramer och Weidemann

FINMASKIGT ÅTERFÖRSÄLJARNÄT

hör alla till Wacker Neuson Group. Under de här märkena

I Sverige har Wacker Neuson egna filialer i Stockholm,

utvecklar, tillverkar och säljer företagskoncernen, med

Göteborg och Malmö. I Kungsängen nordväst om Stock-

huvudkontor i München, högklassig, lätt byggutrustning

holm byggs ett 2500 m 2 stort nytt kompetens- och

Christer Jönsson (servicetekniker hos Wacker Neuson i Kungsängen)
gör service på en bandgående grävmaskin som tillhör en maskinuthyrare.

Jörgen Pettersson (MOTOREX
försäljningschef i Sverige) informerar
kunden om nya produktegenskaper.

servicecenter som kommer att tas i drift i januari 2019.
Därutöver har Wacker Neuson 24 avtalspartner över
hela landet som hjälper regionala WN-kunder. Bland
dessa finns också många fordonsuthyrare som gärna
lägger reparation och service på maskinerna i WN-proffsens händer.

MOTOREX ÖVERTYGAR
”Ett heltäckande sortiment av högkvalitativa smörjmedel och driftvätskor”, var för Wacker Neuson Sverige
en förutsättning för ett partnerskapssamarbete –
MOTOREX övertygade de ansvariga inte bara med
sitt kompletta sortiment utan också med tjänster som
rådgivning utförd av branscherfaren personal, framtagning av smörjscheman och relevanta och snabba
laboratorieanalyser. Dessutom håller MOTOREX regelbundet smörjteknikutbildningar för Wacker Neusons
verkstadspersonal. Detta är förutsättningar som gör

FAKTA OCH SIFFROR
Företag
Huvudkontor
Grundat
Medarbetare
Webbplats

Wacker Neuson AB
(Sverige)
Arlöv
1966
47
www.wackerneuson.se

det gemensamma målet med absolut tillförlitlighet
möjlig och som omsätter den ömsesidiga tillförlitligheten till verklighet. •
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Teamchefen Mike Leitner
i sitt rätta element.

KTM MOTOGP
9 MÅNADERS SPÄNNING
Under nio månader kämpar världens bästa MotoGP-förare mot varandra i 19 deltävlingar.
Om strategin lyckas kan ett av teamen fira sin världsmästartitel i slutet av november.
Förutsättningarna för detta skapas bland annat i depån, där människa och teknik möter
varandra. Följ med MOTOREX på en djupdykning i den spänningsladdade depåmiljön.
20

© KTM Racing, Markus Berger

POWERSPORTS

Testföraren Mika Kallio
(#36) följer varvtiderna.

Pol Espargaró (#44) startar i kvalet.

Här hörs böner, svordomar, gråt och skratt – först när

utnyttjar då också olika träningsmetoder, både andliga

man tittar bakom kulisserna på MotoGP-scenen, det

och kroppsliga. Utan total balans i både kropp och själ

vill säga in i depån, får man riktigt klart för sig hur

fungerar ingenting.

starkt viljan att segra präglar hela teamet. Då får inte
en enskild människas känslor i någon situation avgöra

ABSOLUT FÖRTROENDE

hela teamets framgång.

När upp till 25 personer vistas samtidigt i depån blir det
ont om plats. Då måste var och en veta exakt vad han

BANAN I HUVUDET

ska göra. Vartenda handgrepp måste sitta rätt – mins-

”En bra teamkänsla är oftast till hjälp.” Det vet Mike

ta osäkerhet kan hetta upp den redan spända atmosfä-

Leitner, MotoGP-teamchef hos KTM, av egen erfarenhet.

ren i onödan. På den tekniska sidan finns ingenjörerna,

”Men det finns också förare som absolut måste konkur-

som anpassar motorcyklarna tillsammans med meka-

rera med sin teamkamrat”, lägger han till efter en paus.

