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Han har Den långsiktiga
lösningEN – samarbete med
partner han kan lita på i
alla lägen!
Sébastien Buemi, formel-1-förare
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Vad tror du han
tänker om oss?
Sébastien Buemi har nått framgångar andra bara drömmer om. Hans karriär började tidigt och tog riktig fart
när han vann Europeiska kartingmästerskapen. Han blev snabbt en utmanare i BMWs juniorracing och strax
därefter i europeiska Formel 3 och GP2. Hans framgångar tog honom snabbt till Formel 1, motorsportens
finrum, och idag är han en viktig kugge i världsmästarteamet. Vi på MOTOREX har stöttat Sébastien ända sedan
starten och kommer att fortsätta med detta även i framtiden. På vår webbsida www.motorex.com kan du läsa
mer om hur ett långsiktigt partnerskap med MOTOREX kan hjälpa dig på vägen mot dina högt ställda mål.
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DET ÄR KOMPETENSEN
DET KOMMER AN PÅ

HYDRAULOLJA
8

COREX HV – det är de inre värdena som räknas

Bästa läsare!

	Reportage

”Big is beautiful!” – Det försöker åtminstone reklammakarna intala oss. Ju

10

Legendariska konstruktörer:

mer, större, starkare osv. desto bättre. Praktiken lär oss motsatsen: Större

Schilters listiga alpklättrare

innebär i regel att man måste sätta en trög maFssa i rörelse och i slutändan
inte kunna agera utan inskränka sig till att reagera. MOTOREX är i den
lyckliga situationen att själv kunna gestalta sin framtid. Det gäller dels de
marknader där vi är verksamma och dels de produkter som vi utvecklar och
marknadsför.
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Branschrapport

I det förra numret av MOTOREX Magazine kunde vi presentera vårt nya

Klar för skogsbruket?

dotterföretag MOTOREX NORDIC AB i Sverige. Sverige är precis som
Schweiz ett mångsidigt land med höga kvalitetskrav. Det kräver specialise-

INSIDE
16

rade medarbetare som kan tillgodose kundernas önskemål. MOTOREX’

Röntgenfluorescens i analysen

skräddarsydda produktserier (t.ex. Farmer Line, Construction Line etc.)

INDUSTRI
18

”schweiziska modell” med inriktning på fackområdet smörjteknik och
motsvarar alltså fullt ut den svenska marknadens behov.

Mer innovation tack vare
konstruktionsfaktorn skärolja

I det här numret ska vi ge er ett intryck från vårt första deltagande på mäs�san MaskinExpo i Stockholm. De stora investeringarna i våra laboratorier
visar att kundbehoven alltid står i förgrunden hos MOTOREX. Vi presenterar också en innovativ lösning, nämligen röntgenfluorescensapparaten
under rubriken Inside. Vår artikel om pionjären för bergsjordbrukets mekanisering Thomas Schilter kommer säkert att väcka trevliga minnen hos

På Fältet
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hans många supportrar överallt i Europa.

Upp på höjden med
HETÅNGCYLINDEROLJA

Jag önskar er en spännande läsning!
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nYTT
MOTOREX-PILOT 2012
Han älskar dataspel och spelkonsoler och har blivit ett välkänt namn i
den virtuella världen. Tillsammans
med sin bäste vän tränar verkstadsägaren Roger Hegelbach från
Grenchen regelbundet sin snabbhet
och reaktionsförmåga. Det gav utdelning vid den senaste bilsalongen
i Genève för innehavaren av City
Garage (Mitsubishi-återförsäljare):
Med den bästa varvtiden på 01:29:79
i MOTOREX racingsimulator tog
han överlägset hem Promogametävlingens förstapris, en familjeweekend i Europapark Rust. Hjärtliga
gratulationer och mycket nöje i Rust!

FETT 5100
FÖR LÅGA TEMPERATURER
Vårt nya FETT 5100, avsett för extremt låga temperaturer (ner till -50 °C), är
(från vänster) Stefan Sury
(försäljningschef MOTOREX
Automotive) med vinnaren
Roger Hegelbach (innehavare
av City Garage) och Martin
Brechbühl (distriktschef
MOTOREX) vid prisutdelningen.

ett specialkalciumfett på mineraloljebas. Tack vare den väl genomtänkta
sammansättningen förtjockas det nästan inte alls ens vid extrem kyla och
minskar därigenom startmotståndet t.ex. hos elmotorer. Det är dessutom
valkstabilt och vattenbeständigt, har god vidhäftning och ger ett effektivt
korrosionsskydd. De här egenskaperna gör fettet idealiskt för användning i
t.ex. ställverksmotorer för järnvägsspår, garageportar och jalusier. Ytterligare
en nyhet i vårt fettsortiment är utformningen av de praktiska fettpatronerna.

VÄLGÖRENHETSTUR LONDON-SYDNEY
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Från Europa åker Darren Higgin-

kommer Darren och David, som

son och hans fyra vänner direkt till

båda är passionerade filmare, att

den motsatta sidan av jordklotet,

göra spännande videosekvenser.

till Australien. Närmare bestämt

När de sedan återvänder från

till Sydney, via Kina. De cirka 2 200

äventyret kommer allmänheten

milen tänker alla de våghalsiga

att kunna se sekvenserna på

mc-förarna från England tillrygga-

Youtube®. MOTOREX stöder teamet

lägga på de ”lätta” fabrikscyklarna

som teknisk partner. Mer informa-

KTM 690 Enduro R. Insamlingsre-

tion och reseintryck läggs löpande

san för kampen mot cancer startar

ut på Facebook® under ”Continen-

den 1 juli i London. Under färden

tal Drift”.

RUST OFF:
ADJÖ TILL ROST

MOTOREX DEPÅ I LIGNIÈRES

Rost, inbränt bromsdamm, sot och
oljiga föroreningar drabbar i synnerhet fasta påbyggnader på lastbilar
och järnvägsvagnar. Med MOTOREX
RUST OFF kan dessa besvärliga avlagringar avlägsnas mycket effektivt.
En speciell korrosionsskyddstillsats
ger ett långvarigt skydd för metallytorna och svarar samtidigt för att
rengöringsmedlet inte torkar för
snabbt. RUST OFF levereras som ett
koncentratet och ska spädas med
vatten allt efter tillämpningen (1:11:5). Det är VOC-fritt och biologiskt
snabbt nedbrytbart. Patentreceptet
från MOTOREX för rena järnvägsoch lastbilscontainrar!

