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Motorolja i ny
förpackning
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KTM MotoGP-racing
i medvind

SKÄRMRENGÖRARE

MOTOREX FATMUGG

100 ÅR

100 ÅR

Framsidan i mikrofiber, baksidan i högkvalitativt
syntetläder. Idealiskt för rengöring av släta och
tredimensionella ytor. Så länge lagret räcker!

29:–

inkl. moms

Artikelnummer: 451570

ANTECKNINGSBOK A5

Porslinsmugg i form av ett oljefat, med
löstagbar silikonbotten. Mått 85 × 105 mm.
Förpackning med 8 muggar i kartong.
Så länge lagret räcker!

890:–

100 ÅR

Format A5, hårda pärmar med präglad logga,
grönt elastiskt band med låsning i form
av ett fat, pennhållare och bokmärke i grönt,
192 sidor med punktat rutnät. Så länge
lagret räcker!

inkl. moms

Artikelnummer: 451505
Beställ artiklarna med e-post på följande adress: nordic@motorex.com
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299:–

inkl. moms

Artikelnummer: 451565
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Spara med Fuel Economy Oil från MOTOREX
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VAR STARK,
BLI STARK,
MED MOTOREX.

CAR LINE
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Car-Line nu i bag-in-box

PÅ FÄLTET

Till alla våra kunder och läsare

Glidskydd för trä – Träglidmedlet Woodslide

”Bara den som accepterar förändring kan också växa.”
Francis Paul Wilson, författare

MOTOROLJA
10

Fokus på QTM SAE 10W / 30

Världen idag förändras ständigt. Som chef för affärsområdet Industrismörjteknik har jag under de senaste månaderna sett allt fler iögonfallande teck-

REPORTAGE
12	A-Rex M9300 – Europas största
rivningsgrävare

en på detta: Antingen det gäller nya lagbestämmelser om ingredienser eller
det stora antalet fortlöpande innovationer – allt förändras snabbare än vad
vi har varit vana vid. Ni konfronteras ju själva varje dag med förändringar
som direkt påverkar era företag och ert arbete. Det är utmaningar som ni
måste anta, helt i linje med det inledande citatet. Vår fokusering som stark
partner inom smörjteknik ingår i svaret på dessa förändringar. Därför kan
ni arbeta konkurrenskraftigt och hållbart med våra produkter och tjänster.
Därför är vårt mål att som stark partner i god tid identifiera trender och de

INSIDE
16

Upptäck MOTOREX-världen

100 ÅR MED MOTOREX
18

20

Ögonblicksbilder från öppet hus

förändringar som dessa orsakar, så att vi alltid kan ge våra kunder ett optimalt stöd.

Det här numret av MOTOREX Magazine innehåller än en gång många resul-

NORDEN

tat och landvinningar som gjorts av engagerade personer, som alltid strävar

Ingen rädsla för kylan

efter att inte bara göra det bästa av det befintliga, utan också dra nytta av
förändringar för att skapa något nytt.

INDUSTRI
22	Spindle Lube Hyperclean: ännu renare tack
vare bag-in-box

Jag önskar er en intressant läsning, och jag är säker på att ni med MOTOREX
har den rätta partnern vid er sida i alla smörj- och produktionstekniska
frågor.
Med vänliga hälsningar

SNAPSHOTS
24

De 10 vinnarbilderna i snapshotutmaningen

MOTORSPORT
26

KTM MotoGP Racing i medvind

SMÅTT OCH GOTT
27

Mathias Marti, affärsområdeschef Industrismörjteknik
MOTOREX AG LANGENTHAL
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NYTT
FRÅN MOTOREX

LASTBILSFESTIVAL
MANTORP
MOTOREX Nordic AB deltog i augusti för andra
gången i den här lastbilsfestivalen och demonstrerade sin Truck Line för besökarna. Här finnas allt
samlat på en enda plats – för både branschen och
familjen. Branschmässa, fartuppvisningar, spektakulära priser, spännande tävlingar och underhållning. Under de här dagarna kan tunga fordon visa
upp sig från sin allra bästa sida. Under den här
välförsedda branschutställningen får de största
lastbilstillverkarna och många andra ledande aktörer visa upp sina produkter. Och i den prestigefyllda
Nordic Trophy-tävlingen deltar nästan 300 lastbilar
från tio länder i Europa. Rätta platsen för alla lastbilsfanatiker. truckingfestival.se

SKRÄDDARSYTT: PROFILE O-PL SAE 5W/30
MOTOREX breddar sitt sortiment av tillverkarspecifika motoroljor. Hightech-

UPPFYLLER GM DEXOS 1 GEN 2

oljan O-PL SAE 5W/30 har utvecklats för GM-koncernens senaste bensin- och

OPTIMALT SLITAGESKYDD

dieselmotorer. Den banbrytande Low-SAPS-tekniken i förening med unika

ENASTÅENDE LÅGFRIKTIONSE-

lågfriktionsegenskaper (FEO) ger ett väsentligt bidrag till minskningen av

GENSKAPER (FEO)

bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Dessutom minimerar profilen O-PL

MINIMERAR RISKEN FÖR

SAE 5W/30 effektivt risken för förtändningsstopp (LSP). Uppfyller specifika-

FÖRTÄNDNINGSSTOPP (LSP)

tionerna GM DEXOS 1 GEN 2, API SN, ILSAC GF-5, Safety + Performance: FORD
WSS-M2C946-A.

SKYDDAR OCH SMÖRJER: CABLE PROTECT SPRAY
FÖR ALL VAJER

Vajrar utsätts för kraftig belastning och klimatpåverkan. Därför blir de t. ex. på linbanor

FÖRHINDRAR KORROSION

regelbundet och oftast maskinellt (efter-)smorda enligt tillverkarnas föreskrifter. MOTOREX

MINSKAR DET INTERNA

Cable Protect Spray lämpar sig för eftersmörjning av vajer och vajersektioner som inte går

SLITAGET

att underhålla med den traditionella metoden. Det verksamma ämnet har då i förväg

KOMPATIBELT MED

förtunnats med ett speciellt lösningsmedel och tränger därmed snabbt och direkt in i

VANLIGA VAJERSMÖRJ-

vajern. Efter avluftningen återstår en tunn och vattenavvisande skyddsfilm med mycket

MEDEL

god vidhäftning. Med Cable Protect Spray kan universellt samtliga stållinor (t. ex. till linbanor,

BIOLOGISKT SNABBT

kranar, vinschar etc.) smörjas professionellt. Sprayvolym 500 ml.

