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Stycktillverkning
Tillverkning av turbinhjul
med MAGNUM PMC® 300.

Det är en sak han aldrig
kommer att bli – nöjd.

Bernard Cuenot, chef för underhåll och logistik F. Bernasconi & Cie SA

Vad tror du han
tänker om oss?
Ingenting är för obetydligt för hans noggrannhet ... och om det vore så litet att man inte ser det, då kan du
vara övertygad om att Bernhard Cuenot har en lupp i fickan. Eftersom han är chef för underhåll och logistik
hos F. Bernasconi & Cie SA är han väl medveten om att man på en byggplats måste ha maskiner som alltid
är klara att tas i bruk. Detta tarvar professionalitet på alla nivåer. Radikala kvalitetsstandarder: det är något
som även MOTOREX står för. Just därför är vi precis den partner F. Bernasconi & Cie SA behöver. Läs mer
om hur våra oljor hjälper företag inom en mängd olika industriområden bli effektivare: www.motorex.com
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Sjöfarten på Zürichsjön:
Kollektivtrafik och nöjesresor sedan 1891

Till våra kunder, partner och läsare
Till våra medarbetare
… och god uthållighet.” I det här numret av MOTOREX Magazine kan vi
rapportera om två jubiléer. Under titeln “MOTOREX Revue” gav vi i juni 1981
ut vår första kundtidning, tryckt i svart/vitt/grönt i A2-format och med en

	regelverk
14

Den nya kemikaliemärkningen (GHS)

Formatet, utseendet och upplagan har förändrats. För första gången kommer
nu en utgåva på svenska. Men vår entusiasm och motivation för att regelbundet
informera våra läsare om vad som är intressant, innovativt och nytt hos

	EXPORT
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upplaga på ståtliga 20 000 exemplar. Nu håller du nummer 95 i din hand.

MOTOREX finns kvar. De många positiva reaktionerna gläder oss mycket!

Löftesrika Chile

Siffran 95 gäller inte bara vår kundtidning. Vårt schweiziska familjeföretag
BUCHER AG LANGENTHAL fyller 95 år i år. Det grundades 1917 i Bützberg nära
Langenthal och är idag en över hela världen välkänd smörjmedelsproducent.
”Jag tar på mig hela ansvaret.” Det är ett uttalande som man ofta hör. Men om
det inte följs av handling är det bara tomma ord. Ansvar innebär att föregå med

INDUSTRi
18

gott exempel och att när det blir besvärligt kunna stå för sina handlingar och

3 500 kg spån och ett jätteturbinhjul

inte bara smita undan. Ansvar innebär att fullt ut acceptera orsakssammanhanget mellan personligt handlande och resultat, också i nödsituationer när
företaget och dess arbetsplatser står på spel. Bara genom ett ärligt och värdeskapande arbete och med ärlighet kan ett företagsmässigt hållbart mervärde
genereras. Hos MOTOREX har vi gjort det i 95 år!
Vi är ett självständigt schweiziskt familjeföretag, och utvecklar själva våra

	på fältet
20

produkter, t.ex. MAGNUM 300 PMC (Precious-Metal-Catalyst) eller motoroljan

LowSAPS-motoroljan FARMER LA

FARMER LA (Low Ash/LowSAPS) för traktorer. Läs mer om detta på sidan 20.

MOTOLINE

Gläd dig tillsammans med oss åt fem (95 + 5 = 100) ytterligare spännande

21

Komplett: AIR FILTER CLEANING KIT

MOTOREX-år!

22

Trouvaille/Visste du?/Serie

Box
Peter Regenass-Bucher
Styrelseordförande, BUCHER AG LANGENTHAL
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motorex-

nYTT
”TWIST CLIC”
FÖR BIKE LINE
Med den nya doseringsförslutningen
”Twist Clic” har MOTOREX byggt in
en praktisk extrafördel i alla 100 mlflaskorna i BIKE LINE. Det lätthanterliga kärlet öppnas och stängs enkelt
med en lätt vridning på förslutningen.
Dessutom kan innehållet, t.ex. kedjeoljan DRY LUBE som ingår i MOTOREX
BIKE LINE, doseras absolut exakt och
på exakt rätt punkt.
I framtiden kommer följande BIKE
LINE-produkter att levereras med den
nya förslutningen: DRY LUBE, WET
LUBE, CHAIN LUBE och HYDRAULIC
FLUID 75. Sammansättningen av vätskorna, som är välkända i hela världen
för landsvägs- och terrängkörning, har
däremot inte ändrats. Cykelservicen
har aldrig varit enklare!

ÖPPNA

STÄNG

”GRÖNt” med MOTOREX
Att visa vad som döljer sig bakom märket MOTOREX och hur den världsberömda
schweiziska kvaliteten åstadkoms är bara ett av målen för ”resan ut i det gröna” till
MOTOREX. Omkring 15 av våra försäljare inom jordbruket och deras kunder besökte under
januari till mars MOTOREX-produkternas födelseort i Langenthal. Vid en rundvandring
inom företaget fick de över 600 besökarna en lättförståelig information om alla viktiga
steg i utvecklingen och framställningen av MOTOREX olika smörj- och serviceprodukter.
Ett intressant föredrag om smörjmedel gav gästerna en snabb inblick i vad man bör tänka
på när det gäller smörjmedel med hög kvalitet. Många av besökarna var kunder som hade
hållit sig till MOTOREX sedan generationer tillbaka. Vid den rejäla lunchen fick också den
sociala biten sitt, och stämningen var hög. Tack för besöket!

NYTT TANKLAGER
MOTOREX basoljelager på 8 000 m3 är idag
det största i Schweiz. Där lagras också
tillsatser, halvfabrikat och färdigprodukter
i separata tankar indelade efter oljetyp.
Lagret har nu kompletterats med ytterligare
tio en-, två- och fyrkammartankar med en
lagervolym på mer än 500 m3 för 28 olika
produkter.
Det utvidgade tanklagret togs i drift i slutet av 2011. Som första smörjteknikföretag
i Schweiz satsar nu MOTOREX på en teknik med rensningsplugg i systemet. Detta

inga omständliga spolningar. Spillvär-

innebär att innehållet i rörledningarna

men återvinns genom att de nya

pressas ut med hjälp av en plugg av flexi-

tankarna är helt inbyggda.

bel specialplast som drivs av tryckluft. På så
sätt töms och rensas ledningarna fullständigt till nästa produktionssats. Det krävs
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BÅDE VACKERT OCH
STARKT – REFO CLEANER

FLASKAN OCH INNEHÅLLET
GÖR SVENSKARNA ENTUSIASTISKA
Än en gång har MOTOREX väckt starkt intresse med sin unika oljeflaska. Förutom den praktiska

Den synnerligen effektiva och därtill
lågskummande nya MOTOREX REFO
CLEANER bildar definitivt inte något
lödder. Det levereras som koncentrat
och är perfekt för borttagning av oljor, fetter och allmänna grova industriföroreningar. Detta VOC-fria och
biologiskt snabbt nedbrytbara rengöringsmedel är dessutom sammansatt så att det kan användas i alla
vanligt förekommande rengöringsmaskiner. Koncentratet har en angenäm citrondoft och späds med vatten
(1:5 till 1:20) allt efter användningssätt. Det är extremt drygt. I separatorsystem kan REFO CLEANER lätt
skiljas av från avloppsvattnet och
lämpar sig därför också bra som
chassirengöringsmedel. När tänker
du testa den här supertalangen?

påfyllningspipen har naturligtvis också det högklassiga innehållet gjort de ansvariga inom
den svenska återförsäljarföreningen för Audi/VW/Skoda, SVA, entusiastiska. Den schweiziska
kvaliteten och den breda täckningen i alla specifikationer för dessa fordon har gjort att
tiotusentals flaskor hittat vägen till Sverige. Kärlen har också fått marknadsspecifika etiketter
och självfallet är all information som behövs på svenska. CAR LINE fick på så sätt sin svenska

Foto: photopress/G. Cattaneo

debut redan före starten av dotterbolaget MOTOREX Nordic AB – en perfekt upptakt.