niker och förare inför varje GP. Det är många tekniska

En förare kan vara överaktiv före loppet, prata mycket

parametrar som måste optimeras med hänsyn till föra-

och spritta omkring, medan en annan håller sig miss-

rens förmåga. Den strategiska ledningen utövas alltid

tänkt lugn. Det finns inget patentrecept för tiden före

av teamchefen – han drar i trådarna och kommer över-

loppet. Många förare går igenom banan i huvudet, vet

ens med respektive förares gruppchefer om hur loppstra-

precis var de ska växla och bromsa och vad som kostar

tegin ska läggas upp för varje förare och för hela teamet.

dyrbara hundradelar. Varv för varv känner de sig på

Han är spindeln i nätet och kan då lita på varenda

så sätt fram till sin helt personliga maxprestation. De

medlem i teamet.
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POWERSPORTS
Bradley Smith
möter fansen
i Le Mans.

Strategin läggs fast.

Besökare i depån.

Pol Espargaró: VM-poängen firas.

NÄR RYGGEN VÄRKER

och visar sina känslor på många olika sätt. När förarna

Ryggsmärtorna efter den senaste kullkörningen under

kommer tillbaka in från loppet, välbehållna och kanske

träning känner bara sjukgymnasten till – föraren är helt

också med ett bra resultat, kommer den stora utand-

koncentrerad och känner inte längre av värken efter sitt

ningen, den oändliga tacksamheten. Och vid nästa GP

snabbaste varv i kvalet. Utsikten till fler poäng i mäster-

av de sammanlagt 19 under säsongen slår spänningen

skapet är ofta undergörande. Paddockgästerna, alltså de

åter sina klor i dem alla – under gott och väl 9 av årets

besökare som får besöka KTM-depån blir ofta förund-

12 månader.

rade över professionaliteten, renligheten i depån och
de tekniska hjälpmedel som används.

Redan om några veckor startar KTM:s hela MotoGP-
team de första testkörningarna för säsongen 2019. Då

ktm.com/en/
racing/motogp/
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ATT ANDAS UT EFTER LOPPET

fortsätter kapplöpningen, och en spännande andra

I teamet uppträder man lugnt. Men när förarna väl

tävlingssäsong i den högsta klassen väntar på Red

är ute på banan känner sig alla i teamet som deras

Bull KTM Factory Racing Team med synnerligen lovan-

passagerare. De lever med, diskuterar hur loppet går

de förare. •

NORDEN

MOTOREX SÄLJTEAM I NORDEN
Det är vi som varje dag arbetar med att ta fram den effektivaste lösningen för varje smörjuppgift ute hos våra kunder. På MOTOREX
vet vi, med våra mer än 100 års erfarenhet, att detta bara går att genomföra med professionell, kompetent rådgivning. Alla vi i säljteamet har en gedigen erfarenhet och industrikunskap som kommer till nytta vid varje smörjutmaning hos våra befintliga och nya
kunder. Från den 1 januari 2019 kommer Jörgen Pettersson att leda säljteamet. Han har arbetat för MOTOREX Nordic AB under 2 år
och ser nu fram emot att, tillsammans med sitt team, få serva många fler nöjda kunder i Sverige och grannländerna med gröna
fat från Schweiz. •

JÖRGEN PETTERSSON
Jörgen har arbetat med industriell hydraulik i 25 år. Han har också en
bakgrund som underhållsingenjör inom fordonsindustrin. Jörgen arbetar
som sales manager för MOTOREX Nordic AB
jorgen.pettersson@motorex.com | mobil +46 722 21 94 90

FREDRIK
OSBECK

JANNE
PULLIAINEN

Fredrik har arbetat med vindkraft
och tillverkningsindustri under
20 år. Han har också arbetat med
underhåll, utbildning och drifta
nalyser av CNC-maskiner. Fredrik
arbetar som Account Manager
i södra Sverige med MOTOREX
Industrial line (produkter för
metallbearbetningsindustrin).