NEDBRYTBART

4

MOTO LINE 4T MOTOROLJA MED JASO MA2
Flerlamellkopplingar i oljebad förekommer ofta på motorcyklar. Därvid
försörjer motoroljan förutom smörjpunkterna i motorn samtidigt också
växellåda och kopplingspaket. Specifikationen JASO MA2 har tagits fram
av det japanska sällskapet för smörjoljehantering (JALOS) för att ge en
tillförlitlig kopplingsfunktion och exakt växling hos effekt- och vridmomentstarka motorcyklar. För närvarande har alla 4T-motoroljor i Moto
Line med mycket varierande viskositeter det så centrala JASO MA2-
godkännandet och uppfyller därmed motorcykeltillverkarnas strikta
krav.

MOTOREX MÄSSOR
I NORDEN 2018
DATUM

MÄSSA/ORT

INFORMATION

Maj 11 – 12
Maj 18 – 19
Maj 31 – Juni 2
Juni 27 – 28
Augusti 18
Augusti 22 – 25

Skog & Traktor, Emmaboda
Skogsmaskindagarna, Karlskoga
Svenska Maskinmässan, Stockholm
Borgeby Fältdagar, Borgeby
Karl Gustav Motordag, Karl Gustav
Elmia Lastbil, Jönköping

skogtraktor.se
dagarna.se
maskinmassan.se
borgebyfaltdagar.se
motorfest.se
elmia.se/lastbil

MOTOREX SÄLJARE
I SVERIGE

FREDRIK OSBECK
Fredrik har arbetat 20 år i vindkrafts- och maskinbranschen. Fredrik har också en bakgrund från
CNC-maskiner, som omfattar underhåll, utbildning
och operationsanalys. Fredrik arbetar som Account
Manager i Sydsverige med MOTOREX Swissline
(produkter för metallbearbetningsindustrin).
fredrik.osbeck@motorex.com
mobil +46 722 21 20 46

JÖRGEN PETTERSSON

JANNE PULLIAINEN

Jörgen har arbetat 25 år inom hydraulikbranschen. Jörgen har också en
bakgrund som underhållstekniker i
bilindustrin. Jörgen arbetar som
Key Account Manager.
jorgen.pettersson@motorex.com
mobil +46 722 21 94 90

Janne är utbildad lastbilsmekaniker och har arbetat
länge hos Volvo Trucks i Göteborg. Först som meka
niker och längre fram i karriären som testförare, avdelningschef för verkstad och teknisk instruktör.
Janne arbetar som Account Manager för Västsverige.
janne.pulliainen@motorex.com
mobil +46 722 20 78 12

PIERRE KARLSSON

MAGNUS ERIKSSON MARKKULA

Pierre har arbetat hos uthyrningsföretag
inom byggmaskinsektorn. Pierre har
också en mekanikerutbildning. Pierre
arbetar som Account Manager för
Sydsverige.
pierre.karlsson@motorex.com
mobil +46 722 21 50 65

Magnus har 15 års erfarenhet som teknisk säljare.
Magnus har tidigare arbetat med bygg- och skogsmaskiner och inom motorcykelbranschen. Magnus
arbetar som Account Manager i östra Sverige.
magnus.eriksson@motorex.com
mobil +46 722 21 60 78
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AKTUELLT

© fotolia.com – A. Todorovic

MOTOREX märker sina bränslesparande motoroljor med FE-märket.

 PP TILL 1060 KG MINDRE CO₂-UTSLÄPP
U
UPP TILL 404 LITER LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING
UPP TILL 5250:– KR LÄGRE KOSTNADER

KOLDIOXIDEFFEKTIVT
OCH SPARSAMT
2020 skärps reglerna för CO2-utsläpp från personbilar. Kraven på motorernas kapacitet
och effektivitet ökar. Motoroljan är här en väsentlig faktor som hjälper till att
uppfylla föreskrifterna. MOTOREX har redan idag ett stort urval lämpliga FE-märkta
Fuel Economy-produkter i sitt sortiment.

Från och med 2020 föreskriver regelverket att 95 procent

redan nu utvecklat ett omfattande sortiment av s k

av en tillverkares nygodkända personbilar ska kunna

FEO-oljor (Fuel Economy Optimizer) som sänker frik-

visa på ett CO2-gränsvärde på högst 95 g / km. Detta krav

tionen i motorn och därigenom ger stöd för en energi-

gäller också motoroljeproducenterna. Att välja rätt olja

effektiv körning.

kan ge en märkbar minskning av CO2-utsläppen. Detta

6

går också hand i hand med minskad bränsleförbruk-

FÖR VARJE KÖRSÄTT OCH VARJE ÅRSTID

ning och sänkta driftkostnader. Men redan före dessa

Förutom den förändrade lagstiftningen talar också vårt

lagstadgade restriktioner har energieffektiva motor-

körsätt och oljebytesintervallen för användning av

oljor varit mycket efterfrågade. MOTOREX har därför

FE-oljor. På moderna personbilar byts numera motor-

UPP TILL 3 % BESPARING MED FUEL ECONOMY

–1060 kg

–404 l

–5250:–

Körsträcka 177 420 km*, Förbrukning 7.6 liter bensin/100 km**, bränslekostnad 13 kr/ liter bensin
*	genomsnitt 11 828 km per år och bil (Mirkozensus Mobilitet i trafiken / Federala styrelsen för fysisk utveckling)
vid användningstiden 15 år (Autorecycling Schweiz) = 177 420 km genomsnittlig livslängd för en personbil
** genomsnittsförbrukning för fordon typgodkända mellan 1996 och 2016 i Schweiz (Federala energistyrelsen)

oljan efter i genomsnitt 3000 mils intervall. Det innebär

också till bättre funktion i avgasreningssystem, till exem-

att man ibland kan köra två vintrar i rad med samma

pel i dieselpartikelfiltren.