MED MOTOREX PÅ SNABBA MEDAR
Den som följer med i bobsporten känner säkert till det schweiziska
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boblaget Hefti (tvåmans och fyrmans). I tvåmansbob missade lag Hefti
(styrman)/Lamparter (bromsare) i januari i fjol i St. Moritz knappt en
hemmaseger, men kom in som god tvåa. Beat Hefti styr och väcker jubel
med sin snabba linje, medan Thomas Lamparter skjuter på ordentligt
och hittar den optimala bromspunkten för varje sträcka. Lagmedlemmarna är också förtjusta i de MOTOREX-produkter som används. Till och
med vid iskalla -20 °C måste bladfjädrar, axlar och mellanfjädrar som
bekant vara perfekt smorda – idag är det bara hundradelar som är skillnaden mellan seger och förlust. Du kan läsa mer om dessa bobåkare
www.bob-hefti.ch.
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företaget

Det helägda dotterbolaget MOTOREX NORDIC AB finns i omedelbar närhet av Göteborgs
flygplats och kommer i fortsättningen att fungera som centralpunkt för MOTOREX aktiviteter
i Norden.

MOTOREX NORDIC AB
I oktober 2011 startade BUCHER MOTOREX-gruppen ett nytt dotterbolag, MOTOREX
NORDIC AB, med säte i Göteborg. Dess målsättning är att fortsätta utbyggnaden av de
nuvarande affärsrelationerna i Sverige och hela Norden, genom direkt närvaro och
professionell logistik. De sedan många år väletablerade försäljningspartnerskapen
berörs inte av detta, mer än att de i flera avseenden nu kan räkna med ännu bättre
support på platsen.
Behovet av allt mer specialiserade och kvalitativt

leveranskapacitet från eget lager kommer vi att kunna

högpresterande smörjmedel ökar ständigt. Tekniken

slå oss in på fler segment i Sverige och övriga Norden.

kräver längre användningstider och högre effektivitet
och belastningsförmåga. Dessutom ökar nu generellt

DOTTERBOLAGET MOTOREX NORDIC AB

förväntningarna på miljövänlighet och hälsoskydd

MOTOREX NORDIC AB har sedan november 2011 varit

starkt, både från lagstiftarnas och samhällets sida.

vår egna säljorganisation i Skandinavien. Teamet i detta

Detta öppnar för

utveckling och produktion av

bolag utgörs för närvarande av försäljningschefen för

smörjmedel av högsta kvalitet. Under de gångna 95

Nordic och chefen för marknadsföring och kundservice.

åren har MOTOREX som medelstort företag blivit en

Som VD fungerar Robert Konvalina, som sköter dotter-

uppskattad partner till stora och små kunder inom

bolaget till BUCHER AG från det schweiziska moderbo-

många olika branscher, tack vare vår entydiga satsning

laget i Langenthal.

på produktkvalitet och på rådgivning på platsen. I och
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med starten av MOTOREX NORDIC AB nära Göteborg

MOTOREX NORDIC AB kommer nu att marknadsföra

har vi nu kommit närmare de nordiska marknaderna.

nedanstående, beprövade produktsortiment inom

Med vår egen försäljningsorganisation och höga

marknadssegment vi hittills inte ägnat oss åt:

Med sitt nya kontor utanför Göteborg har MOTOREX
NORDIC AB nu också geografiskt ett idealiskt
utgångsläge i Norden.

MOTOREX NORDIC AB.s högmotiverade team, från vänster: Leif Reimelid
(försäljningschef), Thomas Grymark (marknadsföring/kundservice) och
VD Robert Konvalina. Försäljningspersonalen kan också nås på följande
mobilnummer: Leif Reimelid, mobil 072 221 27 07 and Thomas Grymark,
mobil 072 221 26 81.

• ALPINE LINE (produkter för den alpina sektorn)

NYTT CENTRALLAGER

• FARMER LINE (produkter för skog och lantbruk)

I vårt nya centrallager i Karlshamn finns redan nu flera

• CONSTRUCTION LINE (produkter för entreprenad)

hundra olika MOTOREX-produkter. Lagret drivs av ett

• CAR LINE (produkter för personbilar)

välrenommerat logistikföretag och har tillgång till toppmodern datautrustning och infrastruktur. Varuleveran-

Produktlinjer som nu saluförs via befintliga försälj-

ser rapporteras automatiskt till MOTOREX-fabriken i

ningspartners ingår inte i MOTOREX NORDIC AB:s

Langenthal, så att lagret kan fyllas på med kort varsel.

försäljningsverksamhet. De kommer också i fortsätt-

Den höga tillgängligheten och den förenklade logis-

ningen att marknadsföras av våra välkända partners.

tikadministrationen är viktiga förutsättningar för att
MOTOREX under de kommande åren ska få en uthållig

KNOW-HOW FÖR LIKNANDE MARKNADER

affärsutveckling på den nordiska marknaden. •

Med en djupgående fackkunskap och ett unikt
p åkostat produktsortiment kan MOTOREX som

Postadress

Besöksadress

smörjteknikspecialist i Skandinavien erbjuda vär-

MOTOREX NORDIC AB
Box 2071
SE - 438 12 Landvetter
Enbart för post
försändelser!

MOTOREX NORDIC AB
Flygfraktsvägen (Flygfraktshuset)
Ingång A, Lokal 008
SE - 438 80 Landvetter
Tel. +46 (0)31 94 64 94
Fax +46 (0)31 94 64 95
nordic@motorex.com
www.motorex.se

defulla lösningar på alla smörjproblem, inte minst
eftersom behoven och kvalitetskraven på den
skandinaviska marknaden stämmer så väl in på
våra produkter.
Till att börja med kommer verksamheten att vara begränsad till den svenska marknaden. På medellång sikt
ska MOTOREX nya nordeuropeiska dotterbolag bli en
centralpunkt för försäljning, logistik och teknisk support i Norden. Vi har redan kontakter på marknaderna
i Norge, Danmark och Finland för vissa produktlinjer.
Därför kan dessa marknader enkelt byggas ut stegvis
med utökat sortiment.
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Redan 24 till 26 maj kan du hälsa
på hos MOTOREX i Stockholm på
maskinsmässan MaskinExpo, monter
nr 1721! www.maskinexpo.se
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TRANSMISSIONSOLJOR
AS-TRONIC-växellådor från ZF sitter idag i många olika
lastbilar, bussar och lätta nyttofordon. I och med den
nya PRISMA TF SAE 75W/80 har vi nu en idealisk
och ZF-godkänd (ZF TE-ML 02L) växellådsolja i
vårt sortiment.

Fot
o

: ZF
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PERFEKTA VÄXLINGAR
med våra VÄXELLÅDSOLJor

En växellådsolja har
många egenskaper.
De ska smörja, ta upp
belastning, skydda
mot slitage, förhindra
skumning, begränsa
temperaturen, skydda
mot korrosion, ha
dispergeringsförmåga
och mycket annat.