MOTOREX engagemang i Lignières har lång tradition. Redan för mer än 30 år sedan bokades de
första reklamplatserna längs den legendariska rundbanan i kantonen Neuchâtel. När TCS tog
över anläggningen gjorde man en omfattande sanering av den. Nu håller dotterbolaget ”Test
& Training TCS” attraktiva säkerhets- och sportutbildningar för samtliga fordonskategorier. På
sträckan ovanför Bielsjön äger också regelbundna fordonstester, presentationer av nya modeller
och importörsevenemang rum. MOTOREX, som är teknisk partner till Test & Training, har därför
utökat sin närvaro och inrättat en multifunktionell DEPÅ i huvudbyggnaden. Vi ses i Lignières!
www.test-und-trainingtcs.ch

I RÖRELSE MED MOTOREX
Hos MOTOREX står alltid kunden och dennes tekniska tillämpning i fokus. I vår nya företagsfilm
får för en gångs skull kunderna själva ge en mycket intressant inblick i smörjningens föränderliga
värd. Förutom många aktuella fakta om det nästan hundraåriga schweiziska familjeföretaget är
det människorna och deras nytta av de över 7 500 MOTOREX-produkterna som spelar huvudrollerna. Du hittar filmen på MOTOREX hemsida, på Youtube® och på Facebook®. Vi ser redan nu
fram mot dina kommentarer! www.facebook.com/motorexoil
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IVM VÄLJER
RONALD KABELLA
Industriförbundet Motorrad
Deutschland (IVM) är en organisation
för tillverkare och importörer av
motorcyklar, skotrar, motorcykeltillbehör och motorcykelkläder.
De 52 medlemsföretagen i IVM
representerar över 95 procent av den
tyska motorcykelmarknaden. Vid
IVM:s senaste föreningsstämma, som
hölls hos Touratech i Niedereschach,
valdes Ronald Kabella från MOTOREX
(direktör Powersports/links) om
som företrädare för stödmedlemmarna i fyrmannapresidiet. Ronald
Kabella, som själv är en passionerad
motorcykelförare, känner branschen
utan och innan sedan mer än 20 år.
Hans föregångare på posten, Ullrich
Holzhausen, föreslog honom som sin
efterträdare. www.ivm-ev.de
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Motorex nordic

MOTOREX firade i slutet av maj sin mässpremiär i Sverige på MaskinExpo, med en tilltalande
monter och många attraktioner i vackraste tänkbara väder.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

TILL MASKINEXPO!

Hjärtligt välkommen till MaskinExpo! Den 24-26 maj ägde Nordens största
entreprenadmaskinmässa rum i Stockholm på en över 36 km2 stor yta. Detta
var det perfekta tillfället att presentera det nystartade MOTOREX NORDIC AB
för de omkring 27 000 besökarna.
Att delta i en fackmässa ger ett mycket bra tillfälle

stora parkliknande utställningsområdet imponerar inte

att komma allmänheten nära in på livet. Man får då

bara genom sina dimensioner, utan också med sin fasci-

möjlighet till personliga samtal med yrkesfolk inom

nerande, unika och omväxlande landskapsutformning.

många olika branscher och man får då mycket nyttig

Fyra sjöar, en del skog och mjuka kullar bildar ramen

information. Med MOTOREX iögonenfallande kupoltält

kring utställningen av de senaste maskinerna och appa-

och andra attraktioner på en 100 m stor monteryta fick

raterna. Man kunde också provköra olika maskiner. Om

MOTOREX NORDIC AB en väl synlig presentation på

man ville fick man själv gräva, transportera grus, såga och

mässan i Stockholm.

mycket annat. För vad kan ge bättre besked än om man

2

får pröva själv?

ACTION MED HANDS-ON
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STOXA (Stockholm Outdoor Exhibition Area) ligger bara

MED HUSABERGS GP-MASKIN

10 minuter från Stockholms flygplats Arlanda. I år ställde

Hela teamet på MOTOREX NORDIC fanns på plats

fler än 545 företag ut på MaskinExpo. Det ungefär 36 km2

under de tre mässdagarna. Ytterligare understöd gavs

Denna VM-motorcykel har byggts av MOTOREX partner
HUSABERG och körs av Joakim Ljunggren.

MOTOREX NORDIC AB:s mycket motiverade team
understöddes av en delegation från Schweiz. Från höger:
Edi Fischer (VD Bucher motorex groupe), Leif Reimelid
(försäljningschef), Thomas Grymark (marknadsföring/
kundservice) och Robert Konvalina (VD).

Den som ville kunde testa olika entreprenadmaskiner
på platsen. Vi presenterade den perfekta lösningen för
entreprenad- och skogsmaskiner, nämligen den biologiskt,
snabbt nedbrytbara hydrauloljan EKOSYNTHEES.

av Edi Fischer (Bucher Motorex groupe), Robert Kon-

lottades ut till den svenska VM-tävlingen i enduro i

valina (VD MOTOREX NORDIC AB) och Pierre Fontannaz

Karlsborg den 25 och 26 augusti (se även trailern på

(Event Manager) direkt från Schweiz. Det synnerligen

sida 21).

omfattande smörjmedelssortimentet med över 7500
produkter övertygade alla besökarna om att MOTOREX

KNOW-HOW FRÅN ETT BRANSCHPROFFS

driver sin verksamhet mycket professionellt och är en

MOTOREX har redan funnits på den svenska markna-

värdefull partner för entreprenadbranschen även i

den ganska länge, via återförsäljare. Med vår nya egna

Sverige.

filial och logistikcenter kan vi också ta hand om nya
kundsegment på ett bra sätt. MOTOREX NORDIC AB:s

En annan attraktion som väckte uppseende var den

team kommer successivt att bearbeta marknaden och

svenske VM-föraren Joakim Ljunggrens enduromotor-

bygga ut den. Det stora intresset på MASKINEXPO visar

cykel från Husaberg. Samtidigt anordnade MOTOREX

redan nu att svenska entreprenadföretag gärna utnytt-

en tävling där två VIP-biljetter med övernattning

jar MOTOREX produkter, tjänster och yrkeskunnande. •
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Foto: Komatsu/Kuhn Schweiz AG

HYDRAULOLJA

INRE VÄRDEN

LÖNAR SIG

När det gäller smörjmedel stämmer talesättet om de inre värdena extra
bra. Ofta blir den förmodat bästa hydrauloljekvaliteten vid nästa anblick
den dyraste. MOTOREX multigradehydraulolja COREX HV förenar ett
antal fördelar som utan tvivel lönar sig.

Den här ventilskivan av
mässing i en kolvpump
har skadats av för hög
vattenhalt i hydrauloljan
(kavitation).