motorolja. FE-oljorna har lägre viskositet, det vill säga att
Detta gör dem särskilt effektiva i kyla, och på så sätt

VETENSKAPLIG KONTROLL OCH
TÄVLINGSERFARENHET

klarar de också två vintrar i följd utan problem och utan

MOTOREX har kontrollerat sina FE-oljor med hänsyn till

att förlora i effektivitet. Så länge motorn är kall och inte

EU:s förbrukningstest och kunnat dra några viktiga lärdo-

når upp till den optimala drifttemperaturen (t. ex. vid

mar av detta. Den största besparingspotentialen uppnåd-

korta körningar), blir bränslebesparingen klart märkbar.

des med FE-oljor i viskositetsklasserna SAE 5W/ 20 och

Men för att oljan inte heller ska förlora sin smörjför-

0W/20. Särskilt inom tävlingsverksamheten, där MOTOREX

måga vid höga motortemperaturer har den också fått

sedan decennier är framgångsrikt etablerad, är samban-

friktionsnedsättande tillsatser. Detta är särskilt lämpligt

det mellan rätt motorolja och verkningsgrad uppenbart.

för den start-/stoppautomatik som ofta används i stad-

MOTOREX utnyttjar denna erfarenhet till att också under

strafik, eftersom en snabb smörjning av motorn vid

normal drift uppnå en ökad verkningsgrad – och därmed

omstart då är enormt viktig.

en lägre bränsleförbrukning.

MINDRE AVGASER TACK VARE LÄGRE
BRÄNSLEFÖRBRUKNING

NY MÄRKNING
MOTOREX har en hel palett med Fuel

Alla FE-oljor har en sak gemensam: med rätt olja kan

Economy-oljor i sitt sortiment och plane-

de inte blir så trögflytande som traditionella motoroljor.

CO2-utsläppen minskas. Man ska då hålla i minnet att

rar att utvidga den kontinuerligt. Det gäller

en sparad liter bensin minskar utsläppen med 2,62 kg

till exempel produkter för enskilda motor-

CO2. Moderna FE-oljor har en positiv inverkan på

tillverkare (som VW och GM). Men även särskilda long-

motorns totala verkningsgrad och bidrar på så sätt till

life-oljor (för längre oljebytesintervall) eller särskilt

att minska utsläppen. Dessutom hjälper FE-oljor till

bränslebesparande olja som E-XL SAE 0W/20. Informa-

med att minska slitaget. Trots den låga viskositeten

tion om MOTOREX-oljorna, MOTOREX hela sortiment

har de mycket goda smörjegenskaper också vid hög

samt rekommendationer för enskilda motorer finns på

belastning. Motorolja med asksnål förbränning bidrar

motorex.com. •
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CAR LINE

VOLYM 20 LITER
BRETT SORTIMENT
LÅG KAPITALBINDNING
ENKEL OCH
REN HANTERING
PLATSBESPARANDE
LAGRING (STAPLINGSBAR)

BOX:

CAR LINE-MOTOROLJOR
Banbrytande produkter och lösningar med mervärde kännetecknar MOTOREX i
bilbranschen. Med fokus på märkesspecifika produkter erbjuder MOTOREX på nytt ett
omfångsrikt sortiment av motoroljor i en idealiskt utformad 20-liters bag-in-box. Låga
lagerkostnader och maximal flexibilitet talar för det här behovsorienterade konceptet.

BAG-IN-BOXHYLLA
TILLGÄNGLIG
FRÅN
MARS 2018

”Bag-in-box” betyder ju ”påse i låda”

MOTOREX nu med sina 20-liters bag-in-box-förpack-

– och med det här nya förpacknings-

ningar en särskilt väl genomtänkt lösning. BIB-koncep-

konceptet kan MOTOREX erbjuda

tet övertygar genom sina många olika logistiska och

bilbranschen en ekonomisk lösning

ekonomiska fördelar:

för mindre kvantiteter märkesspeci-

• garanterat högsta möjliga renhet hos innehållet

fika motoroljor.

• minsta möjliga avfallsvolym

Bilden kan avvika från originalet.

• enkel och ren hantering

8

GENOMTÄNKT LÖSNING

• inbyggd avtappningskran

Det gäller att ständigt följa biltill-

• utrymmesbesparande förvaring (staplingsbar)

verkarnas föreskrifter för motorol-

• avtappningskran med högt flöde

jor. Märkesverkstäder med externa

•g
 od resttömning

märken eller flermärkesföretag

•u
 tmärkt hållbarhetsprofil

behöver därför ofta ett stort antal

(kartongen kan vikas och återvinnas,

olika motoroljor, för olika fordon och

tompåsen omhändertas som hushållsavfall)

märken. För man inte ska behöva
lagerföra mängder av småförpack-

Din MOTOREX-representant lämnar gärna mer infor-

ningar eller fatvis, som gärna leder

mation. •

till omfattande kassation, erbjuder

PÅ FÄLTET

 ENGÖR OCH TAR BORT
R
KÅDA OCH FETT
 RÄNGER UNDAN FUKT
T
OCH KONSERVERAR
 INDRAR TRÄSPÅN
H
FRÅN ATT KLIBBA FAST
 ÖRBÄTTRAR BEARBETF
NINGSRESULTATET
GENOM OPTIMALT GLID
 YCKET TEMPERATUR
M
BESTÄNDIGT
(FLAMPUNKT > 100 °C)
 MÖRJER ALLA
S
RÖRLIGA DELAR

GLIDSKYDD
FÖR TRÄ

Om bearbetningsmaskinens anliggningsyta har direkt kontakt med träet är MOTOREX
Woodslide, ett silikonfritt färglöst träglidmedel, till god hjälp. Maskinbord som
behandlas med medlet underlättar inte bara arbetet utan bidrar också till optimala
bearbetningsresultat.
Trä uppvisar före vidarebearbetningen alltid en porös