Alla fordonskategorier har minst en – och då talar vi om växellådor,
bakaxelväxlar och fördelningsväxellådor. En så gott som oöverträffbar
mångfald, och de krav som ställs på smörjmedlen är minst lika
komplexa. MOTOREX kan med ett tjugotal toppaktuella växellådsoljor
erbjuda en perfekt lösning för praktiskt taget varje tillämpning.
I lastbilar, lätta nyttofordon, personbilar, enterprenad-

oljor som ett konstruktionselement vid utvecklingen.

maskiner och jordbruksfordon ställs idag höga krav på

Produktledningen för transmissionsoljor har därför i

de växellådorna. Till detta kommer allt klurigare driv-

samarbete med företagets tekniska avdelning, FoU-av-

system, kringutrustning och komfortelement som di-

delningen och flera ledande växellådstillverkare, pro-

rekt påverkar kraven på de smörjmedel som används.

vat samtliga växellådsoljor i sortimentet. Sortimentet

Dessutom ändrar växel- och fordonstillverkarna stän-

har optimerats och i vissa fall kompletterats med nya

digt sina tekniska specifikationer. Därför har MOTO-

sammansättningar efter en speciell analys- och urvals-

REX uppdaterat sitt omfattande sortiment av växel-

metodik. Med våra omkring tjugo växellådsoljor täcker

lådsoljor.

vi nu hela MTF-området (manuella växellådor, fördelningsväxlar och axelväxlar).

EFFEKTIVARE SORTIMENT
fördelningsväxellådor och bakaxelväxlar fungerar

NYA SAMMANSÄTTNINGAR OCH
GODKÄNNANDEN

felfritt under deras hela livstid måste man använda

Tack vare vårt nya recept (PRISMA TF SAE 75W/80 och

särskilda växellådsoljor. Därför ingår idag växellåds-

UNISYNT ZX SAE 75W/90) och utökade godkännanden

För att kunna garantera att växellådor, automatlådor,

8

MOTOREX TRANSMISSIONSOLJOR
Om du har frågor som rör omarbetade växellådsoljor eller ATF (Automatic Transmission Fluids/automatväxellådsoljor), som inte finns med i tabellen,
kan du vända dig till MOTOREX områdeschef eller ringa vår tekniska support på telefon +41 62 919 75 75.

PERSONBIL
LASTBIL
ENTREPRENAD
JORDBRUK

Typ

Linje
Produkt

UNISYNT ZX
75W/90

Helsyntetiska
Syntetiska (MC)
Mineraliska

•

PENTA
75W/90

• • •

PENTA
75W/140

• • •

PENTA LS
75W/90
PENTA LS
75W/140
PRISMA SF
75W/85
PRISMA TF
75W/80

• • •
• • •
• •
•

PRISMA HF
75W/85
PRISMA ZX
75W/80
PRISMA ZX
75W/90
GEAR OIL EP
80W
GEAR OIL EP
80W/90
GEAR OIL MULTI DF 30
80W
GEAR ZX TP
80W/90

GEAR OIL UNIVERSAL
80W/90
GEAR OIL UNIVERSAL
80W/140
GEAR OIL UNIVERSAL
85W/140
LS UNIVERSAL
90
LS UNIVERSAL
85W/140

APIklass

Specifikationer

Växellådor och axelväxlar för förlängda GL-4 +5
serviceintervall MAN och ZF, Scania
STO 1:0. Också mycket lämplig för
personbilar.
Transmissionsolja för lastbilar
GL-5

• •

PENTA TL
75W/90

Användning

•

MB-godkännande 235.8, MAN 3343 S, MAN 341 E3
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
MACK GO-J, MIL-PRF-2105E, SAE J2360
SCANIA STO 1:0, ArvinMeritor 076-A, 076-D, API MT-1
MB-godkännande 235.8, MAN 342 S1
ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B
SCANIA STO 1:0, Volvo 97312, MIL-PRF 2105E
Axelväxlar
GL-5
Säkerhet och prestanda:
ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B
MAN 342 S1, MB 235.8, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97312
Axelväxlar
GL-5
Säkerhet och prestanda:
ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B
VOLVO 97312, SCANIA STO 1:0
Axelväxlar på person- och lastbilar med GL-5 LS Säkerhet och prestanda:
automatisk differentialspärr, BMW
ZF TE-ML 05D, 12D
Axelväxlar på person- och lastbilar med GL-5 LS Säkerhet och prestanda:
automatisk differentialspärr, BMW
ZF TE-ML 05D, 12D
Olja för manuella växellådor
GL-4
Safety + Performance:
ZF TE-ML 02B, 02D, 08
Olja för lastbilsväxellådor. Speciellt för
GL-4
MB-godkännande 235.4, MAN 341 Z4, E3
förlängda serviceintervall för MAN- och
ZF TE-ML 02L, 08, 16K, VOLVO 97305
ZF-växlar.
EATON EUROPE, DAF, IVECO, RENAULT
Transmissionsolja för personbilar
GL-4
API GL-4
Olja för manuella växellådor

•
•
• • •
• • •
•
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
•

GL-4 +5 Säkerhet och prestanda:
ZF TE-ML 08
Olja för manuella växellådor
GL-4 +5 Säkerhet och prestandae:
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, IVECO, EATON
Manuella växellådor
GL-4
MB-godkännande 235.1, MAN 341 Z2, E1
ZF TE-ML 02B, 08, 17A
Manuella växellådor
GL-4
ZF TE-ML 02B, 08, 16A, 17A, 19A
Säkerhet och prestanda: MB 235.1, MAN 341 Z2, E1
För intarder, växlar och hydraulik
GL-4
ZF TE-ML 02C, 02H, 04B
Allison C-4, API CF-4
Högkapacitetsolja för synkroniserade
GL-4 +5 MB-godkännande 235.0, MAN 3343 M, MAN 341 E2
och osynkroniserade manuella växel
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 07B, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
lådor och högt belastade axeldrivningar.
SCANIA STO 1:0, MACK GO-J ArvinMeritor 076-A, D
MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, API MT-1
Axelväxlar
GL-5
MB-godkännande 235.0, MAN 342 M1
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A
Volvo 97310, MIL-L-2105D
Axelväxlar
GL-5
Säkerhet och prestanda:
ZF TE-ML 07A, 08, 16D, VOLVO 97310
Axelväxlar
GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 16D, 21A
VOLVO 97310, MIL-L-2105D
Lastbilsaxlar med automatisk
GL-5 LS ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
differentialspärr.
Transmissionolja för entreprenad och GL-5 LS ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
järnväg

kan färre produkter nu åstadkomma mer än före omar-

efter de använda basoljorna (mineral, syntet och hel-

betningen. Tabellen här ovan ger en bra överblick över

syntet), användningsområden och de viktigaste speci-

det omfattande sortimentet. Vi har gjort en indelning

fikationerna. •
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Rapport

Panta Rhei är den senaste medlemmen i ZSG-flottan och samtidigt det nyaste motordrivna fartyget. Det har gott om plats för 700 passagerare
på tre däck. Två turboladdade MAN-dieslar på 600 hk driver det 56 meter långa och 11 meter breda fartyget.

SJÖFARTEN PÅ ZÜRICHSJÖN:

Kollektivtrafik och
nöjesresor sedan 1891

Vid Zürichsjöns stränder lever man gott. Om man räknar med hela storstadsområdet
är Zürich idag en pulserande miljonstad. Den 88 km2 stora Zürichsjön kan ses som ett
slags vilande pool mitt i denna snabba värld. För framkomligheten på sjötrafiklederna svarar Zürichsjöns rederi, ZSG. Antingen du är på väg till jobbet med kanalbåten på
floden Limmat eller på bröllopsresa med någon av de två hjulångarna har du alltid
full effekt i maskin, tack vare smörjmedlen från MOTOREX.
MYCKET OMTYCKTA SJÖSTRÄNDER

mot Walensjön och Bündnerpassen, och även från Zürich

Zürichsjön, som bildades under den senaste istiden, har

till Horgen efter utbyggnaden av Sankt Gotthardpasset.

en lång sjöfartstradition. Redan 4 000 år före Kristus
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fanns det bebyggelse på stränderna och på sjön färdades

BÅTEN SKA BLI EN ”SPÅRVAGN”

de första båtarna. Det vittnar lämningarna av pålbyggna-

Den 19 mars 1834 grundade företagarna Franz Carl

der om. I början av medeltiden fick vattenvägen allt större

Caspar och Johann Jakob Lämmlin Zürich- och Wa-

betydelse som en viktig förbindelse i den internationella

lensjöarnas ångbåtstrafikbolag. Den första ångbå-

handelstrafiken. Varor transporterades på sjön i riktning

ten, Minerva, byggdes i Manchester och togs i drift i

Efter omkring sex månaders byggtid löper hjulångaren ”Stadt Zürich”
den 8 maj 1909 av stapeln i Zürich och får sitt dop.

