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I det här numret av MOTOREX Magazine kan du än en gång glädja dig åt
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många spännande nyheter från smörjmedelsvärlden. Ofta består optimeringen av en till synes komplex uppgift av en förenkling – du får till exempel
allt i en och samma produkt för många olika smörjtekniska tillämpningar,
inklusive rådgivning och andra viktiga kringtjänster.
På sidan 6 kan du läsa om hur MOTOREX i samarbete med ett kollektiv-
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trafikföretag har utvecklat en kraftfull växellådsolja för automatväxlade
bussar, med en utpräglad och imponerande mångsidighet.
Skogsindustrin har stor betydelse i Norden. För att skogen ska kunna fortsätta vara en värdefull energileverantör och dessutom en rekreationsplats
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och ett livsrum för flora och fauna sköter många skogsföretag om skogen
enligt allra senaste rön. Man använder till exempel modern teknik som
kräver smörjmedel som klarar de mycket höga krav som människor, maskiner
och miljö ställer. Under rubriken Reportage hittar du en sammanfattning
över de senaste nyheterna inom det mekaniserade skogsbruket.
Här skulle jag personligen och som talesman för alla MOTOREX-represen-
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konstruktiva feedbacken och de värdefulla medmänskliga kontakterna.
Hela vårt engagemang gäller er, bästa kunder och affärspartner. Med stark
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tanter vilja rikta ett tack till er för de många positiva kundrelationerna, den

Wheel Cleaner: den mjuka kraften

motivation kommer vi också i fortsättningen att göra vårt bästa för att
tillsammans med er kunna optimera era processer varaktigt och där det är
möjligt samtidigt förenkla dem.
Trevlig läsning
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NYTT
FRÅN MOTOREX

SKONSAMT
EFFEKTIVT
AEROSPACE-KOMPATIBEL
 YCKET GOD
M
BIOSTABILITET
 RETT ANVÄNDNINGSB
OMRÅDE
LJ-TRIM VET HUR
MOTORER FÅR VINGAR
Motorsportutövare vet av egen erfarenhet
hur mycket smörjmedlet betyder. Det vet också
bröderna Jan och Lars Ericsson. På 1970- och
1980-talet var båda aktiva speedwayförare och
allt handlade om det här ämnet. Genom att
grunda företaget LJ-Trim 1981 gjorde de sin
hobby till ett yrke och vigde sina liv åt speedwaymotorer. Under de följande åren tillkom
nya motorteknikområden, och med en ständigt växande maskinpark kunde arbeten som
borrning och honing av cylindrar, slipning
och balansering av vevaxlar, cylinderlockbearbetningar och mycket annat utföras i egen
regi hos LJ-Trim. Idag gör företaget service,
renoveringar och ombyggnader på motorer
och aggregat från många olika tillverkare. Men
det som specialisterna från Karlstad tycker
allra bäst om är tävlingsmotorer från KTM och
klassiska V8 från USA. Smörjmedlen kommer
pga erfarenhet enbart från MOTOREX –
den tävlingsbeprövade schweiziska kvaliteten.
www.lj-trim.se

TYSK MC-INDUSTRI SAMLAS HOS MOTOREX
Industriförbundet Motorrad Deutschland e.V. (IVM)
företräder tillverkare och importörer av motorcyklar,
scootrar, motorcykeltillbehör och mc-kläder. De över
60 medlemsföretagen i IVM representerar därmed mer
än 95 procent av den tyska motorcykelmarknaden.
IVM höll sin senaste årskongress hos MOTOREX i Langenthal. Förutom förbundskongressens officiella del
kunde de över 60 deltagarna samla intryck från en företagsrundvandring genom tillverkningen hos MOTOREX.
”Mycket imponerande” var deltagarnas omdöme om den
innovativa produktionen. www.ivm-ev.de
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SWISSCOOL
AERO 8200 LYFTER
Med skärvätska i Swisscool 8000-serien lanserar MOTOREX den senaste generationen skärvätskor. Den centrala framgångsfaktorn för de bor- och formal
dehydfria 8000-emulsionerna är den banbrytande polymertekniken. Den
vattenblandbara skärvätskan Swisscool Aero 8200 har anpassats specifikt mot
de höga kraven inom rymd- och flygindustrin. Det överträffar med god marginal
hittills gällande krav på funktion, ekonomi och hållbarhet och lyfter sig därmed
över hittills gällande standarder. Tack vare dess universella användningskaraktär kan ett stort antal spånavskiljande bearbetningsprocesser utföras, i
material som höglegerat stål, titan, flygplansaluminium och icke-järnmetaller.
Swisscool Aero 8200 har genomgått alla relevanta MVU-test vid Lufthansa
Technik Laboratory Services samt Sandwich korrosionstest ASTM-F1110, väteförsprödningstest ASTM-F19 och andra.

SKYTTEHJÄLP
I FICKFORMAT

SAMARBETE
MED GREMO
Skogsmaskintillverkaren GREMO och MOTOREX har undertecknat ett
samarbetsavtal som omfattar motor-, växellåds- och hydrauloljor samt
kylarskydd. Överenskommelsen innehåller också teknisk support och
värdefulla tjänster som t. ex. MOTOREX oljeanalysservice. GREMO har

Idealisk för jägare och sportskyttar:
Vapenvårdsprayen MOTOREX Gun
Care får i den nya ”babyburken” på
56 ml plats i alla jackfickor och går
dessutom att fylla på hur många
gånger som helst! Gun Care skyddar
och vårdar alla vapen, löser upp
krutrester, tränger undan fukt och
neutraliserar korrosiv påverkan,
t. ex av handsvett. Genom sin förhöjda funktionssäkerhet ger Gun Care
ett viktigt bidrag till ett träffsäkert
skott. Finns som spray på
300 och 56 ml.

därmed när som helst tillgång till MOTOREX kunskap och erfarenhet och
kan utnyttja den för att utveckla nästa maskingeneration. Det svenska
företaget startades i början av 1960-talet och finns i Ätran i Falkenbergs
kommun, där maskinerna utvecklas och tillverkas i en egen, modern
anläggning. Företaget tillhör de ledande inom sitt segment och GREMO-

RENGÖR

maskinerna finns över hela världen. GREMOs huvudmarknad är Europa.