MOTOREX Woodslide ska påföras oförtunnat och alltid

och vid närmare betraktande ojämn yta. Med fiffiga

sparsamt med trasa, borste eller spray. Också en svamp

träbearbetningsmaskiner ges träet efter sågningen sin

kan användas med utmärkt resultat. Det är viktigt att

önskade yta, form och funktionalitet. En grundförut-

medlet förs på så tunt och likformigt som möjligt. Dess-

sättning för detta är att träet kan glida kontinuerligt

utom får matningsanordningar (t.ex. valsar på hyvelma-

och skakfritt över maskinbordet. För den här uppgiften

skiner) absolut inte komma i beröring med träglidmedel.

har MOTOREX utvecklat träglidmedlet Woodslide. Det

Levereras i 5-litersförpackning. •

silikonfria färglösa glidmedlet är mycket tunnflytande
och krypbart. Det utjämnar träets porösa struktur och
möjliggör på så sätt en kontinuerlig glidning under
bearbetningen. Samtidigt skyddar det ytor och komponenter av metall mot korrosion. Med sin sammansättning, som är särskilt anpassad till behoven hos olika
träslag påverkar Woodslide vid den fortsatta bearbetningen (limning, lackering, inläggning etc.) inte på något
sätt på träet och lämnar inga fläckar efter sig.

ENKEL ANVÄNDNING
Framför allt på hyvlar kan man se en enorm skillnad
mellan ett obehandlat och ett behandlat maskinbord.
MOTOREX MAGAZINE 111

I JANUARI 2018

Mindre är mer: Maskinbord behandlas
enkelt med en svamp som är
sparsamt indränkt med MOTOREX
Woodslide. Tidsåtgång: 3 minuter!
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MOTOROLJA

SÄNKER BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH AVGASUTSLÄPP
FÖR STEG 3 B OCH STEG 4 – SAMT EURO 5- OCH 6-MOTORER
UPPFYLLER SENASTE TILLVERKARFÖRESKRIFTER
LÄMPLIG FÖR BLANDADE FORDONSPARKER

FOCUS QTM SAE 10W/30
Bilindustrins ledstjärna är otvetydig: ”Spara bränsle och minska utsläppen”. Detta gäller
också entreprenadmaskiner och andra nyttofordon. Ambitiösa målsättningar kräver
maximala insatser av motoringenjörerna. Då blir motoroljan en flytande konstruktionsfaktor, vilket bevisas av den nya FOCUS QTM SAE 10W/ 30.

EU:s allt strängare utsläppsbestämmelser gör att motor-

FÖRDELARNA

och fordonstillverkarna måste tänka flera år framåt i

• sparar bränsle genom sina Fuel Economy-egenskaper

tiden. Till detta kommer ett permanent tekniktryck. Det

• utmärkt oxidatinosskydd ger oljan längre livslängd

börjar med tekniskt avancerade motorer och går via

• längre serviceintervall

avgasefterbehandlingssystem fram till ask- och svavel-

(följ tillverkarens instruktioner)

fattiga lågfriktionsmotoroljor.

• s litageskyddet har anpassats till de högre

HÖGAKTUELL FEO-SAMMANSÄTTNING

• lämplig för steg 3b- och 4-motorer

FOCUS QTM SAE 10W/30 är en Low-SAPS-motorolja för

• lämplig för EURO 5- och 6-motorer

entreprenadmaskiner och andra nyttofordon. Den låga

• förlänger partikelfiltrets regenereringsintervall

motorkraven

viskositeten ger en mätbar bränslebesparing (FEO-olja)

och livslängd

och gör att de allt strängare utsläppsbestämmelserna

• är idealisk för alla avgasreningssystem

uppfylls. Tack vare de moderna tillsatserna uppfyller

• uppfyller senaste tillverkarföreskrifter

FOCUS QTM SAE 10W/30 samtliga nya specifikationer

•g
 enom att den uppfyller kraven i standarden API

(se nedan). •

SN kan den också användas i mindre motorredskap

SPECIFIKATION
ACEA E9-16, ACEA E7-16, ACEA E6-16
API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SN, API SM
MB-godkännande 228.51, VOLVO VDS 4.5, VDS 4, VDS 3, CNG, CUMMINS CES 20081, CES 20078, CES 20077,
DEUTZ DQC IV-10LA, CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a, DETROIT DIESEL DDC 93K218, MACK EO-S 4.5,
EO-O Premium Plus, EO-N
Safety + Performance
JASO DH-2, MAN M 3477, RENAULT RLD-4, RLD-3, RLD-2, IVECO 18-1804 TLS E6
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”Det som ännu inte finns byggs efter våra behov” – med det här mottot
har Aregger AG från Buttisholz i kantonen Luzern ställt en rivnings
grävmaskin med alla superlativer på larvfötter. Det innovativa familjeföretaget har förutom på hus- och anläggningsbyggnad också
specialiserat sig på komplicerade rivningsarbeten. Där spelar tidsfaktorn
en central roll.

EN BYGGNADS LIVSCYKEL

BYGGNATION

UNDERHÅLL

RIVNING

ÅTERVINNING

BYGGNATION

Tänker du fortfarande på den gamla goda murbräckan,
ett par grävmaskiner och dumprar när du tänker på
rivning? Det var många år sedan … Inte bara metoderna
för rivning av komplexa byggnader, utan också lagens
och i synnerhet byggherrarnas krav har förändrats. När
en stor byggnad ska rivas står byggstarten för det nya
projektet redan för dörren.