Total yta 88,66 km2. Bredaste stället, mellan Stäfa och
Richterswil: 3,85 km. Djupaste stället, mellan Herrliberg
och Oberrieden: 143 m. Tillflöde: Linth (Linthkanalen).
Utlopp: Limmat. Senaste isläggning: 1962/63

Varvschefen Ruedi Wegmann och hans team har ett nära samarbete med
MOTOREX. Förutom produktkvaliteten uppskattar de särskilt de snabba
oljeanalyserna, som också kan användas som tekniska beslutsunderlag.

juli 1835. Tänk på att det då ännu inte fanns någon

• Reguljär trafik och nöjesturer (cirka 60 %)

järnväg, och att den första bilen tillverkades ungefär

• Beställningstrafik (cirka 25 %)

ett halvsekel senare! Efter ett antal toppar och dalar,

• Uthyrning av båtar för utställningar,

bland annat i ekonomin, stiftades 1891 bolaget Zür-

t.ex. Expovina (cirka 15 %)

cher Dampfboot Aktien-Gesellschaft. En serie på nio
propellerångbåtar fick till uppgift att svara för en
”spårvagnsliknande” pendeltrafik på sjön. I takt med

1957 försvann ordet ”ånga” ur firmanamnet

den tekniska utvecklingen avlöste olika fartygsgenerationer varandra under årtiondenas lopp. 1957 för-

Enligt varvschefen Ruedi Wegmann är fartygens

svann också ordet ”ånga” från firmanamnet. Sedan

tillförlitlighet en central faktor för sjöfarten. Där-

1990 ingår ZSG i Zürichs lokaltrafikförbund och har

för utförs allt underhålls- och reparationsarbete

därmed gott och väl uppnått den ursprungligen utlo-

på det egna varvet vid Mythenquai 333 i Zürich.

vade ”spårvagnsstatusen”.

Vinteruppehållet erbjuder ett utmärkt tillfälle till
detta. Medan de mindre båtarna Forch och Zim-

FLOTTKAPACITET: 362 501 km PER ÅR

merberg går tvärgående turer och motorfartygen

ZSG:s nuvarande flotta består av 15 motordrivna och 2

Panta Rhei, Uetliberg, Pfannenstiel och Albis skö-

ångdrivna fartyg. I genomsnitt tillryggalägger de varje

ter de längsgående turerna och beställningstrafi-

år cirka 361 654 km på Zürichsjön. Arbetet utförs av ett

ken exakt enligt tidtabell, kan några av de större

hundratal engagerade medarbetare, som under 2011

motorfartygen och de båda hjulångarna vila ut

skapade en omsättning på 19 miljoner schweizerfranc

på varvet över vintern. Då är det tid för de stora

inom följande tre sektorer:

reparationsarbetena.
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RapPORT fortsättning

Den hydrauliskt drivna dockan vid Mythenquai i Zürich kan lyfta upp till
400 ton. På så sätt kan alla båtar bekvämt tas upp ur vattnet och om så
behövs köras in på varvet.

Den hydrauliskt ställbara propellern från Escher-Wyss + Cie
revolutionerade sjöfarten. Också här levererar MOTOREX det
lämpliga smörjmedlet.

RENT PÅ DEN LÅNGA FÄRDEN

lorar för mycket av sin värme fram till filtret. När MS

Alla dieselmotorer som driver nya fartyg i yrkesmässig

Bachtel efter 30 000 drifttimmar 1996 byggdes om med

trafik på sjöarna i Schweiz måste vara försedda med

den första MAN-motorn i ZSG-flottan letade man sam-

partikelfilter om den enskilda motorns effekt är högre

tidigt efter en smörjmedelpecialist som kunde förse

än 37 kW. Hos ZSG finns aktiva dieselpartikelfilter (DPF)

alla 60 dieslarna med en och samma motorolja. Då som
nu övertygade MOTOREX med sin legendariska fartygs-

Framgång till sjöss sedan 1996
med MOTOREX fartygsolja

olja MC PLUS SAE 10W/40.

VARVET KLARAR ALLT
Att dra upp en fartyg med 390 tons deplacement

på alla 15 fartygen, av vilka en del först nyligen fått nya

(vikt) som t.ex. det tredäckade motorfartyget Panta

motorer. Avgaserna från hjälpmotorerna, som driver

Rhei ur vattnet är ett kraftprov… kan man tycka. ZSG-

generatorerna ombord, leds också in i partikelfiltren

varvets sexmannalag klarar uppgiften med hjälp av

och renas. Många av filtersystemen har därför modifie-

de hydrauliskt drivna dockan! När fartyget väl är uppe

rats och optimerats vid varvet. I synnerhet måste av-

ur vattnet och står på de skjutbara kölblocken kan

ståndet från avgasgrenröret till filtret vara så kort som

arbetena utföras bekvämt på torra land (Bild Limmat).

möjligt så att inte de redan relativt svala avgaserna för-

Om så behövs kan man också ta in fartyget varvshallen.
Just nu finns hjulångaren Stadt Zürich, byggd 1909, i
den katedralliknande hallen. Den revision som pågår
är snarare en omfattande restaurering. Maskineriet
demonteras och gås igenom fullständigt. Det är ingen
enkel uppgift. Lagren måste t.ex. gjutas särskilt för
ändamålet och vevaxeln (längd 3,14 m) måste slipas
om. De omfattande arbetena på ”Stadt Zürich” ska vara
färdiga till sommaren 2012. Förutom mekanikerna
anlitar ZSG ett stort antal kvalificerade hantverkare,
t.ex. snickare, målare, elektriker, plåtslagare och
smeder. Dessa rekryteras på arbetsmarknaden och
utbildas därefter internt till fartygspersonal. Var och
en av dem har alltså minst två yrken och garanterat
omväxlande arbetsuppgifter.

12

I varvshallen får ”Stadt Zürich” gå igenom en omfattande föryngringskur.
Då marscherar även den moderna tekniken in i det utseendemässigt
oförändrade ångfartyget.

Under sommaren arbetar de som exempelvis matroser,
kassörer, maskinister eller befälhavare på fartygen,
och på vintern utför de värdefulla arbetsinsatser i sina
egna yrken vid varvet.

OPTIMERAD ZSG-SERVICE

ÅNGBÅTEN, ALLMÄNHETENS ÄLSKLING

För varje båt förs en pedantiskt noggrann servicelogg.