SMÖRJER

www.gremo.com

KONSERVERAR
 KYDDAR MOT
S
KORROSION
PÅFYLLNINGSBAR

MOTO MORINI HOS MOTOREX
I motorcykelvärlden har tillverkare och förare från det stövel
formade landet alltid fascinerat. Det gäller också Moto Morini:
Företaget, som grundades i Bologna 1937, tillverkar för närva
rande fyra ganska speciella motorcyklar med den fascinerande
1,2-liters V2-motorn på 102,5 kW/139 hk. Den Morini Corsaro VT
som bilden visar och modellerna Scrambler och Milano tillverkas i den norditalienska staden Trivolzio nära Pavia. När det
gäller kvaliteten görs inga kompromisser hos Moto Morini, och
man samarbetar inom alla områden med ledande leverantörer.
Inom smörjteknikområdet satsar man på MOTOREX expertkunnande och produkter. Antingen det gäller motor, växellåda,
lager, kedja, kylare eller bromssystem: Produkter i MOTOREX
Moto Line finns med i varje Morini! Che bello!
www.motomorini.eu
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AKTUELLT

Kollektivtrafikföretagen Zürichsee och Oberland AG har letat efter en förenkling inom transmissionsunderhåll. Med MOTOREX VZ kunde
man samordna underhållsintervallen för de två olika växellådstyperna i standard- och ledbussarna.

LÄNGRE SERVICEINTERVALL MED ATF VZ

DUBBEL KÖRSTRÄCKA
MELLAN SERVICETILLFÄLLENA

© Voith Turbo GmbH & Co. KGt

© ZF Friedrichshafen AG

Med 93 bussar transporterar trafikföretagen Zürichsee och Oberland AG (VZO) varje år hela
21,5 miljoner passagerare, och tendensen är ökande. Det blir totalt omkring 6,6 miljoner
kilometer. Effektivitetshöjning och resursbesparing stavas hos VZO med stora bokstäver.
När man ville samordna oljebytesintervallen för de 52 ledbussarna med intervallen för
de 35 standardbussarna vände man sig till MOTOREX och fick lösningen med ATF VZ.
VZO är partner i Zürichs trafikförbund (ZVV) och ansva-

• optimerad fordonsdisposition

rar för kollektivtrafiken inom cirka 250 kvadratkilome-

• minskade stilleståndstider

ter av Zürcher Oberland, Zürichsjöns högra strand och

• lägre servicekostnader

Rapperswil Jonas.

• enklare logistik
• resursbesparing m m

ZF ECOLIFE

®

VOITH DIWA 6®

6

SAMORDNING MÖJLIG?
De ansvariga hos VZO-verkstäderna ville gärna kunna

Både standard- och ledbussarna är av Mercedes-Benz

köra med en och samma olja i de två olika växellådsty-

modell Citaro. Medan en Voith Diwa 5/6-växellåda är

perna i bussarna. Oljebytesintervallet för ledbussarna,

monterad i standardbussen har ledbussen en växellåda

60 000 km, borde vara detsamma som för standardbus-

av typen ZF Ecolife. Körprofilen på sträckorna innehåll-

sarna, 120 000 km. Målet, att fördubbla drifttiden mellan

er många stopp, hastigheter upp till 80 km/h och delvis

oljebytet för ledbussarna, skulle kunna innebära en

krävande nivåprofiler.

mängd fördelar:

© VZO, Klaus Hoffmann

Enklare vardag i verkstaden: Med MOTOREX ATF VZ kan
samtliga automatväxellådor hos VZO servas med
samma intervall.

Fritt fram för högre effektivitet och hållbarhet. VZO optimerar sin vagnpark
kontinuerligt och ger förarna regelbunden utbildning.

INTENSIVT SAMARBETE
I samarbete med VZO:s tekniska avdelning, en tillsatstillverkare och andra specialister på transmissionssystem tog vi fram den syntetiska automatväxellådsoljan
MOTOREX ATF VZ. Den genomgick omfattande provning hos VZO och godkändes efter slutförd provning
enligt ledande växellådstillverkares krav (se rutan
Specifikationer).

MOTOREX ATF VZ
Automatväxellådsoljan en viktig faktor på många olika
sätt, särskilt hos bussar: Å ena sidan svarar oljan för den
hydrodynamiska kraftöverföringen och den så viktiga
retarder-bromseffekten. Å andra sidan måste växlarna,
som är dimensionerade för höga vridmoment, kunna
ändras utan märkbara steg. Samtidigt verkar mycket
stora skjuvkrafter på smörjmedlet i ett temperaturområde från minusgrader upp till hela + 105 °C i oljetråget.

”MOTOREX ATF VZ har verkligen
bidragit till effektivitetshöjningen hos vår fordonspark
på ett mätbart sätt.”
Urs Ryffel, verkstadschef VZO, Grüningen

MOTOREX ATF VZ har därför satts samman specifikt
enligt kraven för Voith- (Diwa 5/6) och ZF-växellådor
(Ecomat och Ecolife) för bussar. Den har extremt hög
skjuvstabilitet, hög åldringsbeständighet och exemplarisk lastupptagningsförmåga. Dess basolja och tillsatser
ger utomordentliga kapacitetsreserver och garanterar
därmed full funktion under de nämnda minst 120 000

SPECIFIKATIONER ATF VZ
MAN 339 typ V2, MAN 339 typ Z3,
MAN 339 typ Z12
MB-godkännande 236,9, VOITH 150.014524.xx
ZF TE-ML-14C, ZF TE-ML-20C

kilometrarna.