AVANCERAD VERKSAMHET
Komplexa rivningar innebär att maximala insatser krävs
även under mycket besvärliga förhållanden. Det vill
säga arbete i mycket trånga utrymmen, med minsta
möjliga damm, buller, vibrationer och trafikstörningar,
med mycket hög säkerhetsstandard och enligt gällande
miljöbestämmelser. Aregger AG har specialiserat sig på

© Aregger AG

snabba rivningar av extra stora och massiva byggnadsverk (höghus, viadukter, skorstenar, industribyggnader

maskiner till att tidplanen kan hållas. Här kommer alltså

etc.). För detta ändamål utarbetar fackmännen en detal-

A-Rex till sin rätt. Efter moget övervägande och mycket

jerad rivningsbeskrivning som tar hänsyn till alla faktorer

tankeverksamhet konstruerades den internt av Aregger

och berörda parter. Kraftfulla och optimalt dimensione-

AG:s ingenjörer och tillverkades på beställning. ”Nu når

rade maskiner, med delvis egenutvecklade verktyg, sätter

vi upp till 65 meter höga byggnader med grävskopear-

tänderna i betong med tjocklek upp till 2,3 m eller stål-

men och kan arbeta dubbelt så snabbt. Det minskar

balkar upp till HEB 100. Arbetshöjder på maximalt 65 m

tidspressen radikalt”, förklarar Franz Muri, rivningschef

och djup på minus 20 m förekommer inte så sällan. Med

hos Aregger AG och far till A-Rex. Det tog tre hela år

rätt samordning kan man på så sätt riva mycket stora

innan jättemaskinen stod klar på företagets område.

mängder betong per timme. Före varje rivning måste en
besiktning göras av förekommande farligt avfall (asbest,

REKORDARTAD ART

PCB, polyaromatiska kolväten etc.). Sådant avfall måste

Belastningarna på en rivningsmaskin går knappt att

rivas med stränga försiktighetsåtgärder, separeras och

förutsäga och definitivt inte att beräkna, i motsats till

omhändertas fackmässigt. Och starten för nybygget ryck-

exempelvis kranar där exakta värden kan bestämmas.

er hela tiden närmare …

För att man ska vara på säkra sidan är därför allt på
A-Rex överdimensionerat. Som utgångspunkt valdes

MER KAPACITET = MINDRE TID

en Liebherr-grävmaskin som är konstruerad för dygnet

Som man kan förstå innebär maskiner med hög kapa-

runt-drift i gruvor. Och så var det med den saken – A-Rex

citet fördelar, särskilt för stora projekt. Om oförutsedda

byggdes sedan om ända från grunden, fick massiva

omständigheter uppkommer (miljöfarligt avfall, dåliga

förstärkningar och utrustades för att klara den efter-

markförhållanden, vatteninläckning) bidrar kraftfulla

strävade kapacitetsklassens behov.
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Återvinning vid
rivning: Här sorteras
metalldelar ut ur
rivningsmassorna
med hjälp av en
elektromagnet.

Alla rivnings
planer (här
Basel-mässan)
föreskriver
också den
maskinhierarkiska och
logistiska
strukturen på
byggplatsen.

• Mått: längd 20 m, bredd 9 m och höjd upp till 70 m

FAKTA OM A-REX M9300

ALLA HANDGREPP MÅSTE
SITTA RÄTT

• Motorutrustning 580 kW med dieselpartikelfilter

Stort är coolt, men att köra en maskin med de här måtten

• Tjänstevikt allt efter utrustning upp till 300 ton

kräver lång erfarenhet och ständig koncentration. Om

• Hydrauliskt ställbart chassi

föraren biter av en flera ton tung betongplatta på 40 m

• Vart och ett av banden är tio meter långt,

höjd med Areggers egenkonstruerade magnumkniptång

två meter högt och väger 42 ton

(som väger 14 ton) måste han kunna bedöma riskerna.

• Arbetshöjd upp till 70 meter
• Erforderlig uppställningsyta 70 m

Precis som mindre rivningsgrävare manövreras också
2

• Variabelt grundkoncept och flera olika
påbyggnadsverktyg

A-Rex med bara två spakar. Därför får bara erfarna
maskinförare köra A-Rex, eller stora maskiner generellt,
och först efter en utförlig utbildning. Antingen rivning-

• Autonom isärtagning och hopsättning

en gäller en motorvägsviadukt, ett höghus, en 50 m hög

• För transport krävs åtta till tio semitrailers

raffinadericistern eller delar av en kemisk industri som
fortfarande är i drift, är erfarenhet och förmåga att bedö-

14

Hydrauliken är
blodomloppet i
A-Rex. Den är
konstruerad för
permanent
högsta kapacitet.

Med de många olika
påbyggnadsverk
tygen knäcker man
många rivningstekniska nötter.

ma stabiliteten hos ett byggnadsverk något som ständigt

krossorienterat, alltså t.ex. betong separeras från stål, och

krävs av alla maskinförare.

därefter transporteras bort. Vid rivningen av Basel-mäs�san var till exempel cirka 47 tippflakvagnar i trafik samti-

OUTTRÖTTLIGA HYDRAULMUSKLER

digt för att transportera bort rivningsmassorna. Bortåt

Hela 2000 liter hydraulolja pumpas från tanken genom

180 körningar per dag. Om då en rivningsgrävare faller

ett stort antal pumpar, ventiler och hydraulmotorer och

bort blir det lika roligt som att träffa på en T-Rex under

genom hundratals meter slang- och rörledningar fram

skogspromenaden. •

till cylindrarna. Pumparnas arbetstryck kan vara upp till
350 bar. Driftsäkerhet skrivs med stora bokstäver hos

Ta en titt på rivningen av Baloiseparken.

Aregger. Därför satsar företaget, förutom på en pedantiskt

aregger-ag.ch

noggrann service, på kvalitetsprodukter från MOTOREX

youtu.be/FD14-aeFKmk

när det gäller driv- och smörjmedel. Vid stora rivningsprojekt är det ju rivningsgrävarna som spelar huvudrollen.
Först när materialet ligger på marken kan det sorteras
MOTOREX MAGAZINE 111
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INSIDE

UPPTÄCK

MOTOREX-VÄRLDEN

Den nya webbplatsen MOTOREX.COM är nu online
Det är en bra anledning till att testa sidan med den toppaktuella informationen, de
användarvänliga funktionerna och den nya Oil Finder. Via en optimal ”User Experience”
når du med några få klickar fram till den information du vill ha. Kring produkterna
presenteras praktiska tips och matnyttig kunskap från smörjteknikens värld. Klicka in
dig och ge oss din välkomna feedback!