Förutom rena transporttjänster kan ZSG också bjuda

Där förs alla händelser och alla servicemoment in,

på speciella upplevelseturer. Urvalet sträcker sig från

oftast av maskinisten, men ibland också av annan

Chäs Fondue-båten via Casino-båten till Schlagerparty-

personal. För övrigt måste hela besättningen, alltifrån

båten, för att nu bara nämna tre av de över 20

matroser till befälhavare, känna till fartyget, från för till

attraktionerna. Ofta hyr man också ut hela fartyg för

akter, och kunna manövrera det. Varvet har ett centralt

privata arrangemang. Den som har turen att få åka

vakuumsugsystem som underlättar arbetet vid oljebyte

med någon av de tvådäckade hjulångarna med salong,

och tömning av länsgroparna i maskinrummet, och

”Stadt Rapperswil” (1914) och den snart helrenoverade

man kan då vara säker på att inte en enda droppe olja

”Stadt Zürich” (1909), får känna fascinationen inför

hamnar i vattnet. ZSG-flottan har allt vad en älskare av

äldre tiders tekniska pionjärinsatser ända in på skinnet.

stora dieselmotorer med turboladdare och mellankylare

De nostalgiska ångbåtarna har en nära nog magisk

kan önska sig. Paletten omfattar allt från raka sexor via

inverkan på unga och gamla. Effekterna behöver

V-tior till tolvcylindriga V-motorer med omkring 22 liters

kaptenen och hans besättning för en gångs skull inte

slagvolym! Förutom personalen vakar drifttidmätare

avläsa på några kontrollinstrument. De märks istället

och återkommande smörjoljeanalyser i MOTOREX-

på passagerarnas uppåtvända mungipor. •

laboratoriet över maskineriets och kringutrustningens

www.zsg.ch

hälsa.

PERFEKT TEKNIK-SPAGAT
Det ställs höga krav på smörjmedlen till ZSG-flottan,
som ju sträcker sig över alla epokerna i sjöfartens
teknikhistoria. Självfallet inskränker sig inte arbetet
till att enbart byta omkring 5 200 liter motorolja
om året. I maskinrummet arbetar växlar som är
dimensionerade för höga vridmoment och som
överför drivkraften vid konstant motorvarvtal till
de ställbara propellrarna från Escher. Styrningen är
hydraulisk och så exakt att passagerare som väntar
vid landgången upplever det som att fartyget går
på räls.
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regelverk

Med nya faropiktogram och skydds
fraser ska kemikalier och blandningar
i framtiden få en
enhetlig märkning i
hela världen.

DEN NYA
KEMIKALIEMÄRKNINGEN (GHS)
Det finns många olika system i världen för märkning av kemikalier. FN:s globala
harmoniserade system (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier läggs nu
till grund för en världsomspännande standardisering. De här nyheterna kommer
snart också att synas på MOTOREX-produkterna.
Huvudsyftet med det harmoniserade märkningssyste-

•F
 aropiktogram

met är ett bättre skydd för hälsa och miljö i hela värl-

•S
 ignalord ”Varning” och ”Fara”

den. Idag kan det nämligen förekomma att somliga

•F
 arofraser (H-fraser)

ämnen i ett land klassas som hälsofarliga, i ett annat

•F
 örsiktighetsfraser (P-fraser)

land dessutom som miljöfarliga och i ett tredje som
överhuvudtaget inte skadliga. Genom harmonisering

De här nya definitionerna medför att produkter som

skapas enhetliga regler, vilket eliminerar risken för

förut inte hade någon risksymbol nu kan vara märkta

missförstånd.

med en eller till och med flera faropiktogram! Detta
trots att produktsammansättningen inte ändrats. För

VAD KOMMER ATT ÄNDRAS?

användaren innebär detta i praktiken inget alls och att

I och med införandet av den nya GHS-märkningen, som

produkten kan användas som tidigare med sedvanliga

är en del av REACH-förordningen (Registration, Evalua-

försiktighetsåtgärder.

tion, Authorisation and Restriction of Chemicals/Re-
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gistrering, utvärdering, godkännande och begränsning

FAROPIKTOGRAM

av kemikalier), ändras följande inslag på etiketter och

De tidigare risksymbolerna har blivit nya faropikto-

säkerhetsdatablad:

gram. Figurerna mot orange bakgrund har nu anpas-

Gammal symbol
Beskrivning av faran

Bokstavskod

Explosivt

Gammal
symbol

E

Extremt brandfarligt

F+

Mycket brandfarligt

F

Oxiderande

O

Ingen motsvarighet

Nytt
piktogram

Ny symbol
Beskrivning
Exploderande bomb
Låga
Låga över cirkel
Gasflaska

Frätande

C

Mycket giftigt

T+

Giftigt

T

Skadligt

Xn

Irriterande

Xi

Ingen motsvarighet

Korrosion
Dödskalle med korslagda ben

Fara för hälsan

Farligt för miljön

N

GHS01
GHS02
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06

Ingen motsvarighet
Utropstecken

Ingen motsvarighet

Kod

Miljö

GHS07
GHS08
GHS09

sats till transportsymbolerna genom att de visas i en

märkningen också den tidigare använda märkningen

på spetsen ställd kvadrat (romb) med röd kant och vit

anges på säkerhetsdatabladet. Det är alltså fullt möjligt

bakgrund (se figur sida 15). Vissa piktogram har fått en

att du redan från mitten av det här året får produkter

utseendemässig omarbetning. Piktogrammen ”Gasflas-

med den nya säkerhetsmärkningen. Senast den 1 juni

ka”, ”Utropstecken” och ”Hälsofara” är helt nya.

2017 måste alla lagerbestånd med de nuvarande etiket-

Mer information
finns också på:
www.bag.admin.ch/ghs
www.bafu.admin.ch/ghs
www.seco.admin.ch/ghs
http://echa.europa.eu

terna antingen ha förbrukats eller märkts om med de

TVÅ NYA SIGNALORD

nya etiketterna.

De nya signalorden hänvisar till farans allvarlighetsgrad. Det står t.ex. ”varning” vid mindre allvarliga risker

Med en tidig information om riskerna blir de lättare att

(t.ex. hudirritation). Ordet ”fara” uppmärksammar däre-

undvika. Din MOTOREX-kontakt svarar gärna på frågor

mot på allvarliga risker (t.ex. frätskador).

om GHS och de nya märkningarna. •

NYA H- OCH P-FRASER
I och med att det nya systemet för kemikaliemärkning införs bortfaller de hittills gällande R- (risk) och
S- (skydds) fraserna på etiketterna och säkerhetsdatabladen. De ersätts av nya kodade H- (och P-fraser (fara
respektive försiktighet). Dessa är kortfattade farobeskrivningar och försiktighetsanvisningar för kemikalier.

SERIÖST FÖRBERETT
MOTOREX förbereder sig intensivt inför de kommande
ändringarna och har också redan gjort investeringar i
datasystem, etikettering och logistik. Senast den 1 juni
2015 måste alla produkter vara etiketterade enligt GHS
och parallellt med detta också säkerhetsdatabladen ha
anpassats. Under övergångstiden ska förutom den nya
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EXPORT

Felipe Olivares styr sedan 2009 MOTOREX’ öden i Santiago de Chile. Produktlinjerna MOTO-,
BIKE- och CAR LINE kommer snart att följas av flera. Marknadsmöjligheter saknas inte.

Flermärkesverkstaden FKM i Santiago de Chile
använder enbart MOTOREX och imponerar på kunderna
med sin ojämförliga heltäckande kundservice.

CHILE: ELD OCH LÅGOR FÖR MOTOREX
Felipe Olivares satsar hårt på kvalitetsfördelarna hos MOTOREX. Med
sin strategi ”kvalitet istället för mängd” och ett idérikt utnyttjande av
nya medier, har den unge företagaren under de tre senaste åren haft
en fantastisk tillväxt tillsammans med MOTOREX.
Chile är motsatsernas land. Öken, snötäckta fjäll och

ningarna. Omkring 26 % av alla chilenare är yngre än 15

vulkaner tätt inpå varandra – och dessutom de oändligt

år. 12 % är 60 eller äldre, och resten finns däremellan.

stora avstånden. Chile är ett land som sträcker sig över

Den 28-årige ingenjören och direktören för MOTOREX

430 mil i nord-sydlig riktning på den sydamerikanska

Chile hör alltså inte alls till de yngsta i landet. Tack vare

kontinenten, längs Anderna och Stilla havet ända fram

sin solida utbildning och utmärkta marknadskännedom

till Antarktis. Men landet är i genomsnitt bara omkring

vet han hur han ska utnyttja sina strategiska fördelar.