Janne är utbildad lastbilsmeka
niker och har under lång tid
arbetat på Volvo Trucks i Göteborg,
först som mekaniker och senare
som testförare, verkstadschef och
teknisk instruktör. Janne arbetar
som Account Manager i västra
Sverige.

fredrik.osbeck@motorex.com

mobil +46 722 20 78 12

PIERRE
KARLSSON
Pierre har arbetat med uthyrning
av entreprenadmaskiner. Han
har också en mekanisk utbildning. Pierre arbetar som Account
Manager i södra Sverige.
pierre.karlsson@motorex.com
mobil +46 722 21 50 65

MAGNUS
ERIKSSON
MARKKULA
Magnus har 15 års erfarenhet
från teknisk försäljning. Han har
tidigare arbetat med bygg- och
skogsmaskiner och motorcyklar.
Magnus arbetar som Account
Manager i östra Sverige.
magnus.eriksson@motorex.com
mobil +46 722 21 60 78

janne.pulliainen@motorex.com

mobil +46 722 21 20 46
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AUTOMATISK
FATHANTERING:
Z

”ROBI” HUGGER I
När den automatiserade fatlogistiken togs i drift var det också premiär för den första
1350
290
industriroboten hos MOTOREX.

B

270

e

INSIDE LANGENTHAL

A

C

D

ROBI IRB
760-450
24

Namn
Robi IRB 760-450
Användning	Materialhantering
och pallplacering
Axlar
4

Acceleration
Räckvidd
Lyftkapacitet
Vikt

E

300
1052

0,8 m/s2
3,18 m
450 kg
2300 kg

Roboten tar över de tunga lyften, människan övervakar. Där tidigare de tomma och fulla förpackningarna i
påfyllningsprocessen måste förflyttas flera gånger för hand och med logistiska hjälpmedel begränsar sig idag
hela processen till att föra fram tomma förpackningar och transportera bort färdiga produkter på pall. Med den
genomtänkta automatiseringen har hela påfyllningsförloppet och processäkerheten kunnat optimeras. Följ med
oss på en rundvandring i fatpåfyllningen och bekanta dig med ”Robi”! •

1. FATLEVERANS

2. BUFFERTZON OCH FATSTATION

Faten levereras med lastbil vid exakt den tidpunkt som
produktionsplaneringen har bestämt och förs med elevatorn
till buffertzonen i ”fatstationen”.

De ankommande faten mellanlagras i buffertzonen och fördelas
sedan med varje sort för sig på någon av de åtta rullbanorna.

3. AUTOMATISK LOSSNING

4. TVÅ FAT PER MINUT

”Robi” lyfter av tomfaten från pallarna och ställer
dem på den motordrivna rullbanan för vidare transport
mot påfyllningssystemet.

Efter en minut är två 200-litersfat fyllda, och de ger sig därefter
i väg till ”Robi”, som självständigt ställer fyra fat på varje pall.

5. CENTRAL UTLASTNINGSRAMP

6. KLARA FÖR LAGRET

Den färdiglastade pallen förs automatiskt till utlastningsrampen.

Produkterna transporteras vidare till den förutbestämda
lagerplatsen med gaffeltruck.
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PÅ FÄLTET

 ORKAR SNABBT
T
L
 ÄMNAR INGA
RESTER
TAR INTE UPP
NÅGOT VATTEN
ENASTÅENDE
SMÖRJNING
SPARAR TID

SLANGTILLVERKNING
I FEM STEG
Vid tillverkning av hydraul- och tryckluftsslangar krävs inte sällan en stor kraftinsats
när slangen och armaturerna ska sättas ihop, beroende på slangens utförande och
måttnoggrannhet. Men det behöver inte vara så. Monteringsvätskan TMF (Tyre Mounting
Fluid, däckmonteringsvätska) från MOTOREX sänker friktionen mellan slangen och
kopplingen, vilket förenklar monteringen märkbart. Det går åt extremt litet TMF-vätska.
Den avdunstar helt efter monteringen och efterlämnar inga synliga spår. Testa nu!
26

1

2

Häll lite TMF-vätska i en glasburk med en svamp i. Tryck ner
kopplingen och slangänden i svampen.