16

ÅTERFÖRSÄLJARE

NYHETER

Sök återförsäljare efter sortiment med interaktiv
karta (CH). Alla bolag och internationella försäljningspartner
kan utnyttja den enhetliga webbpresentationen.

Nyheter om produkter, företaget, aktiviteter vid mässor
och evenemang samt tekniskt know-how.

TYDLIG STRUKTUR

NY OIL FINDER

Med några få klick får du fram de produkter och den
branschspecifika information du vill ha tack vare intuitiv
användarstyrning, överskådlig framställning,
omfattande produktinformation och kommentarfunktion.

Med den nya versionen av Oil Finder hittar du exakt rätt
smörjmedel för alla fordon och märken.
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100 ÅR MED MOTOREX

15 000

BE SÖKARE

ÖPPET HUS

HELT MOTOREX!

”Allt var perfekt – absolut helt MOTOREX!”, svarade en kvinnlig besökare vid 100-årsjubileet
i juni på frågan om vad hon tyckte om jubileet. Vädret var strålande, och MOTOREX
huvudkontor förvandlades till en stor festivalpark. Mer än 15 000 gäster från när och
fjärran tog tillfället i akt att få uppleva MOTOREX live. Mångskiftande attraktioner,
shower, demonstrationer och kulinariska kostbarheter gjorde både stora och små förtjusta.
Förutom konstnärer, idrottsmän, musiker och hjälpsamma affärspartner bidrog också
MOTOREX personal kraftfullt till att festen blev lyckad. MOTOREX har dem alla att tacka
för att jubileet blev till ett verkligt fyrverkeri för sinnena. Hjärtligt tack!

18

24

100

S P EL

MÄ STARE

© noelundgrein.ch /Kit
chenette Food Truck

35 0

MEDARBE TARE

MOTOREX MAGAZINE 111

I JANUARI 2018

19

NORDEN

Mer än 90 % av
alla transporter
i Sverige sker
på landsväg.
Produkter från
MOTOREX är
viktiga för hög
tillförlitlighet
hos lastbilar
och släpvagnar.

© Peggy Bergman/Scania

INGEN RÄDSLA FÖR KYLAN
Umeå ligger i det subarktiska området. Med sina 120 000 invånare är Umeå Sveriges
tolfte största stad. Medeltemperaturen ligger över 10 °C under knappt tre månader om
året. Staden har sitt läge vid Bottenhavet att tacka för dessa ”milda” temperaturer –
åtminstone jämfört med de lägsta vintertemperaturerna på − 40 °C som förekommer
längre inåt landet. Utmaningarna är extrema för både natur, människor och maskiner.
Rörlighet är en nyckelfaktor för att samhället ska fung-

sering och enastående kvalitet har alltid varit företa-

era. I nordöstra Sverige sker över 90 % av leveranserna

gets ledstjärnor, och tillväxten och framgångarna har

på landsväg. Avstånden är långa och vägarna inte

varit stabila. I Umeå etablerades Släpis i april 2012.

alltid de bästa. Antingen det gäller timmerbilar eller

Verksamheten där omfattar leveranser av reservdelar till

vanliga lastbilar ställer extrema väderförhållanden,

servicefordon och tillbehör till släpvagnar och påhängs-

tunga laster och intensiv mekanisk belastning mycket

vagnar. I Släpis AB:s lager finns omkring 10 000 delar för

höga krav på både dragfordon och släp. Om något går

omedelbar leverans. Sortimentet omfattar totalt mer än

sönder eller när det är dags för service står proffsen

32 000 artiklar! I hela Sverige har Släpis tio filialer och

på företag som Släpis AB och Umeå Bromsservice AB

ett centrallager, också det med butik. Geografiskt sträck-

beredda att ta sig an problemet. Bägge dessa specia-

er sig företagets distrikt från Luleå i norr till Malmö i

lister är engagerade till 100 % för toppkvalitet – också

söder. ”Alltid redo” är Christer Johanssons motto. Han är

när det gäller smörjmedel.

försäljningschef för region Nord. ”Om en kund i Umeå
beställer ett 200-litersfat olja klockan 8 på morgonen

20

SLÄPIS AB HAR VAD SOM KRÄVS

kan vi leverera det inom en halvtimme.” Expressleve-

Släpis AB grundades i mitten på 1960-talet. Idag ingår

ranser kan också göras i Stockholm, Göteborg, Malmö,

det i BPW-koncernen, en av världens ledande tillverkare

Helsingborg, Jönköping, Växjö, Ängelholm, Örebro,

av släpvagnar, axlar och chassikomponenter. Kundfoku-

Borlänge, Sundsvall, Luleå och näraliggande städer och

FAKTA
Företag
Huvudkontor
Grundat
Anställda
Försäljning
Webbplats

FAKTA
Företag
Huvudkontor
Grundat
Anställda
Försäljning
Webbplats

Släpis AB
Ängelholm
1965
70
SEK 215 million
slapis.se

”På fritiden tävlar sonen Gustav i motocross och där
använder de såklart MOTOREX kvalitetsprodukter”,
förklarar Christer Johansson, försäljningschef för
Släpis AB Region Nord, med ett skratt.

Umeå Bromsservice AB
Umeå
1991
12
SEK 21 million
bromsservice.se

”I MOTOREX omfattande sortiment finns allt på ett och
samma ställe. Det är exakt rätt val för våra tunga
tillämpningar”, Lars Högbom, VD och ägare, Umeå
Bromsservice AB.

kommuner. Självklart för SLÄPIS-filialerna MOTOREX

Kriström är ansvarig för att spåra upp reservdelar medan

Truck Line, Car Line och Classic Line.