Safety + Performance
VOLVO 97341

Innovativa smörjmedel som MOTOREX ATF VZ följer

Följ tillverkarens föreskrifter

tidens anda och höjer effektiviteten i kollektivtrafiken. •
MOTORE X MAGA ZINE 113
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MOTOROLJA

© Emil Frey Racing

MOTOROLJA I GT 3

VID GRÄNSEN FÖR
DET MÖJLIGA
Trots att GT3-bilarna i Blancpain GT utseendemässigt liknar standard
modellerna är allting annorlunda när man tittar under karossen. Motor,
växellåda, chassi och många andra enheter är utformade så att de klarar
den tuffa tävlingskörningen. Vilka uppgifter får då motoroljan?
MOTOREX har sedan länge följt med det framgångsrika schweiziska teamet ”Emil Frey Racing” i deras GT-tävlingar.
Där har MOTOREX en viktig roll som smörjteknikpartner.

TÄVLINGSBILARNA

EMIL FREY GT3 JAGUAR

LEXUS RC F GT3

Fordonets ca-vikt

1300 kg

1300 kg

Motor

5,0 l V-8 sugmotor, Ilmor Engineering

5,4 l V-8 sugmotor Werk LRD

Effekt

600 hk/441,2 kW /7900 rpm

550 hk/404,4 kW vid 7900 rpm

Vridmoment

650 Nm/5000 rpm

Ingen info

Smörjsystem

Sump, 7 l

Sump/ingen info

Oljekylare

Vatten/olja

Vatten/olja

Förare

A. Fontana (CH)
A. Zaugg (CH)
M. Grenier (CDN)

A. Costa (E)		S. Ortelli (MCO)
C. Klien (A)		M. Palttala (FIN)
M. Seefried (D)		N. Siedler (A)
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MOTOROLJANS UPPGIFTER

Förhindra smuts
och slitage
Dämpa inre
vibrationer

Minska
friktionen

Täta och
säkerställa
kompressionen

Ta upp
skjuvkrafter
Minska
slitaget

Kyla motorn

Motoroljans uppgifter i motorn är i stort sett desam-

FRÅN STANDARD- TILL TÄVLINGSMOTOR

ma i en standardmotor som i en tävlingsmotor. Den

Den välkända motortillverkaren ”Ilmor Engineering LTD”

största skillnaden är att de fysikaliska och termiska

i Northampton (Storbritannien) har med utgångspunkt

belastningarna i en tävlingsmotor är X gånger högre.

från en V8 från Jaguar byggt en veritabel racermotor åt

En tävling körs ju till största delen med full belastning.

Emil Frey Racing, med verkligt imponerande kapacitets-

Vid motorvarvtal kring 8000 rpm får tävlingsmo-

värden. Motoreffekten har till exempel ökat från 283 kW

torn arbeta nära sin kapacitetsgräns. På tävlings-

till hela 442 kW. I Lexus RC F GT3 utvecklar däremot

sträckorna i ”Blancpain GT Series”, som kan vara från

fabriksmotorn från ”LEXUS Racing Development” en

400 till 4000 km, går de smidda och därmed extra lätta

effekt på 404 kW. De höga nominella effekterna hos båda

tävlingskolvarna timmar i sträck med så hög kolvhas-

motorerna måste vara tillgängliga utan avbrott under

tighet som upp till 25 m/s. Den flortunna smörjfilmen

tävlingen, och detta under full belastning, under tusen-

håller kolvar och cylindrar isär. De höga förbrän-

tals tävlingskilometer och under de mest skiftande omgiv-

ningstrycken i förbränningskammaren ger samtidigt

ningsförhållanden. Dessutom är det idag standard att läsa

höga förbränningstemperaturer, som avges till kolv-

av ett stort antal parametrar, som t. ex. effekt, tempera-

toppen. Då kan temperaturen i kolvens övre del, alltså

turer, tryck, knackningsvärden, avgasvärden osv. under

över kolvmanteln och den första kolvringen, gå upp

pågående tävling, via telemetri, och låta tävlingsingen-

till 360 °C.

jörerna analysera dessa värden direkt.

VÄRMESPRIDNING
TÄVLINGSKOLV

Vinst förutsätter att varje enskild faktor i det komplexa
© MAHLE International GmbH, Stuttgart

300°C
290°C
280°C
270°C
260°C
250°C
240°C
230°C
220°C
210°C
200°C
190°C
180°C
170°C
160°C
150°C

tävlingsmomentet stämmer. Därför är motoroljan lika
viktig som förarnas dagsform. Och som så ofta annars är
det fysiken som bestämmer de faktiska gränserna. •

emilfreyracing.com

MOTOREX EXPERIENCE FS-X
Som vanligt inom motorsporten visar sig motorkonstruktörens krav i oljans egenskaper. Emil Frey Racing
använder MOTOREX helsyntetiska lågfriktionsolja
Experience FS-X SAE 10W/60. Genom användningen av
den syntetiska basoljan i kombination med kraftfulla
tillsatser åstadkoms då förbättrade friktionsvärden i
motorn, och detta återspeglas direkt i motoreffekten
och beständigheten under tävlingskörning.
MOTORE X MAGA ZINE 113
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Ingenjörerna hos EFR kan ta pulsen på motorn och hela fordonet via de
moderna gränssnitten.
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SKOGSARBETE MED
MODERN TEKNIK
Det går inte att ta miste på de tekniska framstegen inom skogsbruket. Där man förut
fällde för hand och där det var möjligt körde ut med häst, utförs det riskfyllda arbetet
idag av moderna maskiner.