8

Inget annat maskinsystem utsätts för så extrem

skonande och med lågt slitage, kan man göra det

belastning som ett hydraulsystem. Dessutom går

genom att använda en COREX HV med multigrade-

trenden mot att moderna system hela tiden måste

karakteristik (HV = högt viskositetsindex). Utvalda

fungera på topp, med allt snävare dimensionerade

basoljor på paraffinbas och ett kraftfullt tillsatspaket

hydraulkomponenter och kraftigt höjda system-

bildar den solida grundvalen för COREX HV. Extremt

tryck. Om man tänker och räknar långsiktigt

skjuvstabila viskositetsförbättrare svarar för ett

fyller man på hydraulsystemet med kvalitativt

högt viskositetsindex (se diagrammet på sida 9)

högtstående multigradehydrauloljor i COREX HV-

och för dess resultat i form av en flack viskositets/

sortimentet.

temperatur-kurva. Detta förkortar genomoljningstiden avsevärt och ger därmed en mätbar minskning

TILLSATSERNA ÄR DET CENTRALA

av slitage och bränsleförbrukning. Multigradekarak-

Många hydrauloljor innehåller bara precis den sam-

teristiken och det så viktiga slitageskyddet vid höga

mansättning och mängd tillsatser som behövs för att

temperaturer bibehålls också vid lång och intensiv

klara tillverkarens föreskrifter – och det återspeglas

användning. Hydrauloljan COREX HV ger dessutom

också i det förmodat låga priset. Men om man istället

ett högt oxidationsskydd och kompatibilitet med alla

vill jobba tidsenligt, dvs. också bränslesnålt, resurs-

icke-järnmetaller.

JÄMFÖRELSE VISKOSITETSEGENSKAPER
Högtemperaturområde

Lågtemperaturområde
4000

6,2
116 ˚C

2000

COREX HV ISO VG 46
−12 ˚C

1000*

5,2
−24 ˚C

5,2

Standardhydraulolja ISO VG 46
Viskositet i mm2/s

Viskositet i mm2/s

3000

−18 ˚C −12 ˚C

−6 ˚C

−2 ˚C

0 ˚C

6 ˚C

130 ˚C

12 ˚C

18 ˚C

24 ˚C

COREX HV ISO VG 46

4,2

Standardhydraulolja ISO VG 46

3,2

2,2
100 ˚C 106 ˚C

112 ˚C

118 ˚C

124 ˚C

130 ˚C

136 ˚C

Övre viskositetsgräns

Undre viskositetsgräns

Hydrodynamiskt riskområde

Standardhydraulolja ISO VG 46

Möjligt arbetsområde

COREX HV ISO VG 46 multigradeolja

142 ˚C

I diagrammet jämförs en vanlig monogradeolja (grå) och mulitgradeoljan COREX HV (gul). Det framgår klart att COREX HV ligger i det
föreskrivna viskositetsområdet tidigare vid kyla (-12 °C) och ligger kvar längre vid värme (+14 °C).

HYDRAULIKFEL KOSTAR

och åstadkommer på så sätt en perfekt tätning i pum-

Hydraulsystem och hydrostatiska drivsystem förekom-

pen. Det reducerar pumpförlusterna och höjer hydraul-

mer idag överallt. Desto förargligare är det när hydrau-

systemets totala verkningsgrad. Ett argument som gör

likfel uppstår på grund av onödigt stort slitage eller vid

sig gällande i synnerhet för hydrostatiska drivsystem.

extrema temperaturförhållanden. Monogradeoljor, som

Axialkolvpumparna i sådana drivningar arbetar med

är svåra att pumpa vid minustemperaturer, orsakar inte

extra höga tryck, upp till 400 bar!

bara slangbrott utan kan också skada dyra hydraulkomponenter, t.ex. pumpar och ventiler. Vid mycket hög be-

SPARA, MEN SPARA RÄTT

lastning upphettas sådana hydrauloljor oproportionellt

En företagare som använder COREX HV-hydraulolja i

mycket. Oljan blir alltför tunnflytande och kapaciteten

stället för vanlig monogradeolja sparar på rätt sätt och

sjunker vid exceptionellt slitage. Skadorna vid kraftigt

avlastar miljön genom

slitage eller och eventuella haverier springer snabbt
iväg i kostnad. Därför är det också rent ekonomiskt

• lägre bränsleförbrukning

mycket lönsamt att byta till en multigradehydraulolja

• mindre avgaser

med tillräckliga tillsatser.

• mindre slitage

Hydraulpumparna sätts
verkligen på prov av
extrema temperaturer
och tryck.

• färre stillestånd på grund av fel

OPTIMERAD VERKNINGSGRAD

• lägre kapacitetsförluster i systemet

och höga skjuvstabilitet påverkar också pumpens

Detta är ett högst intressant men

verkningsgrad positivt. Tack vare det flacka viskositets-

också avancerat tema (se även sida 17).

temperaturförloppet kan pumpen eller pumparna

Tveka inte att kontakat din MOTOREX-

alltid arbeta i det optimala området. Speciella hightech-

representant om du behöver mer infor-

tillsatser reglerar hydrauloljans egenskaper målinriktat

mation om just dina tillämpningar. •
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COREX HV-oljans mycket stabila molekylärstruktur
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Foto: public domain/M. Gemperle/H. Wyss

REPortAGE

Schilter TR 1500 var en verklig tusenkonstnär i terrängen, precis som många av sina kamrater från maskinfabriken i
Stans. Den vann snabbt de schweiziska bergsböndernas hjärtan.

Mer än 110 anställda, fulla orderböcker, banbrytande tekniska lösningar och en
årsproduktion på 1 000 fordon – detta är fakta om Schilter Maschinenfabrik & Co.
från blomstringstiden i slutet av 1960-talet. Än idag utför de legendariska fordonen
värdefullt arbete i bergsjordbruket. Det lär finnas omkring 6 500 Schilter kvar i
drift. De vittnar om den revolutionerande mekaniseringen i bergsområdena som
tillverkaren från det inre av Schweiz åstadkom.

Thomas Schilter (1930–1999)

10

I fadern Alois Schilters (1885–1956) gener ingick

tekniker tog han redan 1928 patent på ett kyl- och

utan tvivel en mekanisk och teknisk begåvning långt

värmeskåp. Under krisåren mellan första och andra

över genomsnittet. När elektrifieringen började

världskriget fick den barnrika familjen (tre döttrar

lärde han sig det då mycket nymodiga elektrikeryr-

och sex söner) slita hårt. I slutet av 1940-talet slog

ket. Det förde honom senare tillsammans med hans

sig sedan familjen ned i Stans med hjälp av sonen

hustru till Schweiz inre delar. Som gudabenådad

Josef.

Pappan, Alois Schilter, ansvarade för det elektriska på
Schilters verkstadsmaskiner.

Schilter Junior blev snabbt populär bland jordbrukar
familjerna i alpområdet. Den var terränggående,
bränslesnål och barnsligt enkel att hantera.

Kort efter att ur-Schiltern patenterats testade Thomas
Schilter redan under våren 1959 en fyrhjulsdriven version.