18 mil brett och gränsar till tre länder, Peru, Bolivia och

Företaget har år efter år haft en glänsande tillväxt och

Argentina.

kan tack vare den mycket breda marknaden expandera
stabilt även i framtiden (sjöfart, alpin infrastruktur etc.)!

INTRESSANT MARKNAD
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Republiken Chile är ett långt ifrån genomsnittligt syda-

SYNLIG KVALITET

merikanskt land. Idag vill man gärna framställa sig som

”Toppkvalitet innebär att de bästa i tvåhjulsbranschen

ett slags ”mönsterelev”. Till detta bidrar förstås också

använder MOTOREX” meddelade Felipe läsarna själv-

den utomordentligt höga utbildningsnivån hos Chiles

medvetet i en nyligen publicerad artikel i fackpressen.

omkring 16 miljoner invånare, av vilka cirka hälften bor

Själv fick han upp ögonen för MOTOREX genom det

i huvudstaden Santiago de Chile. Men förr i tiden var

schweiziska smörjteknikföretagets samarbete med

landet snarare känt för den ständiga politiska oron och

KTM och cykeltillverkarna Trek, Scott och Merida. När

de förödande verkningarna av de många stora jordbäv-

han sedan blev varse bredden och djupet hos de klart

Cyril Despres vann årets Dakar-rally i sin KTM 450 Rally och
gav därmed också MOTOREX Chile en omfattande publicitet.

Varje autografjägares dröm: MOTOREX T-shirt signerades av hela KTM-teamet
i Dakar-rallyt 2012 (inklusive Cyril) och hänger nu på Felipe Olivares’ kontor!

MOTOREX’ närvaro är påtaglig vid många olika sportevenemang i Chile. Den personliga insatsen lönar sig.
Kunderna blir i sinom tid inte sällan till vänner.

MOTOREX Chiles team (från vänster): Carlos Castillo (marknadsföringschef),
Carla Gomez (försäljningsassistent) och Felipe Olivares (ägare och VD).

strukturerade produktlinjerna förstod han att tiden var

DAKAR 2012 GENOM CHILI

mogen för MOTOREX vid sidan av de traditionella chi-

Chili, som är urinvånarnas namn på det chilenska ter-

lenska oljeföretagen. Att kvalitet också kostar är förstås

ritoriet, avträddes under 1500-talet av de peruanska

inte något som direkt öppnar dörren till massmarkna-

indianerna till de spanska erövrarna. Dessa förvandlade

den. Istället månar Olivares om kunder som söker en

senare ”i”-et i namnet till ”e”. I år gick det världsberöm-

kompetent lösning för krävande tillämpningar och som

da Dakar-rallyt från Argentina vid havsnivån över An-

också konsekvent följer de mycket viktiga föreskrifter

derna, eller närmare bestämt via San Francisco-passet,

som tillverkaren lämnar.

4 765 meter över havet. I femton etapper körde sedan
deltagarna under januari vidare genom Chile till Peru.

ATT UTNYTTJA SOCIALA MEDIER

Självfallet fanns också vår MOTOREX-man på plats och

Om man snabbt vill få in en fot i hela Chile måste man

hälsades hjärtligt av KTM-fabriksteamet. Den chilenske

antingen ha ett stort återförsäljarnätverk, vilket bara går

Dakar-debutanten Ignacio Casale kom fyra i ATV-kate-

att bygga upp med en minutiös marknadsbearbetning,

gorin, vilket gjorde Felipe och hela nationen extremt

eller också ha utomordenligt innovativa idéer med

glada. Naturligtvis stöder den engagerade MOTOREX-

nya försäljningskanaler. Felipe Olivares och hans

importören också gärna talanger inom cykel- och mo-

team gör båda delarna. Återförsäljarnätet växer

torcykelsporterna. Därför ser man ofta den gröngula

kontinuerligt. Intressenter och potentiella kunder får

logotypen på olika prispallar.

regelbundna besök. Man riktar sig direkt till motor- och
cykelmålgrupper, men också via Facebook®, Twitter®

GENOM KUNSKAP OCH FÄRDIGHET

och Internet i allmänhet. ”I våra bloggar upplyser vi om

På Chiles nationalemblem står ”Por la Razón o la Fuerza”,

rätt val och tillämpning av produkterna och lägger också

eller på svenska ungefär ”Genom förnuft eller styrka”.

ibland ut filmklipp på Youtube®. Idag vill ungdomarna

Överfört till Felipe Olivares verksamhet kan man säga

utbyta information dygnet runt och lära sig av andras

att han är på god väg att framgångsrikt förverkliga det

erfarenheter. Det har hjälpt oss att på kort tid öka

traditionsrika valspråket. Lyckligtvis inte med slipade

kännedomen om MOTOREX i hela landet. Dessutom har

svärd som förr i tiden, utan med skicklighet och stor

jag fullt förtroende för min högra hand, Carlos Castillo,

personlig arbetsinsats, med Internet och med Chiles al-

när det gäller marknadsföringen!” berättar Felipe inte

lerstädes närvarande smartphones. •

helt utan stolthet.

www.motorexchile.cl
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industrI

Tillverkningen av ett löphjul till en kompressor, av den typ som används inom oljeindustrin, var det perfekta
funktionstestet för den nya skäroljan MAGNUM PMC® 300.

3 500 KG SPÅN OCH

ETT JÄTTETURBINHJUL

SWSTech AG, med huvudkontor i Frauenfeld (Thurgau), både utvecklar tillverknings
processer och tillverkar avancerade komponenter. Nyligen tillverkade SWSTech ett
mycket komplext löphjul och utnyttjade tillfället till att i samarbete med MOTOREX
testa den banbrytande skäroljan MAGNUM PMC® 300.
Det väldiga löphjulet uppfyllde turbintillverkarens krav

SWSTech har själva under lång tid tillverkat löphjul i

till punkt och pricka. För att lyckas med detta arbeta-

alla storlekar och har därför skaffat sig bred kompetens

de man med delvis egenutvecklade CAD- och simule-

inom detta område. Förutom den spånavskiljande bear-

ringsprogram. Tillverkningen av ett så stort turbinhjul

betningen har företaget följande kompetenser och erfa-

(ämnesvikt 5585 kg, Ø 1 511 mm) av ett svårbearbetat

renheter när det gäller rådgivning och programmerings-

kromnickelmolybdenstål (14313/X3CrNiMo134) ställde

tjänster för kundernas maskiner:

mycket höga krav på fräsmaskinen, på verktygen och

•T
 illverkning av öppna löphjul och bliskar

inte minst på skäroljan.

(skivor med skovlar)
•F
 lankfräsning av skovlar

LÖPHJULS- OCH BLISKSPECIALISTER

•P
 unktkontaktfräsning av dubbelkrökta skovlar

SWSTech har ett team av experter inom området löp-

•F
 räsning utifrån eller från sidan

hjuls- och blisktillverkning. Beteckningen ”Blisk” är en

•T
 illverkning av slutna löphjul eller s k blingar

engelsk sammandragning av ”Blade Integrated Disk”.

KOMPLEX TILLVERKNINGSPROCESS
När man ska bestämma frässtrategi för ett stort löphjul
I och med bytet till
MOTOREX MAGNUM
PMC® 300 kunde
verktygens livstid
konsekvent förlängas
och antalet verktygsbyten halveras.
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finns det många olika faktorer man måste ta hänsyn
till, bland annat skovelkanalernas tillgänglighet, verktygens längd och förhållandet längd/diameter, materialet, maskinkinematiken, maskinstabiliteten och
inte minst kylningssättet. En ytterligare förutsättning
är att man har tillgång till ett kraftfullt CAM-program.