10

Trä är och förblir den viktigaste naturligt förnybara

t. ex. med maskinens GPS-system var och när vilka

råvaran på vår planet. Bara i Sverige avverkas varje år

träd avverkas. På så sätt kan kaplängderna program-

ungefär 80 miljoner m³ skog! I Norden, Ryssland, Kanada

meras med centimeternoggrannhet. För att vissa certi-

och hela världen avverkas varje år tusentals miljoner

fieringar alls ska kunna ges är dessa och många andra

kubikmeter trä. Till detta används tekniskt högt utveck-

uppgifter centrala och följer med träet fram till dess

lade och allt kraftfullare maskiner: Idag registrerar man

slutanvändning.

Om den ska göra nytta därute måste den ha rätt saker
i sig: MOTOREX ECOSYNT HEES innebär inte bara
fördelar för miljön utan också längre användningstid.

Motorsågar förekommer alltid och överallt inom
skogsbruket. Proffsen satsar på smörjmedel från
MOTOREX för perfekt funktion.

Om dieselpartikelfilter ska användas är askfattig
motorolja som t. ex. MOTOREX Focus QTM SAE 10W/30
en förutsättning för felfri funktion.

HIGHTECH? JA, MEN TILLFÖRLITLIGT!

från verksamhetens början. Medan det 1917 ännu

Denna mekanisering är ett måste för att skogsbrukets

gällde hov- och läderfett till de starka arbetshästarna

och träindustrins konkurrenskraft ska kunna upprätt-

kan MOTOREX idag erbjuda ett heltäckande fullsorti-

hållas. Trädplantor planteras t. ex. maskinellt på ener

ment för alla maskiner inom skogsindustrin. Allt fler

giskogsanläggningar och avverkas åter mekaniskt som

maskintillverkare (Gremo, Eco-Log, Malwa osv.) utnyttjar

färdigvuxen skog med s k skördare. Kostnadstrycket har

MOTOREX know-how och fyller sina maskiner redan

gjort att tidsåtgången per avverkad kubikmeter skog

på fabriken t. ex. med våra hydrauloljor. Antingen det

har minskat med omkring en faktor 8 under de senaste

gäller snabb biologisk nedbrytbarhet, universell använd-

30 åren. En skördare kan bearbeta cirka 25 m³ barrträd

barhet eller exakt sammansättning enligt tillverkarens

per timme. Den rör sig då så skonsamt som möjligt

specifikationer har MOTOREX den exakt rätta produk-

genom skogen och sågar, till och med vid lutningar upp

ten för varje arbetsuppgift i sitt sortiment. Tillsammans

till 60°, snabbt av träden med en inbyggd kedjesåg, utan

med olika tjänster (laboratorieanalyser, smörjscheman,

risk för maskinföraren. Därefter kvistas träden på myck-

rådgivning etc.) utgör detta den idealiska grunden för

et kort tid i aggregatet och förs allt efter avverknings-

att skogsföretagaren ska kunna arbeta effektivt och

området med hjälp av lintransportör eller skotare till

ekonomiskt.

upplagsplatsen i skogen.

BIOOLJOR TOPPAKTUELLA
STORT FÖRSÖRJNINGSBEHOV

I många skogsmaskiner uträttar komplexa hydraulsys-

För att den avancerade tekniken ska fungera absolut

tem kraftprestationer med höga tryck (upp till 350 bar)

tillförlitligt används ett stort antal smörjmedel och

och flera timmar i sträck, under alla årstider. Hydrau

kemtekniska produkter. MOTOREX har känt till de

loljan sätts på hårda prov vid extrem värme och

professionellt arbetande skogsföretagens behov ända

kyla. Här väljer skogsbranschen den biologiskt snabbt
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© woodex.ch

REPORTAGE
nedbrytbara hydrauloljan ECOSYNT HEES (Hydraulic
Environmental Ester Synthetic, syntetisk ester, olöslig
i vatten). Den har en mycket hög miljökompatibilitet
och lång användningstid. Denna bioolja har testats
framgångsrikt i laboratorium och vid provningar hos
hydraulikspecialisten Bosch Rexroth samt praktiskt
tillsammans med välrenommerade maskintillverkare.

Effektivt: Lunnaren och dess vinsch kan skötas
med fjärrkontroll.

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET, HYDRAULOLJA

© riebli-forst.ch

Biologiskt nedbrytbar hydraulolja
Nedbrytbarhet i % enligt OECD-test 301-B

Biodegradability of hydraulic fluids
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Smidig maskininsats: Vinschar och linor används ofta
i oländig terräng.

EXEMPEL PÅ PRODUKTER FÖR SKÖRDARE
1 MOTOROLJA

4 TEKNISKT FETT

Hur länge en motor kan fungera beror till stor del på
motoroljan. Rätt val är därför helt avgörande, och
högsta kvalitet krävs. I MOTOREX sortiment finns allt
från moderna, bränslebesparande motoroljor till
smörjmedel anpassade för äldre maskiner.

Smörjfett används också i skogsmaskiner.
Med sina mer än 50 olika tekniska fetter har MOTOREX
en professionell produkt för varje tillämpning.

2 HYDRAULOLJA
För att överföringen av den hydrauliska kraften från
pump till cylinder ska bli så förlustfri som möjligt
är det absolut nödvändigt att välja rätt hydraulolja.
Med en biologiskt nedbrytbar eller mineralbaserad
hydraulolja från MOTOREX kan det komplexa systemet
köras effektivt.

3 TRANSMISSIONSOLJA
Transmissionsolja används för att minimera friktionen
och ta upp trycket mellan kontaktytorna i alla
växellådstyper. MOTOREX har lösningen i flytande form,
exakt enligt tillverkarens föreskrifter.
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Intorkad kåda kan vara svår att få
bort. Med MOTOREX hartsborttagare
går det lekande lätt.