VISIONÄREN THOMAS SCHILTER

tänkt för egen användning, men kort därefter började

Thomas föddes 1930 och var det näst yngsta barnet i

man också tillverka den på beställning, till och med i en

familjen. Han var mycket intresserad av det som hans far

koordinatstyrd version. Företaget fick vind i seglen.

höll på med i den lilla verkstaden i huset där de bodde, och
han tillbringade mycket tid där. Det var också han som en

IDÉ I GOD JORD

dag hade med sig en gammal encylindrig motor när han

Thomas Schilter var ända från början fascinerad av for-

kom hem från skolan. Men startförsöket på vardagsrums-

don. I den jordbrukspräglade hemtrakten presenterade

golvet slutade med en (alltför) häftig och explosionsartad

28-åringen sin idé om ett självgående transportfordon

tändning och motorn sprack i två delar. All motoroljan

för bergsjordbruket för sina bröder. En prototyp med

rann ut på golvet, till mamma Lydias ”förtjusning”. Den

svansmotor byggdes och testades framgångsrikt. Det

unge Thomas fick också ofta sina lärare att kallsvettas med
sina tekniska anmärkningar och modiga uttalanden.
Efter att ha gått i maskinteknisk yrkesskola och gjort

”Om 20 år kommer amerikanarna att kunna
köra bil runt månen.” T. Schilter, 1944

sin militärtjänst startade han 1952 tillsammans med
sin bror Josef (1916–1998) ”Bröderna Schilters meka-

gällde då ett okomplicerat fordon som inte krävde

nisk verkstad, Stans”. Vid sidan av fadern Alois gick

mycket underhåll och som var enkelt att reparera. Med

två år senare också den yngste brodern Karl Schilter

den encylindriga bensinmotorn på nio hästkrafter

(1933–2005) in som fjärde man i företaget. Förutom alla

ville den unge Schilter ersätta de vanliga enaxlade

slags reparationer tillverkades under Thomas ledning

slåttermaskinerna med drivaxelsläp. Genom patent-

den stora borrmaskinen BF 50. Den var från början bara

ansökan nr 342094 anmäldes sedan bröderna Schilters
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REPORTAGE FORTSÄTTNING

Schilters självlastarvagn LT 2 plockar upp höet
innan det når framaxeln, vilket ger renare hö.

På DLG-mässan 1972 presenterade Schilter
den första UT (universaltraktorn) med den nya
fyrhjulsdriften.

Den stora Schilter-säkerhetstraktorn ST 11000 A
tillverkades bara i tre exemplar. Effekten var 110 hk,
och den kostade 1975 från 68 800 CHF och uppåt.

egenutvecklade maskin i Bern i februari 1959. Redan

nyutveckling gjorde att sortimentet undan för undan

några månader senare testade Thomas Schilter ännu

utökades, och fabriken kompletterades under årens

ett fordon: den första lasttraktorn med fyrhjulsdrift.

lopp med bygget av sydhallen (1964), den nya fabriken

Till detta fordon utvecklades en driv- och styraxel,

1 (1969) och fabriken 2 (1971) i Galgenried.

som också patenterades. De fyra lika stora hjulen och
den idealiska viktfördelningen var ytterligare centrala

INTE BARA MED HJÄLP AV JUNIOR

framgångsfaktorer hos denna transportbil, som senare

Thomas Schilter uppfattade bergsböndernas behov rätt

ingick i serien Schilter LT 1.

och banade med sitt utvecklingsarbete vägen för mekaniseringen i bergsområdena. Böndernas mödosamma

MER PLATS, PERSONAL OCH MODELLER

arbete underlättades väsentligt av produkterna från

I och med utvecklingen av den första Schiltern inleddes

Schilter, antingen Schilter LT1, Junior, TR 1000/TR 1500/

också ur företagarsynpunkt ett nytt skede i Thomas

TR 2000 eller TR 3000. 1967 började företaget också

Schilters liv. På hösten 1959 sattes spaden i jorden för

utveckla skogsmaskiner och påbyggnadsaggregat. Den

den nya fabriken och bostadshuset vid Stansstader-

mångsidiga Schilter var helt enkelt en idealisk grund

strasse. Thomas (företagsledare) och hans bröder Karl

för nästan alla tillämpningar. Med det nya och ännu

(försäljning) och Josef Schilter (verkstad/tillverkning)

kompaktare tvillingchassit kunde man bemästra de

blev bokstavligen överhopade av förfrågningar och

fruktade vältningarna i terrängen. Det dröjde inte heller
länge förrän företaget introducerade den första lasttrak-

Ständiga förbättringar och nyutvecklingar
präglade Schilter

torn för automatisk upptagning av gräs och hö med en
fyrcylindrig Perkins-diesel på 40 hästkrafter.

UNIVERSALTRAKTORN

12

order. Mot deras vilja blev de tvungna att leja bort

Företagets strävan efter ständigt nya tekniska lösningar

många arbeten. De byggde målmedvetet upp ett hel-

och perfektion kulminerade 1972 med det nya flaggskep-

täckande återförsäljarnät för Schweiz och knöt de första

pet UT 7200. Förkortningen stod för universaltraktor – en

kontakterna i grannländerna. 1964 hade man redan

sluttningsgående traktor med drift och styrning på alla

43 anställda och produktionen uppgick till 300 fordon.

fyra hjulen och möjlighet att samtidigt driva front- och

Då tog produktionen fart på allvar. Kravet på ständig

bakaggregat via kraftuttag. Man kunde t.ex. driva en slåt-

Kring märket Schilter har en stor supportergemenskap bildats.
Fotografi från den fjärde Schilterträffen 2003 i Küssnacht am Rigi.

Många Schilter-ägare använder fortfarande sina fordon
dagligen. Hos Ueli Bühler, chef för reservdelslagret hos
Ducrey AG, finns ännu de flesta reservdelar i lager!

termaskin framtill och dra en lastvagn baktill. Traktorn

tillverka olika fordon, dels fanns det konstruktörer som

väckte stort uppseende på olika mässor, och Schilter

gärna tog upp bergspionjärens idéer. Sedan 1992 pro-

kunde i och med UT-serien anknyta till sina tidigare

duceras fordonen, som nu kallas Schiltrac, hos företaget

framgångar och exportera fordon ända bort till Norden.

Barmettler i Buochs och de vidareutvecklas kraftigt. Den
som köper en Schiltrac 92 F idag får den troligen bästa

MÖRKA MOLN ÖVER SCHILTER

och tekniskt mest genomtänkta efterföljaren till Schilter!