Min
60

Standard CL

www.swstech.com

A. DRIFTTID FÖR FRÄSVERKTYG D52, L3
MOTOREX MAGNUM PMC® 300
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40
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30

Dykfräsning som grov
bearbetningsstrategi
(stor materialavverkning)

20
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B. DRIFTTID FÖR FRÄSVERKTYG D50, IASA
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70
60
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40
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Standard CL

MOTOREX MAGNUM PMC® 300

2

24,08

26,08

Löphjulet tillverkades på en 5-axlad fräsmaskin av
typ Jobs LinX 30. För att förbättra processäkerheten
användes de tidigare datorsimulerade avverknings
hastigheterna.

Tillverkningsprocessen omfattar klart strukturerade be-

effektivare och i slutändan också billigare. Bearbet-

arbetningsmoment, t.ex. dykfräsning, förbearbetning,

ningsparametrarna kan optimeras löpande och, som

finbearbetning och grovbearbetning.

löphjulsprojektet tydligt visar, verktygens livslängd i

5-axlig simultan
montering av verktyg

3

Förbearbetning genom
stegvis avverkning

vissa fall fördubblas (diagram 2). Tack vare färre verk-

SUPERLATIVERNAS DIMENSIONER

tygsbyten (t.ex. vändskivor) behövde bearbetningspro-

Det var inte bara arbetsstycket som hade imponerande

cessen avbrytas betydligt färre gånger. Detta inverkar

dimensioner, utan också den femaxliga fräsmaskinen av

kraftigt på maskintiden och är därmed positivt också ur

typ Jobs LinX 30. Det är en långbäddsmaskin i portalutfö-

ekonomisk synvinkel.

rande som utmärker sig genom den höga dynamiken och
de stora rörelseområdena hos linjär- och rundaxlarna.

TEKNIKPAKET MAGNUM PMC® 300

Bearbetningen av jättehjulet krävde också speciella verk-

Med världsnyheten MAGNUM PMC® 300 startade

tyg som måste vara mycket långa och slanka. Men deras

MOTOREX våren 2011 ett nytt kapitel i sin framgångs-

stabilitet var av central vikt för måttnoggrannheten. Det

historia. Den universella, vattenblandningsbara och

medförde totala verktygslängder på upp till 340 mm!

högeffektiva skäroljan förenar tack vare den integrera-

4

Dykfräsning med
förlängt frässkaft

de PMC®-tekniken (Precious Metal Catalyst/ädelmetall-

ÖKAD SPOLEFFEKT

katalysator) högsta möjliga kapacitet med lång livstid

Vid de olika fräsoperationerna alstrades ovanligt snabbt

hos skäroljan utan att några problematiska ingredien-

en stor mängd relativt långa och sega spån. För att ef-

ser eller tillsatser behöver användas. För att skäroljan i

fektivt föra bort dem från närheten av t.ex. hårdmetall-

en verktygsmaskin trots detta ska förbli i jämvikt och

dykfräsen med dess fyra vändskivor måste man instal-

inte drabbas av några försämringar på grund av bak-

lera ett extra kraftigt dimensionerat tillförselsystem för

terier, utnyttjar MAGNUM PMC® 300 en ädelmetall-

skärolja. Först då kunde spånen föras bort på rätt sätt

katalysator med bioaktiv verkan. Små osynliga ädel-

under högt tryck från de dubbelkrökta löphjulsskovlar-

metallpartiklar flyter med i skäroljan. Om de stöter på

na. En positiv överraskning för alla berörda var att MAG-

bakterier förintas dessa snabbt på katalytisk väg. Tack

NUM PMC® 300 inte skummade ens under extrema

vare de överallt närvarande och mycket finfördelade

tryck och flöden. I den här kapacitetsklassen kan bara

PMC®-katalysatorerna kan inga oönskade bakteriepo-

ett lågskummande skärolja över huvud taget transpor-

pulationer över huvud taget uppkomma. Personalen

teras med det tryck som behövs.

vid maskinen kan andas lugnt och användningstiden

5

Samtidig förbearbetning
till nästa grovbearbetningsdjup

6

Finbearbetning i fyra
delområden

förlängas avsevärt.

IMPONERANDE PRESTANDABEVIS
En jämförelse mellan vanliga skäroljor och MOTOREX

De berörda företagen informerar gärna om det beskriv-

MAGNUM PMC® 300 visar att man idag kan producera

na projektet. •
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Foto: Agroscope/Hänni, Witzwil

pÅ FÄLTET

Moderna utsläppsreducerade
dieselmotorer (tier 3b och 4)
används på många håll redan
idag i mobila jordbruksmaskiner,
utan att lagen kräver det. En
förutsättning för detta är dock
alltid att en lämplig LowSAPSmotorolja används.

MINDRE ÄR MERA: FARMER LA SAE 10W/40
Precis som utomlands använder man också i det schwei-

tionen med dess lägre utsläpp skiljer sig från tidigare

ziska lantbruket allt fler traktorer och mobila maskiner

motorer på många konstruktiva punkter är det absolut

med intrikata avgasreningssystem. Med avgasrenings-

nödvändigt att följa tillverkarens föreskrifter om oljan.

system som EGR, DeNOx-Kat, partikelfilter och SCR har

Genom sin innovativa sammansättning med askfattiga

man tagit upp kampen mot de skadliga ämnena. Därför

tillsatser och svavelfria basvätskor lämpar sig FARMER

kräver nu också traktortillverkarna mer avancerade mo-

LA också för Euro 4- och 5-motorer.

toroljespecifikationer. Användning av LowSAPS-motoroljor med mycket låga halter av sulfataska (SA), fosfor (P)

SERVICE INGÅR

och svavel (S) är idag standard i oljeföreskrifterna. Där-

Som alltid hos MOTOREX får användaren rätt smörjmedel,

för bör tillverkarens föreskrifter alltid stämma överens

men också seriös och kompetent rådgivning. Om man

med specifikationerna för den motorolja som används.

genom en god rådgivning med hög yrkeskompetens

Bara på så sätt kan man garantera lång livstid för moto-

kan komma fram till ett smörjmedelssortiment som är

rerna och de tillhörande avgasreningssystemen.

optimalt för den enskilda fordonsparken, ger detta också
mycket snabbt ett positivt utslag på kostnadssidan:

SENASTE LOWSAPS-GENERATIONEN

lägre lagerhållningskostnader, mindre bundet kapital

I och med den nyutvecklade oljan FARMER LA SAE

och trots detta alltid rätt smörjmedel till hands.

10W/40 har MOTOREX FARMER LINE i god tid utökats

ACEA E9, E7
API CJ-4, CI-4, CH-4,
CG-4/ SN, SM
Deutz DQC III-10 LA
Safety + Performance
MB 228.31
MAN 3575
RENAULT RLD-3
CAT ECF-3

Kontakta din områdeschef eller vår tekniska avdelning

generationen. Eftersom den nuvarande motorgenera-

om du har några frågor. •

UTSLÄPPSREGLER FÖR TERÄNGGÅENDE FORDON OCH MASKINER
(EPA och EU) 37–560 kW (50-750 hk)

PM (g/kWh)

SPECIFIKATIONER
FARMER LA
SAE 10W/40

med en högkapacitetsmotorolja i den senaste LowSAPS-

8

8

8

8

8

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10
NOx (g/kWh)
Nivå 1
1996–1999

0 2 4 6 8 10

NOx + HC (g/kWh)
Nivå 3
2006–2008

0 2 4 6 8 10
NOx (g/kWh)
Interimistisk nivå 1
2008–2013

HC – kolväten,
en biprodukt vid
förbränningen

0 2 4 6 8 10

NOx + HC (g/kWh)
Slutnivå 4
2012–2015

Förklaring:
37–56 kW (50–74 hk)
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0 2 4 6 8 10
NOx + HC (g/kWh)
Nivå 2
2001–2004

NOx – kväveoxider som
reagerar med kolväten
(HC) i atmosfären

50–74 kW (75–99 hk)

75–129 kW (100–173 hk)

130–560 kW (174–750 hk)

PM – partikelmassa, de
minsta fasta ämnen som
alstras vid förbränningen
EPA = Environmental
Protection Agency
(miljömyndighet i USA)

Foto: KTM/hoppenworld.com

MOTOLINE

Ryan Dungey, fabriksförare hos KTM (USA)

Offroad-motorcyklister älskar terrängen och vältrar sig gärna i gyttjan.
Med AIR FILTER CLEANING KIT kan de vara säkra på att lyckas också
med luftfilterservicen.