RENGÖRING OCH SKYDD
När arbetets slut närmar sig väntar rengöring och
konservering. Den som har försökt att ta itu med träkåMOTOREX hartsborttagare löser sin uppgift effektivt
och fungerar till och med för intorkade kådrester på
maskiner och verktyg. Sortimentet avrundas med
rengöringsmedel och sprayer.

© fotolia.com

da utan rätt rengöringsmedel vet vad vi talar om…

Antingen det gäller hydraulik, sågramar eller glidskenor har MOTOREX
rätt smörjteknisk lösning också för träbearbetningsmaskiner.

Ta i trä! •

5 SÅGKEDJEOLJA
Från biologiskt snabbt nedbrytbar kedjeolja tillverkad av
förnybara råvaror till mineralbaserat kedjesmörjmedel:
MOTOREX kedjeoljor är optimala för kraftfulla motorsågar
och skördare.

6 SPRAYER
Sprayer från MOTOREX är flytande verktyg på burk och
oumbärliga hjälpmedel. Smörjning, rostlösning, skydd och
rengöring går lekande lätt med rätt spray från MOTOREX.

2

7 CLEAN & CARE
Rengöring och skötsel är viktiga faktorer för driftsäkerhet och värdebevarande. MOTOREX Clean & Care förenar
rengöring, skötsel och skydd i en enda produktserie.

6

8 BRÄNSLETILLSATSER
5
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För bensin- och dieselmotorer: Systemrengörings-, oxidationsskydds-, konserverings- och bakteriebekämpningstillsatser
hjälper aktivt till att förhindra driftstörningar. Alla MOTOREX
tillsatser är katalysator- och partikelfiltertestade.
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POWERSPORTS

© R. Steinert och F. Weisse

Från tävlingshojar till customhojar: Dietmar Franzen från Koblenz omgiven av sina unika customhojar med boxermotor.

SPORT-EVOLUTION

FRÅN MOTORSPORT
TILL CUSTOM

Arbetsuppgifterna har förändrats, men samarbetet består: Sport-Evolution
och MOTOREX har haft ett nära partnerskap under mer än 10 år.
Extravagant, smal och därtill den här ovanliga trecy-

fick dock ge sig till tåls, för bara ett fåtal teamägare

lindriga motorn – Triumph Daytona 675 ställde 2005

vågade sig på att med en britt ta upp konkurrensen med

till ett uppror i motorcykelvärlden. Motorsportens fans

de etablerade japanska märkena.

GYLLENE ENHÖRNING I SUPERSPORT 600
En av dessa modiga män var Dietmar Franzen, mästarhjärnan bakom tuningföretaget Sport-Evolution i
Koblenz. Hans ambitiösa mål för säsongen 2007 blev
supersporttiteln i det internationella tyska motorcykelmästerkapet (IDM). Inom kort hade Franzen samlat
ett slagkraftigt team omkring sig, och redan under
debutåret kunde G-LAB Racing by MOTOREX notera en
inte obetydlig framgång med sina fyra segrar. Men
säsongen hade blivit ett brutalt teknikslag. För att få
tillräcklig effekt fanns ingen väg runt en varvtalshöjning, vilket snabbt slet ut den trecylindriga motorn på
675 cm³. För på vevaxeln i Triumph Daytona finns bara
en enda oljeutloppskanal, och i brist på efterflöde blev
Arne Tode (D) #41 vann 2008 för team G-LAB-Racing
by MOTOREX titeln i superhojklassen IDM.
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oljefilmen helt enkelt bortskrapad vid maxvarvtalet –
motorn gick torr i dödpunkterna!

Hyllning till
custombyggandet:
MOTOREX Evotec
i de utseendemässigt tilltalande
retro-förpackningarna i Classic Line
och gaffelkreation.

sport-evolution.de

”Motorerna gick sönder fortare än vad vi kunde repa-

2-ventils boxermotorerna alltid ska hålla huvudet kallt

rera dem”, minns Dietmar Franzen. ”De höll bara i 150

använder Sport-Evolution oljan Evotec SAE 20W/50

till 250 km. Som mest slet vi ut tre motorer under ett

från MOTOREX Classic Line, och för en perfekt finish

enda veckoslut”. På grund av det strikta reglementet

hos dessa skönheter svarar Clean & Care-produkterna

fanns bara ett enda hopp – och det stod till motorol-

i MOTOREX Moto Line.

jan. Till teamets stora lycka fanns MOTOREX med
som smörjteknikpartner. ”Det var en helt ny erfaren-

TILLSAMMANS PÅ INTERMOT

het”, säger Franzen. ”Med MOTOREX hade vi nu en egen

Det mångåriga och fruktbara utbytet mellan tävlingsin-

forsknings- och utvecklingsavdelning. Ronald Kabella,

genjören från Koblenz och MOTOREX och dess tyska

chefen för MOTOREX Powersports, lovade mig då att de

filial SAV-MOTOREX GmbH kommer i år att vederbör-

skulle få rätsida på problemet. Och det fick de”. Exper-

ligen firas på INTERMOT i Köln, med en spektakulär

terna i laboratoriet utvecklade en olja med extrema

SE-customhoj i MOTOREX specialdesign. En sak är säker:

vidhäftningsegenskaper och mycket hög tryck- och

hojen kommer inte bara att se fantastisk ut, utan också

skjuvstabilitet, som kunde garantera tillräcklig smörj-

– självklart – vara tekniskt perfekt. •

ning också vid toppvarvtalen. Resultatet var imponerande: Motorerna höll därefter i upp till 1800 km, tio
gånger så långt.