Företagets blixtsnabba tillväxt och de ofta alltför
snabba serieintroduktionerna med kvalitetsproblem

Hur stor supporterskaran kring märket Schilter är visas

som följd kom samtidigt med den första oljekrisen

av att det fortfarande finns cirka 6 500 fordon i bruk i

(1973/1974). Dessutom befann sig hela jordbruket un-

Schweiz, liksom också av det växande intresset och de allt

der omstrukturering och marknaden rasade därför sam-

fler restaurerade gamla Schilter-fordonen inom och utom

man. På grund av den höga externa finansieringen var

landet. Sedan 1997 har Schweiz en Schilterklubb och med

det i fortsättningen banken som bestämde. Den 1 maj

företaget Ducrey AG i Küssnacht am Rigi också en erfaren

1975 blev så Nidwaldner Kantonalbank ensam ägare

Schilterspecialist, med tillgång till många reservdelar och

till Schilter. En svår tid började för företagets grundare

stor fackkunskap. På så sätt lever som sig bör Thomas

och hans bröder Josef och Karl. På mässan Olma 1975

Schilters och hans familjs landvinningar vidare. •

presenterades ännu ett slags räddningsplanka, den billiga Schilter ST (säkerhetstraktor). Men inte heller den

Mer intressant information finns på följande länkar:

kunde längre vända situationen till det bättre. Pressen

•B
 ok om Thomas Schilter

rapporterade om företagets problem, och nästan ingen
ville köpa en Schilter. I januari 1976 lämnade Thomas
Schilter företaget och gick sin egen väg.

www.fm-modellbau.ch
•S
 chilter-Club Schweiz
www.schilterclub.ch
•R
 eservdelar/reparationer

SCHILTER – GENIAL ÄN IDAG
Det råder ingen tvekan om att det är en stor utmaning
att producera lantbruksfordon med lönsamhet, men
Thomas Schilters geniala idéer har överlevt fram till

www.schilterersatzteile.ch
•S
 chiltrac Fahrzeugbau
www.schiltrac.ch
•S
 chilter/Motrac-utställning
www.verkehrshaus.ch

28 juli – 5 augusti i
Verkehrshaus, Luzern

Foto: Schiltrac, Buochs

idag. Dels fortsatte Thomas Schilter och ett litet team att

Schilteracoch Motr g
in
utställn
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BRANSCHRAPPORT

Exempel på dagens komplexa skogsmaskiner som kräver perfekt service:den toppmoderna skotaren
1350 VT från Gremo under servicearbetena.

KLAR FÖR

SKOGSBRUKET?
Avverkningen pågår året runt, även om man oftast servar
skogsmaskinerna under vår och sommar. ”Maskinen är bara driftsäker
och ekonomisk om den får rätt service och regelbunden smörjning”,
berättar Werner Stoll, lantbruksmaskinspecialist från Wilchingen.
Vi besökte honom i hans verkstad.

14

Det är inte någon lätt uppgift att hitta rätt tidpunkt för

SERVICE ENLIGT FÖRESKRIFTER

service på skogsmaskiner. Många kunder är tacksamma

När det gäller komplexa maskiner som t.ex. skördare,

om maskinsäljaren hör av sig i god tid och förklarar

skotare och bandtraktorer, måste man ofta sätta av

varför servicen bör göras före högsäsongen. Självklart

flera dagar för servicen. Oftast arbetar två mekaniker

måste man vara flexibel och framför allt kunna den

samtidigt med maskinen. Ibland hjälper även föraren

aktuella maskinen (användningssätt, ålder, specialut-

till, eftersom hans tekniska erfarenhet från just den

rustning m.m.).

maskinen (felavhjälpning, inställningar) är mycket

värdefull. Werner Stoll och hans team använder
produkter i MOTOREX FARMER LINE vid service på
alla maskiner. De uppskattar att kunna skaffa de
smörjmedel och liknande som behövs från en och
samma leverantör. Det sparar tid och garanterar att de
produkter som används är kompatibla med varandra.
”Det blir garanterat inga diskussioner” säger praktikern Stoll, som bland annat också sköter examinering
av nya lantbruksmaskintekniker.

Synbart begeistrad: Werner Stoll använder MOTOREX laboratorietjänster
och utnyttjar dem skickligt för att skapa konkurrensfördelar.

ÖVERTYGANDE: EKOSYNT HEES
Den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan EKOSYNT HEES är perfekt för den krävande miljö där skogsmaskiner används. Stoll har varit med om utvecklingen
från de första biohydrauloljorna i slutet av 1980-talet
och fram till idag. Han är hundraprocentigt övertygad
om fördelarna med EKOSYNT HEES. Vid alla stora servicearbeten skickas ett oljeprov till MOTOREX-laboratoriet
för analys. Den här tjänsten ingår i MOTOREX servicepaket och finns också på exportmarknaderna, t.ex.

Maskinförarens uppgift: regelbunden smörjning, här med FETT 190,
t.ex. i kranarmens griparled.

i Österrike och Sverige. Filtren i hydrauloljesystemet
avlägsnar partiklar ner till 5 µm (0,005 mm) på skotare
som visas i bild. ”Vi litar fullt och fast på MOTOREX laboratorieanalyser. Genom att byta olja vid rätt tidpunkt
sparar vi ordentligt med pengar åt entreprenören och
avlastar dessutom miljön,” framhåller Werner Stoll, inte
utan stolthet. Vid slangbyte måste oljan i kranarmen på
den visade maskinen tappas ur. Resten, drygt 140 liter,
kan tack vare den positiva laboratorierapporten och de
regelbundna filterbytena fortfarande användas i skogen
efter 5 000 drifttimmar!

Ett positivt totalintryck efter service och på begagnade fordon till försäljning
beror ofta på detaljerna.

GÖR SERVICEN SYNLIG
Det är också viktigt att det syns på maskinen att den
varit inne på service. En grundlig rengöring lönar sig
alltid, eftersom man då också lättare upptäcker dolda
skador. Efter utvändig rengöring och torkning är den
bariumfria rostskyddsoljan GRÖN 186 idealisk för konservering av maskinen. Grön 186 får inte bara maskinen att glänsa, utan skyddar den också mot oxidation
under flera månader. En ren, trevlig och säker arbetsplats är också väsentligt. Gnisslande gångjärn är inget

Rengöring av backkamera: Lite spolarvätska och ett par minuters arbete
räcker för att få klar sikt bakåt.

trevligt välkomnande till arbetsplatsen. Med de praktiskt utprovade skötsel- och rengöringsprodukterna, av
vilka många finns i praktisk sprayform, fräschar man
mycket snabbt upp alla ytor. Genom sådan skyddsbehandling efter service och på begagnade maskiner och
fordon som ska säljas ger man kunden ett intryck av
professionalitet.
MOTOREX distriktschef och vår kundtjänst svarar gärna

Det skiner om skotaren när servicen är klar.

på frågor om ovanstående artikel. •
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INSIDE

Med röntgenfluorescens kan man
snabbt och noggrant bestämma
halter av grundämnen och
spårämnen (t.ex. nötningsrester)
genom att utvärdera de för varje
ämne typiska våglängderna.