Allt i ett för

LuftFILTERrengöring

Skumplastluftfilter måste rengöras och skötas regelbun-

sedan kan rengöra filtret i, går lätt att bära med ena han-

det – annars hämnas maskinen omedelbart med sämre

den och är också en idealisk förpackning när det regnar.

effekt och högre slitage. En välkänt problem som offroadförare för det mesta försöker lösa själva. Men alltför

PRODUKTER FÖR MER LUFT

ofta blir den ena eller andra produkten bara liggande i

Luftfilter av skumplast rengörs fortfarande ofta felaktigt

verkstaden eller någon annanstans... med MOTOREX be-

med lösningsmedel. Det är ingen bra idé, för t.ex. bensin

prövade AIR FILTER CLEANING KIT har du ständigt all-

förstör filtrets struktur och limpunkter. MOTOREX AIR FIL-

ting till hands.

TER CLEANER och AIR FILTER OIL 206 har en bakgrund inom
racingsporten och har utvecklats i samarbete med ledande

LYFT PÅ LOCKET, ALLT FINNS DÄR

motorcykeltillverkare, t.ex. KTM, och olika tävlingsteam.

Damm har den tråkiga egenskapen att det kan tränga in
genom den allra minsta spricka – och det är inte bara

Internationellt framgångsrika förare som Ryan Dungey,

motocrossförare och ökenfarare som fått erfara det. Där-

Cyril Despres, David Knight, Mat Rebeaud och många

för har MOTOREX packat ner rengöringssatsen i en jät-

andra är förtjusta i MOTOREX AIR FILTER CLEANING KIT.

tepraktisk hink med bärhandtag. AIR FILTER CLEANING

Det är dags att också din kundkrets får pröva på den inn-

KIT består av:

ovativa rengöringssatsen. Vi önskar dig god framgång

•4
 liter AIR FILTER CLEANER, biologiskt nedbrytart

och många priser åt förarna! •

•1
 liter AIR FILTER OIL 206
•1
 00 g GREASE 2000
•1
 rengöringshink av polyeten
•1
 oljekärl av polyeten
•1
 galler för smutsavskiljning
•4
 par handskar
•M
 OTOREX-lim och bruksanvisning D/F/E
En komplett rengöringssats som alltid är klar att användas, t.ex. på tävlingsbanan. Den stora hinken, som man

motorex Magazine

I April 2012

När filtret legat ca 10
minuter i MOTOREX AIR
FILTER CLEANER kan
medlet tvättas bort under
rinnande vatten.

I den lilla separata
oljehinken doppar du
sedan filtret i MOTOREX
AIR FILTER OIL 206 och
vrider ur det lätt.

21

Box
Trouvaille
Som bekant skriver livet självt de

verkstaden kund hos MOTOREX.

slapp Vaterlaus och hans kunder

bästa historierna. Precis när den

”MOTOREX-kvaliteten

alltid

helt och hållet ifrån eländet. 1989

unge mekanikern Robert Vaterlaus

imponerat på mig” säger seni-

flyttade verkstaden till Winterthur,

1971 skulle meddela sin chef att

orchefen. När andra OPEL-verk-

där nu sonen Martin styr den

han tänkte sluta hann chefen före

stadsägare klagade på att olja med

fria flermärkesverkstadens öden.

med en egen uppsägning! Därpå

låg kvalitet låg bakom de många

Självfallet fyller man nu som alltid

erbjöd den dåvarande ägaren den

kamaxelskadorna på Kadett D 1980

på med MOTOREX. •

har

40 ÅR SOM EN OLJAD BLIXT:
GARAGE VATERLAUS MED MOTOREX
unge familjefadern att direkt ta över
verkstaden. Efter några sömnlösa
nätter och diskussioner med sin
hustru tog Robert Vaterlaus steget
över till företagarvärlden och blev
ägare till OPEL-verkstaden i Neftenbach. Redan på den tiden var

Ett team sedan mer än 40 år: Garage Vaterlaus AG och MOTOREX. Från höger:
Robert (grundaren) och Martin Vaterlaus (sonen och nuvarande VD) med döttrarna
Aurelia (8), Fiona (6), Lina-Sophie (3) och den stolta farmodern Elisabeth.

Foto: Chiron Werke GmbH

KÄNNER DU TILL CHIRON?
CHIRON har heltäckande kompetens som tillverkare av vertikala CNCbearbetningsceller och utför allt från projektering till serietillverkning. Deras
nyckelfärdiga lösningarna är exakt avstämda mot kundens behov och tas i bruk
direkt vid leveransen. Idag finns de inom alla metallbearbetningsbranscher,
särskilt när det gäller kvalitativt högvärdig spånavskiljande bearbetning av
arbetsstycken till lägsta möjliga styckkostnad. Genom sitt nära samarbete
med välrenommerade teknikpartner som MOTOREX, har CHIRON tagit
fram det inom branschen redan välkända tekniska försprånget. MOTOREX
skäroljor ORTHO NF-X och MAGNUM är förstahandsval hos CHIRON och
rekommenderas i tillverkarföreskrifterna. Vi servar CHIRON-teknikerna och
våra gemensamma slutkunder med support över hela världen. Tack vare
synergin kan båda parterna öka försprånget med flera steg. •
www.chiron.de

ottorex
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Han måste kunna lita på sina
maskiner när våren kommer...
och på sommaren... för att
inte prata om hösten.

Hanspeter Ryser, jordbrukare, Richenthal

Vad tror du han
tänker om oss?
Hanspeter Ryser är entreprenör och vet bara alltför väl att dåligt väder inte är det enda som kan sätta käppar i
hjulet för utlovade leveranser och planerade arbeten. En jordbruksmaskin som inte går igång när man trycker
på knappen kan vara lika problematisk. Det får inte spela någon roll hur många månader den stått i lidret
under vintern... och det spelar ingen roll hur många drifttimmar den har bakom sig. Alltid topprestanda: det
är vad MOTOREX står för. Just därför är vi precis den partner Hanspeter Ryser behöver. Läs mer om hur
våra oljor hjälper företag inom en mängd olika industriområden leverera enligt plan: www.motorex.com.
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Det finns de som
kompromissar,
och det finns andra...
Han är en av de andra.

Peter Julen, teknisk direktör, Zermatt Bergbahnen

Vad tror du han
tänker om oss?
Det är inte många som har mer ansvar än Peter Julen. Som teknisk chef hos Zermatt Bergbahnen ska
han se till att tio miljoner passagerare transporteras upp till höjder på 3880 meter på ett säkert sätt varje
år, en utmaning som inte tillåter något kompromissande. Sträva efter radikalt nya kvalitetsstandarder,
aldrig nöja sig med första tänkbara lösning, utan alltid kräva det bästa: det är vad MOTOREX står
för. Just därför är vi precis den partner Zermatt Bergbahnen behöver. Läs mer om hur våra oljor
hjälper företag inom en mängd olika industriområden uppnå sina ambitiösa mål: www.motorex.com