CUSTOM MED KNOW-HOW
Sedan dess har Dietmar Franzen dragit sig tillbaka
från motorsporten och ägnar sig åt gamla klassiska
BMW-boxrar, som får en rejäl prestandagenomgång.
”Genom att arbeta med klassiker har jag upptäckt
motorcykelkörningen på nytt”, berättar han. ”Vid de
här ombyggnaderna kan jag ge min kreativitet fullt
utlopp och även tillämpa mina tekniska kunskaper. För
trots all min kärlek till design och livsstil måste mina
motorcyklar gå perfekt!” Och det gör de – i samarbete
med MOTOREX har Franzen t. ex. utvecklat egna gaffeldämpningar som han, i kombination med olika
förspänningshylsor och MOTOREX gaffeloljor i tre
viskositetsgrader, levererar för allt från komfortabel
touring till tävlingskörning. För att de luftkylda
MOTORE X MAGA ZINE 113
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Kunskap: I Sport-Evolutions verkstad skapas unika customhojar av
klassiska BMW-hojar.
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© fotolia.com

HYDRAULIK

SE UPP I PISTEN
FÖR ALPINE MOTION HV 46
Alpine Motor HV 46 öppnar pisten för hydraulsystem med allt högre kapacitet.
Kemisterna hos MOTOREX ser utvecklingen av den

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

nya hydrauloljan Alpine Motion HV 46 som en gene-

Alpine Motion HV 46 kombinerar förstklassiga basol-

rationsväxling. Den nya hydrauloljan är MOTOREX

jor med de allra senaste zinkfria tillsatserna, som garan-

svar på den allt mer komplexa hydrauliken hos pist-

terar en enastående smörjkapacitet under mycket

fordon, snöslungor och andra maskiner inom det alpi-

växlande driftförhållanden. Hydrauloljan kan precis

na området.

som sin föregångare Alpine Granat HV 515 användas

”Vi hade ett tydligt mål under den flera år
långa utvecklingen av Alpine Motion HV 46.
Oljan skulle klara kommande generationers
allt högre krav på hydraulsystem och ge lång
livslängd på de olika komponenterna.
Och det lyckades vi med!”
Projektledande kemist inom forskning
och utveckling hos MOTOREX

16

© Prinoth

I Europa används flera tusen pistfordon med hydrostatisk drift (kraftöverföring med hjälp av hydraulolja).

Cirka 100 liter hydraulolja i minuten strömmar i extrem kyla och hetta
genom det komplexa hydraulsystemet.

i alla normalt förekommande mobila och stationära

KOMPATIBILITETEN TESTAD

hydraulsystem. Den nya hydrauloljan lämpar sig

Med alla sina egenskaper kan Alpine Motion HV 46 nu

speciellt för hydraulsystem som ofta utsätts för

användas inom många områden. Den har kontrollerats

stora temperatursvängningar. Dessutom ger Alpine

avseende kompatibilitet med normalt förekommande

Motion HV 46 ett mycket gott slitageskydd samt

moderna mineraloljebaserade HVLP-D-hydrauloljor och

hydrolytisk beständighet för mobila maskiner och

kan utan problem kombineras med dessa.

utrustningar, t.ex. pistmaskiner och snöslungor –
men också grävmaskiner, hjullastare och andra

Din MOTOREX-representant svarar gärna på dina frågor

fordon.

om Alpine Motion HV 46. Så nu ligger pisten öppen för
effektivare hydraulsystem. •

MODERN TILLSATSTEKNIK
Fördelarna hos den nya hydrauloljan baseras på en
innovativ tillsatsteknik, som innebär att vi kunnat
förbättra ett flertal egenskaper hos smörjmedlet.
Alpine Motion HV 46 kan till exempel filtreras bättre,
så att komponenter som servo- och styrventiler alltid
arbetar optimalt. ”Den utmärkta luftavskiljningsförmågan och de idealiska skumegenskaperna medför
också att effekter som kavitation och oxidation reduceras till ett minimum”, förklarar MOTOREX projekt-

 TOMORDENTLIGT SLITAGESKYDD
U
MYCKET GOD FILTRERBARHET
IDEALISKT TEMPERATUR-/
VISKOSITETSFÖRHÅLLANDE
HÖG LUFTAVSKILJNINGSFÖRMÅGA
BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HÖG HYDROLYTISK STABILITET
LÅNG DRIFTTID
BILLIGARE ÄN ATF

kemist. Den moderna sammansättningen förhindrar
också vattenansamling: Om små fuktmängder
tränger in i systemet binds de i oljan och kan inte
längre ställa till några skador. Och inte minst är Alpine
Motion HV 46 hydrolytiskt stabil och oxidationsbeständig och garanterar därigenom lång drifttid för
oljan.
MOTORE X MAGA ZINE 113
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SPECIFIKATIONER ALPINE MOTION HV 46
DIN 51524-3 HVLP-D, ISO 6743-4 HV
Safety + Performance
BOSCH REXROTH RE 90220/08.07
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KUNSKAPSBEVIS
I TALANGSMEDJAN
Att föra kunskap och ”know how” vidare genom flera generationer är bara ett av rättesnörena för det år 1946 grundade Wandfluh AG i Frutigen i Berner Oberland. Familje
företaget utvecklar, tillverkar och säljer innovativa hydraulkomponenter över hela världen.
När man ska svarva, borra, fräsa och slipa i den egna utvecklingsverkstaden krävs en
skärvätska med hög kapacitet – perfekta förutsättningar för Swisscool 8000.
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För tillfället utbildar Wandfluh AG 32 lärlingar i 8 olika

och adaptrarna och vissa andra komponenter. Till detta

yrken vid sitt huvudkontor. Med tyngdpunkten på poly-

används högmodern maskinpark av flera olika slag,

mertekniker (16 lärlingar) säkerställer företaget överfö-

t. ex. CNC-fräsar och svarvar, och ett CAM-system för

ring av sin know how till kommande generationer.

att utarbeta CNC-programmen.