GRUNDÄMNESANALYS

med RÖTNGENFLUORESCENS

MOTOREX höga kvalitetsstandard är inte begränsad till produkterna, utan omfattar
också de många servicearbetena. Förutom den tekniska kundtjänsten ger också
laboratorierna viktiga mervärden för kunderna. Tack vara vår nya apparatur kan
vi nu erbjuda ännu högre noggrannhet och snabbhet.
Idag kan vi utföra omkring 120 olika slags analyser

metoderna för kvalitativ och kvantitativ bestämning

vid våra laboratorier i Langenthal. Vår mycket kunniga

av grundämnessammansättningen hos ett prov.

personal utför varje år i genomsnitt runt 20 000 exakta

Tillämpningsområdet är extremt brett (smörjmedel,

och tungt vägande laboratorieanalyser med hjälp av en

tillsatser, metaller, glas, keramik etc.). Provet förstörs

toppmodern infrastruktur.

inte vid mätningen. Mängder ned till ungefär ett mikrogram kan påvisas. Korrekt kalibrering av apparaten

SÅ FUNGERAR XFA-METODEN

är av central betydelse.

Röntgenfluorescensanalys (XFA) är en metod inom
materialanalysen. Den är en av de oftast använda

Vid analysen fylls fyra gram av mediet (t.ex. hydraulolja)
på i en provskål som placeras i provningsapparaten.

ATOM

Materialprovet utsätts därefter för polykromatisk

Exciterande
röntgenstrålning
från källan
(t.ex. rör)

(3)

Karakteristisk
röntgenstrålning
till detektorn

(2)

strålning. Strålningen slår ut elektroner nära kärnan i
atomens inre skal. På så sätt kan elektroner falla tillbaka

(1)

Atomkärna

röntgenstrålning, gammastrålning eller joniserande

från högre energinivåer. Den energi som frigörs avges
Utlöst
elektron

i form av grundämnesspecifik fluorescensstrålning.
Fluorescensstrålningen kan sedan utvärderas med en
strålningsdetektor. Röntgenfluorescensanalysen gör

K-skal

det möjligt att identifiera och koncentrationsbestämma
alla grundämnen från natrium till uran. Det går särskilt

L-skal

16

bra att påvisa små föroreningar, t.ex. av tungmetaller.

X-LABPRO SPEKTRUMVIEWER

UTVÄRDERING

COREX HV 46 använd/ny
Fe, L-Alpha 1 Cu, L-Alpha 1
Zn, L-Alpha 1
Si, K-Alpha 1
P, K-Alpha 1
S, K-Alpha 1
105

Ca, K-Alpha 1

103
102
101
100

228

Symbol

Grundämne

COREX HV 46
Ny (A)
Koncentration

Koncentration

12

Mg

Magnesium

0,00091%

0,0070%

14

Si

Kisel

0,00504%

0,00751%

Cu, K-Alpha 1
Zn, K-Alpha 1

104

Z

Fe, K-Alpha 1

106

456

684

912

De båda proven av hydrauloljan COREX HV kan tack vare
röntgenfluorescensanalysen jämföras med varandra.

COREX HV 46
Använd (B)

15

P

Fosfor

0,03098%

0,05063%

16

S

Svavel

0,3309%

0,2498%

17

Cl

Klor

0,00041%

0,00479%

19

K

Kalium

0,00022%

0,00022%

20

Ca

Kalcium

0,00395%

0,00887%

22

Ti

Titan

0,00051%

0,00051%

26

Fe

Järn

0,00051%

0,00167%

27

Co

Kobolt

0,00004%

0,00030%

29

Cu

Koppar

0,00010%

0,00074%

30

Zn

Zink

0,04037%

0,04598%

42

Mo

Molybden

0,00030%

0,00008%

47

Ag

Silver

0,00051%

0,00051%

49

In

Indium

0,00051%

0,00051%

56

Ba

Barium

0,00015%

0,00030%

74

W

Volfram

0,00020%

0,00020%

82

Pb

Bly

0,00020%

0,00020%

83

Bi

Vismut

0,00020%

0,00020%

–

–

Summa

0,41%

0,38%

Ökning
Minskning

SNABB UTVÄRDERING

Den visade XFA-registreringen med den nya (grön

Med den nya röntgenfluorescensapparaten utgör den

kurva) och den använda oljan COREX HV (grå kurva).

rena apparattiden för en omfattande grundämnesana-

Hos den använda COREX HV ser vi att tillsatsämnena

lys cirka åtta minuter. Vid sidan av de rent vetenskapliga

har minskat, vilket tyder på en inblandning av lågle-

analyserna kan instrumentet tack vare dess snabba och

gerad olja, och för järn syns ett utslag. Järn tillkommer

även exakta arbetssätt väsentligen underlätta bedöm-

genom nötning under användningen. Utvärderingen

ning av proverna. Kunden får analysresultaten mycket

av XFA-spektra och ett antal andra provresultat ger ett

snabbt och kan använda dem för att fatta viktiga beslut

avgörande bidrag till totalbedömningen vid en oljeana-

om sin verksamhet.

lys. Den kan också användas för att besluta om huruvida
man ska fortsätta att använda en olja eller om det är

ETT ANALYSEXEMPEL

dags för oljebyte.

Vi har gjort grundämnesanalyser av den högeffektiva
multigradehydrauloljan COREX HV ISO VG 46 i XFA-

I går – i dag – i morgon: MOTOREX-laboratoriets tjänster

apparatur på vårt laboratoriet. För hydrauloljor är de

är en synnerligen viktig del av varje MOTOREX-produkt

relevanta undersökningsmetoderna sammanförda till

och medför ett klart mervärde för kunden. •

ett block. Utdraget nedan är alltså bara en del av det
totala analysblocket. Där jämförs ett färskoljeprov A (ny
olja) med ett kundprov B (begagnad olja) från en hjullastare efter cirka 2000 drifttimmar. Analysspektrat ger
följande information:
• Halter av grundämnen, t.ex. tillsatser,
och deras koncentrationer
• Nötningsämnen (metaller) för slitageoch skadeanalyser
• Föroreningar (kondensat)
• Inblandningar (främmande oljor)
• Råvaruhalter för produktionen
motorex Magazine
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Snabba och precisa grundämnesanalyser av inkomna
råvaror, tillverkade produkter och kundprover sparar tid
och höjer produktiviteten.
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Verktygshållaren Tornos MultiSwiss 6×14 har nu ett oljehål som leder fram skärvätskan exakt till frontlinjen:
mellan verktygseggen och arbetsstycket.