3

Stryk också monteringsvätska på slangens insida.

4

Nu kan kopplingen och slangen fogas samman utan
någon större kraftinsats.

5

Därefter kan pressningen utföras i maskinen
enligt instruktionerna.

Klart: Monteringsvätskan
TMF lämnar inga rester.

Din MOTOREX-representant lämnar gärna mer information. •
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INDUSTRI

SWISSCUT DECOMED HP-X

FÖRENAR FÖRDELARNA

Bin är inte bara flitiga utan också intelligenta. I sitt kollektiv kombinerar de sina förmågor
så att flera uppgifter kan utföras samtidigt, målmedvetet och mycket effektivt.
Enligt den här förebilden utnyttjar MOTOREX den kollektiva intelligensen i den senaste
generationen skärvätskor i Swisscut Decomed HP-X. Användningen av den nya
tillsatstekniken HSC ger inte bara en bred och hög prestanda - Swisscut Decomed HP-X
uppfyller också alla nuvarande och förutsebara framtida krav på process- och arbets
platssäkerhet, särskilt inom medicinteknik.
28

STARK HSC-TEKNIK
Kombinationen av högraffinerade, förångningssnåla
basoljor och ett komplett nyutvecklat tillsatspaket har
resulterat i en mycket hög kapacitetsnivå. Med den
banbrytande HSC-tekniken (High Speed Cutting) från
MOTOREX samverkar tillsatserna under lång tid. Skärvätskan har hög luftavskiljningsförmåga och därmed
mycket låg skumningstendens. Samtidigt minskar
Decomed HP-X friktionen och skyddar mot korrosion.
Den är också oxidationsstabil, vilket inverkar positivt
på vätskans åldring och förlänger dess livslängd.

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Den universella användningen av den senaste generationens skärvätskor från MOTOREX bygger på den
mycket höga effektiviteten hos Decomed HP-X. Den är
särskilt lämplig för bearbetning av många olika material, till exempel höglegeradt stål, titan, rostfritt stål,
medicinska stål och icke-ferrometaller och efterlämnar inga fläckar på vare sig aluminium eller andra
icke-ferrometaller.

UPPFYLLER LAGSTIFTNINGEN
Den skonsamma sammansättningen hos Swisscut
Decomed HP-X 10, 15 och 22 är fri från aromater, klor,
UNIVERSELLT ANVÄNDBAR
BÄSTA MÖJLIGA YTKVALITET
MYCKET EFFEKTIV
HSC-TEKNIK
SKONSAM SAMMANSÄTTNING
LÅGA FÖRÅNGNINGSFÖRLUSTER

zink och andra icke önskvärda ämnen. Sammansättningen uppfyller gällande REACH-krav och även
senaste regelverk inom medicintekniken. Humankompatibilitet på högsta nivå är sedan många år standard
hos MOTOREX.

HÖG PROCESSÄKERHET
Tack vare de höga kapacitetsreserverna och de många

UPP TILL 30 % HÖGRE KAPACITET

fördelaktiga egenskaperna hos Swisscut Decomed HP-X

Vid jämförande test under identiska processförhållan-

uppnås en mycket hög processäkerhet. Samtliga proces-

den var Swisscut Decomed HP-X upp till 30 % effektivare

ser kan utföras med en och samma skärvätska. Den

än traditionella produkter. Därmed kunde verktygens

höga flampunkten är ytterligare ett starkt argument

användningstider förlängas mer än genomsnittligt.

för Decomed HP-X och höjer säkerheten ännu mer,

Samtidigt sänktes förångningsförlusten (Noack-vär-

särskilt i obemannad process.

det) med hälften. På så sätt stannar skärvätskan kvar
i maskinen, förbrukningen sjunker mätbart och säker-

När ska du optimera dina tillverkningsprocesser? Din

heten höjs.