PROJEKTARBETE ”PRESS”

PRESSNING FÖR EVIGHETEN

Vid slutet av den fyra år långa utbildningen utför elev-

Ingenting varar som bekant för evigt, men pressning

erna ett individuellt projektarbete. Detta kräver att

som fogningsmetod, där två komponenter förbinds med

examinanden verkligen lärt sig det man studerat under

varandra genom plastisk deformation, ger ett synner

dessa fyra år. Pressning av ankarrör (hjärtpunkten i

ligen hållbart förband. Detta sker genom kragning,

en magnetventil) utförs med en press. Den press som

klämning, krusning eller bockning. Ett pressförband kan

ska byggas har till uppgift att göra pressprocessen

därmed lossas bara under vissa förutsättningar. Pres�-

enklare och säkrare. Med detaljritningar som utgångs-

sens uppgift är att utföra åtgärden med hjälp av 12

punkt ska polymerteknikern tillverka grundblocket

hydraulkolvar. Arbetstrycket är då cirka 300 bar.

7 KOMPONENTER AV 6 MATERIAL
Egentligen kan man mycket väl jämföra det indivi
duella projektarbete som beskrivs här, och som den
blivande polymerteknikern Thomas Schranz utför, med
prototyptillverkning. Ingenting finns som standardiserad produktionsprocess och allting är nytt. De 7
olika komponenterna i pressutrustningen består till
exempel av 6 olika material (stål). Dessa kräver olika
bearbetningsmetoder och hela tiden kreativa lösningar som går att genomföra med den befintliga maskinparken.

PASSAR: SWISSCOOL 8000
MOTOREX är sedan många år en tillförlitlig och innovationsdriven partner till Wandfluh AG inom smörjteknikområdet. Med Swisscool 8000 har MOTOREX
lanserat den senaste utvecklingen av skärvätskor. Den

Högprecisionskomponenter och enheter från Wandfluh AG får maskiner och
fordon att fungera över hela världen.

centrala framgångsfaktorn för Swisscool 8000 är den
banbrytande polymertekniken. Denna effektiva skärvätska för universell användning ger perfekt resultat
vid all spånavskiljande bearbetning, även i svårbearbetade material.

före

efter

Utseende efter pressning

Några som uppskattar de många positiva egenskaperna hos Swisscool 8000:
de motiverade lärlingarna hos Wandfluh AG.

VERKTYG I DRIFT
Idag är Thomas Schranz (bilden) press i full och framgångsrik drift vid montageavdelningen hos Wandfluh
AG. Med hans individuella projektarbete ställdes inte
bara hans färdigheter som blivande polymekaniker på
prov, utan han kunde också vara till mätbar nytta för
utbildningsföretaget, vilket ytterligare stärkte betydelsen av hans arbete. •
Thomas Schranz

Fast förband: Hydraulisk pressning av ankarröret i serietillverkning med
en liknande press.

wandfluh.com
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PÅ FÄLTET

EFFEKTIV
RENGÖRING
A KTIV
GELFORMEL
BIOLOGISKT
NEDBRYTBART

© ronal-wheels.com

KORROSIONSSKYDDANDE

WHEEL CLEANER:

DEN MJUKA KRAFTEN

Många fälgrengöringsmedel får sin rengöringseffekt från aggressiva beståndsdelar. Detta
gäller inte Wheel Cleaner från MOTOREX. Med sin nya formel med aktiv gel löser detta syrafria
och milda fälgrengöringsmedel snabbt och grundligt upp även hårdnackad smuts på fälgar.
Den nya Wheel Cleaner i ”Clean & Care”-programmet
har utvecklats med samma höga krav som MOTOREX
ställer på forsknings- och utvecklingsarbetet för moderna smörjmedel.

KORROSIONSTEST DIN 51360/2
Traditionellt
fälgrengöringsmedel

MOTOREX
Wheel Cleaner

NY FORMEL FÖR AKTIVT GEL
I samarbete med fälgtillverkare togs ett stort antal krav
in i specifikationen för det nya rengöringsmedlet och verifierades på laboratorium och genom praktisk användning. Resultatet blev följande fördelaktiga egenskaperna

Stål

Alu

Stål

Alu

hos MOTOREX Wheel Cleaner:
• mildare pH-värde på 8,6 som skonar ytorna

SPRAYA PÅ – LÅT VERKA – SKÖLJ AV

• gelartad verksam substans som löser upp

Enkelt och effektivt: Spraya rikligt med skum på fälgarna

bromsdamm, sot och vägsmuts efter en verkanstid

med pumpspridaren, vänta tills skummet verkat färdigt

på cirka 5 minuter

(cirka 5 minuter) och skölj sedan noggrant med en kraf-

• med korrosionsskyddsinhibitorer (förseglar fälgytan
och låter inte bromsskivorna rosta)
• speciellt skummunstycke på spruthuvudet omvandlar
den gelartade verksamma substansen till skum som

tig vattenstråle. Var noga med att inte låta rengöringsmedlet torka in, och använd det bara på kalla fälgar och
inte i direkt solsken. På fälgar med polerade ytor bör du
torka efter med en mikrofiberduk.

sitter fast länge på fälgen
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• effektiv spridare med 360° spridning (500 ml)

Mer information om den nya Wheel Cleaner kan du få

• finns också i storförpackning (25 l)

av din lokala MOTOREX-representant. •

RACING

Det som 2004 föddes som en idé vid restaurangbordet har nu utvecklats till Waldviertels mest omtyckta evenemang med 20 000 åskådare.