MER INNOVATION

TACK VARE KONSTRUKTIONSFAKTORN SKÄRVÄTSKA

Teknikföretaget Tornos lanserar den ena nyheten efter den andra och överraskade
nyligen med den revolutionerande MultiSwiss 6×14. Sedan ett antal år deltar MOTOREX
som smörjteknisk specialist i utvecklingsarbetet, redan under planeringsskedet.
Därför betraktar Tornos utvecklingsingenjörer idag utan att tveka den använda
skärvätskan som en viktig konstruktionsfaktor.
Kreativa FoU-team har till uppgift att tillförlitligt och

• Kylning av maskin, verktyg och arbetsstycke

ekonomiskt införliva innovativ teknik i nya produkter.

•S
 mörjning och tryckkompensering mellan

De banbrytande produkterna från MOTOREX ger Tornos
största möjliga utrymme för utveckling, också när det
gäller smörjteknik.

egg och arbetsstycke
•H
 ydrodynamisk smörjning av de hydrostatiska
spindeldocklagren med mycket fint filtrerad
(5 µ) skärvätska

PARADEXEMPEL TORNOS MULTISWISS 6X14

•B
 orttransport av spån och nötningsrester från

Den nya produktlinjen kombinerar skickligt enkel- och

maskinen till det inbyggda bandfiltret

flerspindelsvarvar. MultiSwiss har till exempel sex

(50 µ) och därifrån delvis till finfiltren (5 µ)

rörliga spindeldockor och utnyttjar en vridmomentmo-

•K
 orrosionsskydd av alla oljeberörda komponenter

tor för att indexera spindeltrumman. Detta går fort, och

18

på så sätt uppnår man lika korta cykeltider som på en

PREMIÄR: HYDROSTATISK LAGRING

automatisk, kurvstyrd flerspindelsvarv. Alla smörjtek-

Den hydrostatiska lagringen av de sex spindeldock-

niska uppgifter i hela maskinen utförs av skärvätskan.

orna är en absolut världsnyhet. Dessa accelereras med

Bland annat:

mycket kraftfulla synkronmotorer, från 0 till 8 000 varv

MULTISWISS 6×14
Flödesschema vid användning av MOTOREX ORTHO NF-X ISO VG 15
80 bar

Hydrostatiska
lager

5 bar

Spindelkylning

3,5 bar

Extra
vattenradiator

Tank för
använd olja
Flis på 2–3 mm

Skärvätska
normaltryck

Extern
vattenförsörjning

Dubbel
värmeväxlare
olja/vatten

1,6 bar

Hjärtat i maskinen: Bearbetningszonen med
de sex rörliga spindeldockorna. Tack vare
multiverktygskonceptet kan upp till 18 olika
verktyg vara monterade samtidigt.

1,6 bar
40/80
bar

Högt tryck
(tillval)

Pappersfilter
50 µm

1,6 bar

Filter
5 µm

Filter
5 µm

Hydrostatisk oljetank (240 l)
Tank för ren olja (880 l)

Inte mindre än 1 120 liter skärvätska cirkulerar i den nya MultiSwiss 6×14.
Kretsloppet är komplext och passerar igenom flera filter. Dessutom är hela
maskinen termiskt stabiliserad med ett kraftfullt kyl-/värmeväxlaraggregat.

Ett inbyggt bandfilter filtrerar skärvätskan
generellt till 50 µ. Huvudtanken rymmer 880 liter
skärvätska. En ytterligare tank på cirka 240 liter
försörjer de hydrostatiska lagren med finfiltrerad
(5 µ) ORTHO NF-X.

per minut på mindre än en sekund, och ger därmed

en absolut nyhet inom den moderna tillverkningstek-

maskinen en aldrig förut skådad dynamik. Förutom

niken, och den garanterar FoU-teamet ett maximalt

den egna C-axeln har den här spindeldocktypen också

spelrum.

en egen Z-axel lagrad i hydrostatiska lager. På så sätt
skapas en tydlig dämpningsfunktion, som ger en betyd-

TOPPAKTUELL LÖSNING

ligt längre vertygslivslängd och optimerad ytkvalitet.

Att alla smörjtekniska funktioner i MultiSwiss 6×14

Just den här aspekten gör MOTOREX ORTHO NF-X till

åstadkoms med ett enda medium är givetvis praktiskt

en viktig framgångsfaktor när den nya tekniken ska

ur logistiksynpunkt, men det finns också en annan

omsättas i serietillverkning. De hydrodynamiska kraven

och mycket viktigare orsak. Enligt gällande tillverk-

på skärvätskan att fungera felfritt som ett slags flytande

ningspraxis ska alla processer idag kunna spåras och

lager vid 80 bars tryck och upp till 8 000 varv per mi-

reproduceras. Därför vill t.ex. leverantörerna inom

nut talar för sig själva. Eftersom tillförlitligheten har

medicinteknik om möjligt bara använda sig av en enda

högsta prioritet hos Tornos har systemet provats under

bearbetningsvätska. Med MOTOREX ORTHO NF-X ISO

extrema provningsförhållanden (40 miljoner cykler) och

VG 15 kan också detta önskemål uppfyllas. •

under alla tänkbara förhållanden. Resultaten från dessa
prov var mycket goda.

MULTITALANGEN ORTHO NF-X
Generellt används den högeffektiva universalskärvätskan ORTHO NF-X från MOTOREX till alla nyutvecklingar vid Tornos utvecklingsavdelning. Med de
klor- och tungmetallfria SWISSCUT ORTHO NF-Xbearbetningsvätskorna har MOTOREX lyckats åstadkomma en perfekt bearbetning av både höglegerade
stålkvaliteter, implantatstål, icke-järnmetaller och

Mer utrymme för innovationer
”Sedan omkring tre år använder vi enbart
ORTHO NF-X vid vår forsknings- och
utvecklingsavdelning i Moutier. Tack
vare vårt kontinuerliga samarbetet med
MOTOREX har vi kommit betydligt längre
inom smörjnings- och kylningsområdet
än förut. Det visade sig inte minst när vi tog
fram MultiSwiss 6×14!”
Patrick Pellicanno – specialist på MET och
beräkningar, Tornos SA, Moutier

aluminium med en och samma skärvätska. Detta är
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Photos: Salzburg AG, St. Wolfgang