MOTOREX-representant informerar dig gärna. •
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SMÅTT OCH GOTT

toefflichnuebler.
jimdo.com

© Hugo Lanz

DRÖMMOPED
MED SIDVAGN
Beni Wyssen (20) från Roggwil i kantonen Bern hade
redan satt en sidvagn på sin Sachs-moped – men på
något sätt saknade ekipaget det där lilla extra. Då kom
han på idén att hämta ett fat hos närbelägna MOTOREX,
bygga en sidvagn av det och utforma åkdonet med den
omisskännliga MOTOREX-looken. För en skolad billackerare var den sista biten förstås inget problem. I gott
och väl sex månader arbetade Benjamin under sin fritid
på hojen tillsammans med sin far Samuel. ”Lackeringen
var det trevligaste arbetet för mig”, ansåg Benjamin
stolt när han tillsammans med sina föräldrar presenterade ekipaget vid MOTOREX huvudkontor i Langenthal.
Hjärtliga gratulationer!

Familjeprojektet (från vänster): Mamma Doris Wyssen i sidvagnen, pappa Samuel
med vännen och klubbfotografen Hugo Lanz och den stolte ägaren Beni Wyssen.

youtu.be/
cHlt1lrvJ9Q

VISSTE DU HUR MAN
FLYR VINTERN?
Motorcykelfantaster gör det helst i sadeln på en
toppaktuell Husqvarna hos Adventure Riding
Center i Mijas i södra Spanien. Orten ligger en bit
in från kusten, inte långt från Málaga. Där bjuder
Kaz, Baz och Jaz året runt alla offroadfans på en
av världens bästa ”lekplatser”, där de får köra
motorcyklar med den allra senaste utrustningen.
Där är verkligen allt på topp – allt från banan
till instruktörerna och de MOTOREX-smorda hojarna. Trötta muskler får efter körningen slappna
av i ett välskött hotell med pool. Insidertipset,
inte bara för vintertrötta motorcyklister:
www.adventureridercentre.co.uk/

Baz (Barry) och Kaz (Karen).
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MOTOREX GRÅ
STICKAD MÖSSA

VÄNDBAR
MOTOREX-MÖSSA

MOTOREX
SOFTSHELLJACKA

Jaquardestickad mössa med
fleecefoder. Motiv: MOTOREX
Kvalitet: 50 % ull, 50 % polyakryl.
Färg: grå/svart, Text: MOTOREX.

Trendig mössa för kalla dagar! Denna
mössa i 100 % akryl finns i en storlek,
men kan användas på två sätt. Tack vare
de två märkena kan du helt enkelt vända
mössan och få två olika utseenden.

Softshelljacka, sportlig modell. Vatten- och
vindavvisande, andas. Mycket mjuk, lätt och
med stretch. Softshell 95 %/elastan 5 %.
Med dragkedja, ärmficka, en bröstficka till
vänster, 2 ytterfickor, krage med elastisk
dragsko. Reflexränder på bak och sidfickor.
Logga på vänster bröst.

129.–

inkl. moms
Artikelnummer 451694

129.–

inkl. moms
Artikelnummer 451811

719.–

inkl. moms
Unisex: S: 451082, XXL: 451087
Dam: XS: 451441, M: 451443
Herr: M: 451445, L: 451446, XL: 451447

Beställ artiklarna med e-post på följande adress: nordic@motorex.com
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TACK FÖR VÅR 8:E SEGER!
För 8:e gången har auto-illustriertes läsare röstat fram oss som bästa varumärke
inom kategorin smörjmedel. Vi fortsätter göra allt vi kan för att utveckla våra
p rodukter vidare och säkerställa att allt går så bra som möiligt i framtiden.
www.motorex.se