”FAST AND FURIOUS”
I WALDVIERTEL

I Reingers, vid gränsen mot Tjeckien, samlas varje år 90 team från Österrike, Tyskland och
Schweiz för att delta i ett 24-timmars veterantraktorrally. Man startar i två klasser.
Standardklassen A och den fria klassen B. Traktorer tillverkade till och med 1975 får delta.
De kommer upp i hastigheter på otroliga 120 km/h!
De båda fullblodsmekanikerna Thomas Kraus och

i MOTOREX Farmer Line bidrar till en problemfri och

Manfred Weigmann starta i båda klasserna under

tillförlitlig drift.

namnet ”Steyr Speed Team”. De investerar otaliga
arbetstimmar och sömnlösa nätter i sina tävlingstrak-

Under tävlingsdagarna får högst fyra förare användas

torer. Sedan 2010 arbetar de kontinuerligt med vidare-

till varje fordon. Förutom förarna, som har att kämpa

utveckling och förbättring av sin tävlingsmaskin. De

med dålig sikt och extrema kroppsliga belastningar,

konstruerar och tillverkar själva till exempel växellåds-

räknas depåstrategin till framgångsfaktorerna. ”Steyr

delar, axelstyrningar, stänkskärmar och tankar. Deras

Speed Team” har under de tre senaste åren varje gång

Steyr 540 från 1974 har utrustats med en VW T3

kommit tvåa i den fria klassen och blev 2017 även tvåa

bussframaxel, en tävlingskoppling och skivbromsar.

i standardklassen. Team 49 upprepade resultatet medan

traktorrennen.at

Också växellådan och axlarna har tillverkats så att

team 48 drog sig ur på grund av ett haveri. Men det var

en optimal acceleration kan uppnås. Smörjmedlen

roligt ändå.

Till videon:
youtu.be/Ryy4Z70N4rU

Två lag startade med MOTOREX färger.

Ungefär 90 veterantraktorer startade i det
15:e långdistans-VM.

Sladdar
uppskattas.
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SMÅTT OCH GOTT

”MYCKET MOTOREX-SPRAY
OCH BARA LITE BROMS…”
Luften vibrerade av både nervositet och glad förväntan inför starten av det
första lådbils-Grandprix i Oberaargau i Schweiz i slutet av maj 2018. För
många av de 74 småttingarna (från 7 år) och stora förarna var det premiär
för deltagandet i ett lådbils-Grandprix. Tävlingen organiserades av barnoch ungdomsnämnden ToKJO i Langenthal och av SSK (Schweiziska lådbilsföreningen). Startplatsen låg i omedelbar närhet av slottet Thunstetten i
Langenthal. I ett perfekt väder och med ett tydligt startskott satte man så
av i rasande fart, upp till 60 km/h, på bergvägen ned mot Bützberg. Men
många av de tävlingssugna unga talangerna hade före den första tävlingen
fått bygga sin egen lådbil. Då blev hela familjen ett team, och då och då
träffade hammaren inte huvudet på den önskade spiken utan istället ett fing...
ajaj! Med över 200 halmbalar som skydd kunde tävlingen till all lycka
genomföras utan incidenter. Bland ”hemliga tips” kan man också nämna
följande uttalande av en framgångsrik ung förare: ”Bromsa så litet som
möjligt och smörj hjullagren med MOTOREX före start!” • www.tokjo.ch

VISSTE DU…

ATT TACITA VÄLJER
MOTOREX FÖR SINA ELFORDON

© Tacita

Till videon:
youtu.be/0Z2DT_uFMok

OTTOREX
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Den italienska elmotorcykeltillverkaren satsar på vridmoment och hastighet.
För att det maximala vridmomentområdet alltid ska kunna utnyttjas utrustar
Tacita sina cyklar i de båda modellinjerna T-Cruiser (Cruiser) och T-Race
(Offroad) med en manuell växellåda (5- och 2-växlad). Också i övrigt
vet den exklusiva tillverkaren hur man imponerar med tekniska
finesser: Elmotorerna är vattenkylda och har effekter från 7,5 till
27 kW vid ett vridmoment på max 70 Nm. Man kan välja mellan
olika körlägen. Med batterikapaciteten 27 kWh får T-Cruiser en
körsträcka på upp till 270 km! För att
den manuella växellådan och alla
komponenter som behöver smörjas
ska harmoniera perfekt satsar Tacita
på smörjmedel från MOTOREX Moto Line. De innovativa
cyklarna med deras italo-amerikanska design garanterar
högspänning på elmotorcykelmarknaden. • www.tacita.it

T
S
HÖ

BASEBALLKEPS
LIFESTYLE

MOTOREX FATMUGG
100 ÅR

MOTOREX
SOLGLASÖGON

Baseballkepsen Lifestyle är gjord av
ett mjukt och skönt tyg. Den böjda
skärmen, den broderade MOTOREX-
loggan framtill och racingstuket ger
den sin sportiga look.

Porslinsmugg i form av ett oljefat, med

Solglasögon i MOTOREX gröna

löstagbar silikonbotten. Mått 85×105 mm.

och svarta färger. Med loggor

Förpackning med 8 muggar i kartong.

på bägge skalmarna. Linser UV-

Så länge lagret räcker !

skydd 400.

169.– inkl. moms

1119.– (8 st) inkl. moms

79.– inkl. moms

Artikelnummer 451721

Artikelnummer 451505

Artikelnummer 451773

Beställ artiklarna med e-post på följande adress: nordic@motorex.com

OLJAN FÖR HUSQVARNAMÄSTARNA FINNS ÄVEN FÖR
SKOGSMASKINER.

Tävlingar vinner man med huvudet. Och med en pålitlig partner. MOTOREX bidrar till de spektakulära framgångarna för HUSQVARNA genom förstklassiga oljor och omfattande tekniskt stöd.
Men det är inte bara motorcyklar som behöver maximal prestanda. Utan även skogsmaskiner.
Utnyttja därför stödet från MOTOREX också utanför tävlingsbanan. Och lämna konkurrenterna
bakom dig. www.motorex.se