Isak Nygren driver reparationsverkstaden i spetsen för

UMEÅ BROMSSERVICE AB

värt eget ansvar. Lars driver också en gummiverkstad i

Umeå Bromsservice AB är stadens specialist på repara-

närheten. Släpis AB levererar reservdelar och material

tion och underhåll av lastbilar och släpvagnar. ”En lastbil

som t. ex. motor- och växellådsoljor, kylvätskor, fett och

får inte stå still” är rådet från ägaren och verkställande

sprayer dygnet runt veckans alla dagar. Det var en viktig

direktören Lars Högbom. ”I så fall tjänar den inga peng-

faktor för Lars. Partnerskapet började för fem år sedan när

ar.” Det är därför som han anser att snabb tillgång till

Släpis öppnade en filial i Umeå. På rekommendation från

reservdelar, kundservice i toppklass (t. ex. utbytessläp)

Släpis testade Lars MOTOREX produkter och utsåg snart

och kvalitet är så viktigt. Lars har också sina skickliga

detta företag till sin huvudleverantör av smörjmedel.

kollegor att tacka för mycket av sin framgång. Göran

Ibland ligger det bästa alternativet nära till hands… •

ett team på tio mekaniker som var och en axlar ett avse-
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INDUSTRI

VOLYM 5 LITER
HÖG KVALITET
ENKEL LOGISTIK
RENT
MINDRE AVFALL

SPINDLE LUBE HYPERCLEAN

ÄNNU RENARE TACK
VARE BAG-IN-BOX!

Innovativa förpackningar har två huvuduppgifter: De ska göra livet
enklare för konsumenten och skydda innehållet mot yttre påverkan.
Detta är precis vad våra bag-in-box-förpackningar gör.

MOTOREX håller fortlöpande ett vakande öga på nyhe-

viktigaste är påsen. Den fylls med sitt innehåll, absolut

ter inom förpackningsområdet och använder nu som

fritt från luft, i en specialmaskin. Detta ger mycket hög

första schweiziska smörjmedelsleverantör bag-in-box-

renhet, eftersom innehållet inte kommer i kontakt med

förpackningar.

omgivningsluften. På så sätt hindrar man damm, fukt
och syre i omgivningsluften från att på något sätt påver-

22

FÖRDELAKTIG PÅSE

ka innehållet. Det medför kvalitetsrelevanta fördelar i

Bag-in-box-förpackningar har många fördelar. En av de

synnerhet för de mycket fint filtrerade spindeloljorna i

SPINDELSMÖRJMEDEL I FILTERTEST
Hyperclean står hos MOTOREX för extra ren kvalitet, för när spindeln
roterar med 40 000 varv/minut kan även mycket små smutspartiklar ha
förödande följder för spindelns livslängd:

Ofiltrerad standarsdspindelolja

Traditionell spindellolja 20 /18 /15

MOTOREX SPINDELOLJA
HYPERCLEAN 15 /13 /10

förorenad

hyperclean

renhetsklass 15 / 13 / 10 (ISO 4406). Påsen, som förpackas
i en kartong, utsätts heller aldrig för direkt ljus och har

•u
 tmärkt hållbarhetsprofil (Kartongen kan vikas och
återvinnas. Tompåsen omhändertas som hushållsavfall.)

inbyggd avtappningskran.

SPINDELOLJOR
PERFEKT FÖRPACKAT

MOTOREX Spindle Lube Oils är mycket fint filtrerade HLP-D-

Med volymen 5 liter är MOTOREX› Spindle Lube Oils (som

hydrauloljor (DIN 51 524 / T2), som på grund av sin garante-

finns med viskositeterna ISO VG 32, 46 och 68) i BIB

rat höga renhet används framför allt till smörjning av lager

(bag-in-box) en idealisk förpackningsenhet. De kompakta

i motor- och högfrekvensspindlar. Renhetsklassen är fast-

yttermåtten och den låga vikten gör dessutom hantering-

ställd till 15 / 13 / 10 enligt ISO-normen 4406. De specialut-

en märkbart enklare. Den genomtänkta förpackningen

vecklade spindelsmörjmedlen har utmärkta rengörings- och

ger följande fördelar:

dispersionsegenskaper. De innehåller samtidigt utpräglat

• garanterat högsta möjliga renhet hos innehållet

slitageminskande komponenter och har effektiva EP-egen-

• minsta möjliga avfallsvolym

skaper (Extreme Pressure = högt tryck), snabb luftavskilj-

• enkel hantering

ningsförmåga och högklassig antiskumningseffekt.

• inbyggd avtappningskran
• säker transport, t. ex. med paketpost

Har du några frågor som rör spindeloljorna i den nya bag-

• utrymmesbesparande lagring (staplingsbar)

in-box-förpackningen? Din MOTOREX-representant lämnar

• avtappningskran med högt flöde

gärna mer information. •
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SNAPSHOTS

SNAPSHOT-UTMANINGENS

10 VINNARBILDER
Foton: insända av deltagare i Snapshot-utmaningen

L ATUCSH
1:A P
K U GEL B A
M A MIS

och Andrina
Gion (3), Jürgen
W idnau im
Gmeiner fr ån
sig åt Paulin
er
Rheintal gläd
ingen ännu i
(vid fotografer
i blöjor).
magen och nu

4:E PLATS

VOLTIGEBOC

KEN REX

Lynn Aeschlim
ann från Hinde
lbank
visar vad hon
kan på voltige
bocken Rex.
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5:E PLATS

TREH JULING
FOTOMONTAGE MED
kenbach

Stöcklin från Ric
I egen regi har Benno
a återstående kör dugrestaurer at det idag end
,
utr anspor tbilen typ L-7
liga exemplaret av var
giori
n
me
ett montage,
årgång 192 8. Bilden är
an identisk med
sid
dra
an
å
nalkulör en är
MOTORE X-grönt.

6:E PLATS

SA NDIGA TUNISIEN

Olaf Bronst från Lugn
orre
utforskade Tunisien me
d sin
motorcykel – vis ser lig
en
utan sand i växell ådan,
men
got t om var an under hju
len …

2:A PL ATS

CR O S SFÖR A

ATS
3:E PL
R MA RTIN
FÖ
T

R EN N

ICOL A S
U ts ty rs el n oc
h maskinen pa
ss ar den bege
perfek t – Silv
is tr ade förare
er till Nicol as
n
Yerly-Amweg
(3) fr ån Vordem
w ald.

7:E PL ATS

JE
GATSOPAREN AR

LYCKOP OS

erli från
ormt vis ar Martin Wund
Med absolut postkomf
an.
MOTORE X-f
sig som 100 -procentig

9:E PLATS

CRUI SING TIL L LONG

Maur upp

VA LL EY

Ny ffeler från
En utflykt ledde René
till den per fekta
Lyss och hans Mustang
fotobakgr unden.

N

l
från Madis wil vil
Ar jen W idmer (2)
om
g
ta
t
sig. Et
ha rent omkr ing
.
n det roliga börja
ka
så
n
ste
sopk va

8:E PL AT
S

A L P ENB
RE V E TMO T ORC
Y K EL
Pe

r fek t för
beredd d
eltog
Stephane
Rickly fr å
n
S av iè s e m
ed sin m
oppe i
A lpenbre
vet 2 017.

Hjärtligt tack till alla som har deltagit i MOTOREX snapshot-utmaning. De 10 vinnare som

10:E PLATS

FLORIN GÅ R
SIN EGEN VÄG

Sötnosen Florin från
Lotzw il
sade redan vid 18 månad
ers
ålder (bilden) att han
ville bli
bonde när han blev sto
r. Nu
gäller det bar a att upp
finna
en overall som växer lika
for t …

skickat in de publicerade bilderna har underrättats personligen.•
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KTM:s framgångsrika
inträde 2017 i MotoGP-
klassen visar att luften
i mästarklassen kan vara
väldigt tunn. Det var en
illusion att satsa på pallplatser redan den första
säsongen. Men man ser
snart hur professionellt
KTM Racing arbetar
och oförtrutet kämpar
sig framåt.

© KTM Racing

MOTORSPORT

Pol Espargaro (ESP) nr 44 och Bradley Smith (GBR) nr 38 ställer till MotoGP-säsongen 2018 upp
som en trio, tillsammans med den rutinerade KTM-testföraren Mika Kallio (FIN) nr 36 (i mitten).

KTM MOTOGP-RACING

KAMPEN
Upptakten till den första MotoGP-säsongen överraskade

givna motorsortimentet gick KTM vid den fjärde GP-täv-

redan genom valet av duon Pol Espargaro (Moto2-världs-

lingen i Jerez i Spanien över till en förändrad vevaxel/tänd-

mästare 2012) och Bradley Smith.

ningsföljd (Big Bang). Och framgången uteblev inte …

FÖRSPRÅNG MED HJÄLP AV DATA

TÄVLINGSOLJA FRÅN MOTOREX

Ju mer data man har tillgång till, desto bättre kan man

Tack vare det mångåriga och nära samarbetet mellan

stämma av en motorcykel före tävlingen. Jämfört med de

KTM och MOTOREX används i RC16 en speciell lågviskös

gamla etablerade fabriksteamen (Honda, Yamaha, Suzuki,

fyrtaktsolja avsedd för tävlingsbruk. Den har anpassats

Ducati m. fl.) med några decenniers erfarenhet från värl-

exakt till tävlingsmotorns arbetsuppgifter. En pedantiskt

dens alla tävlingsbanor startade KTM sin första säsong

noggrann utvärdering av motorerna efter 18 evenemang

under besvärligast tänkbara förhållanden.

vid slutet av säsongen 2017 gav belägg för den använda
tävlingsoljans höga smörjsäkerhet.

FÖRST SCREAMER, SEDAN BIG BANG
KTM RC16 har en V4-motor med fyrventilsteknik och

Ännu har KTM:s MotoGP-team inte kommit så långt som

cylindervolymen 990 cc. Effekten anges till cirka 250 –

de vill, men femteplatsen i konstruktörsmästerskapet 2017

270 hästkrafter, vilket allt efter växelläget räcker för en

är ändå en stor framgång för KTM som nybörjarmärke, efter

maxhastighet på långt över 300 km/h! I början satsade

Honda, Ducati, Yamaha och Suzuki, men före Aprilia! •

KTM på högvarviga Screamer-motorer. Förarna kände sig
aldrig riktigt bekväma med effektutvecklingen. Efter ett
modigt beslut och hela tiden med hänsyn tagen till det

26

ktm.com/racing/motogp

SMÅTT OCH GOTT
Elisabeth och Urs Bläsi från Grenchen har nu för
tredje gången avverkat en pilgrimsfärd med sin
veteranbil. Nej, inte i någon häftig stjärnprydd
cabriolet, utan med deras hett älskade Bucher KT

PILGRIMSFÄRD MED
FERRARIRÖD BUCHER KT 10
10-ekipage. Under den ferrariröda motorhuven på
den i Schweiz tillverkade enaxlade traktorn väntar
hela 10 motorexsmorda hästkrafter på att få accelerera upp det 1,4 ton tunga ekipaget till maximala
16 km/h. Resan förde det företagsamma paret en
sträcka på 460 mil längs de franska och spanska
Jakobs-lederna ända till Mérida i Andalusien och
tillbaka. Den originella färden väckte regelbundet
stort uppseende, för övrigt klart mer än vrålåken
i samma färg från Maranello! •

KÄNNER DU TILL RIDE PTY I PANAMA …
Produkter i MOTOREX Moto
Line och Bike Line finns nu
sedan en tid att köpa också
i Panama. Försäljningspartnern, företaget RIDE PTY,
var nyligen på besök hos
MOTOREX i Langenthal för
att bilda sig en personlig uppfattning: Pedro Torres, Augusto
Gutiérrez och José Miguel Velutini (från vänster till höger)
under en rundvandring genom företaget bli invigda i hemligheterna bakom det schweiziska oljemärket, som är välkänt
också i Panama genom sitt internationella engagemang i
motorsporten. RIDE PTY är officiell återförsäljare av Husqvarna-
motorcyklar och engagerar sig aktivt i Panamas offroad-motorcykelverksamhet. Hjärtligt välkommen! ridepty.com •
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EN TUNG PARTNER …
Om du står inför utmaningar, behöver du en stark och pålitlig partner. MOTOREX
erbjuder ett omfattande sortiment av högkvalitativa smörjmedel och underhållsprodukter, samt teknisk rådgivning för att säkerställa att dina maskiner kan fungera
optimalt i de mest krävande situationer. Du kan lita på en partner som har jobbat
hårt i 100 år. www.motorex.se