PÅ FÄLTET

UPP PÅ HÖJDEN MED HETÅNGCYLINDEROLJA
Ånglok är publikmagneter och en garanti för nostalgiska ögonblick.
Det gäller också Schafbergbanan vid Wolfgangsjön i Salzkammergut
i Österrike. Ångmotorerna smörjs med MOTOREX specialcylinderolja,
som klarar het ånga.
Schafbergbanan är en kuggstångsbana med spårvidden

mycket stabil mineralolja. Oljan, som är extremt trögfly-

en meter. Den öppnades 1893. Från Sankt Wolfgang

tande i kallt tillstånd (ISO VG 1500!), får den viskositet

leder den 5,85 km långa sträckan med höjdskillnaden

som behövs först under drift med hjälp av ångtem-

1 188 meter upp på det iögonenfallande Schafberg, dit

peraturen. Temperaturen hos normalånga ligger över

man kommer efter cirka 45 minuters färd. Bergssta-

100 °C, hos överhettad hetånga mellan 150 och 200 °C och

tionen ligger 1 730 meter över havet. Sträckan är inte

hos överhettad ånga betydligt över 200 °C. Även under

elektrifierad och trafikeras i huvudsak med de fyra nya

dessa förhållanden använder man MOTOREX ÅNGCY-

oljeeldade ångloken Z11-Z14, som började tillverkas

LINDEROLJA till cylindrar, ventiler och reglerslider i alla

1992. Samma loktyp används för övrigt också på banan

lägen. Dessutom ger denna olja stora fördelar i form av

Brienz-Rothorn/Bernese Oberland, Schweiz. Ett tågsätt

låg restproduktbildning och förångningstendens.

(lok + 2 framförställda vagnar för vardera 50 personer)
väger fullastat 34 ton. Det drivs fram av en tvåcylindrig

SMÖRJNING AV GLIDYTOR

ångmaskin för överhettad ånga med rundslidreglering

ÅNGCYLINDEROLJAN pressas fram till smörjpunkterna

och cirka 450 hästkrafters effekt. Under en färd upp på

från en förrådstank (2 kg) genom tryckledningar med

berget förbränns 130 liter dieselolja och 1200 liter vatten

hjälp av en mekaniskt driven så kallad lubrikator av mär-

förångas.

ket Vogel och en tvångsstyrd smörjfördelare. På så sätt
försörjs alla ångberörda delar, t.ex. slid- och kolvcylindrar

ÅNGTEMPERATURER UPP TILL 280 °C

och slid- och kolvstångslagren. Den används inte bara

Vid smörjning av ångmotorer och ångmaskiner måste

under färden uppåt utan också på nervägen, då ånga inte

cylindrarna smörjas med speciell olegerad och termiskt

används utan istället uteluft sugs in och komprimeras
i cylindrarna. Genom att spruta in litet vatten hindrar
man temperaturen från att stiga över 280 °C. Man talar
här om en mottrycksbroms man kallar Riggenbach, där
cylindrar och kolvar fungerar som kompressor. Också här
måste det smörjmedel som används ha bästa tänkbara
egenskaper, så att de berörda glidytorna hela tiden blir
optimalt smorda.
På Schafbergbanan har man använt MOTOREX ÅNG-

Väl synlig: förrådstanken, som är placerad omedelbart
intill lubrikatorn (till höger i bilden).
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CYLINDEROLJA i omkring tio år med utmärkta resultat.
www.schafbergbahn.at •

Foto: ABC Communication

EVENT

Efter deltävlingarna i enduro-VM i
Chile, Argentina, Spanien, Portugal
och Italien står nu den sjätte GPtävlingen i Karlsborg för dörren.
Den 25 och 26 augusti går GP
HUSABERG av stapeln och präglas
då också av det svenska motor
cykelmärkets 20-årsjubileum.

FÖRHANDSINFORMATION

GP HUSABERG I KARLSBORG

Enduro-VM körs med åtta kvalifikationslopp och väcker

erfarenheter. Alla HUSABERG-hojar fylls på och monte-

stort intresse hos alla offroad-fans och inte minst hos de

ras med MOTOREX-produkter vid fabriken. HUSABERGs

nordiska. MOTOREX är enduro-VM-arrangörens officiella

officiella fabriksteam, som också satsar på MOTOREX,

smörjteknikpartner och kommer att ha en framträdande

består av de fyra förarna Joakim Ljunggren, Sverige,

plats i alla sammanhang. Med Grand Prix i Karlsborg

med startnummer 3, Pierre-Alexandre Renet, Frankrike

blir det ett dubbelt firande i Sverige. Med anledning av

(nr 4), Oriol Mena, Spanien (nr 5) och Mathias Bellino,

HUSABERGS 20-årsjubileum har GP-tävlingen uppkallats

Frankrike (nr 6). Alla de här förarna kommer att finnas på

efter det svenska motorcykelmärket. Många attraktiva

startlinjen vid GP HUSABERG i Karlsborg för att slåss om

festligheter planeras kring loppet. Det blir förstås ett

poängen i de pågående världsmästerskapen.

optimalt tillfälle för MOTOREX att ytterligare markera sin
närvaro på den svenska marknaden.

HJÄRTLIGA GRATULATIONER
Vi gratulerar Jonas Zetterman på Industrihydraulik i

HUSABERG: 100% ENDURO!

Västerås, som vann första pris vid den tävling vi hade

Företaget Husaberg Motor AB grundades av Thomas

i vår monter på MaskinExpo i Stockholm. Han får vara

Gustavson och tillverkade från början enbart enduro- och

med som VIP-gäst vid GP HUSABERG, med övernattning

supermoto-motorcyklar med encylindriga fyrtaktsmoto-

och besök i depåerna vid enduro-VM och Husabergs

rer. Maskinerna hade namn om sig att ha ett extra bra

fabriksteam.

chassi och att passa idealiskt för den nordiska terrängen.
Den första modellen var FE 501, som man redan samma

Mer information om den aktuella ställningen i enduro-

år vann enduro-EM med! 1995 togs HUSABERG över av

VM finns på www.enduro-abc.com •
Foto: J. Edmunds/KTM

den österrikiska motorcykeltillverkaren KTM. Sedan 2003
sker produktionen vid KTM:s huvudanläggning i Mattighofen i Österrike. Men motorsportavdelningen finns
fortfarande kvar i Sverige. Från och med modellåret 2011
säljer HUSABERG för första gången i företagets historia
också tvåtaktsmodeller.

PARTNERSKAP MED MOTOREX
Tack vare det framgångsrika samarbetet mellan
MOTOREX och KTM kan också det traditionsrika märket
HUSABERG utnyttja tävlingsutprovade smörjmedel och
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Den talangfulle svensken Joakim Ljunggren entusiasmerar sina landsmän
med sin skickliga körstil och sina goda resultat.
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Smått och gott
ETT FYND
TBS Sport Promotion i Bern har

från bollvagnen. Den fina röda ten-

också vagnarnas metallhjul. Inget

i många år levererat alla slag av

nissanden (kornstorlek 0–3 mm!)

problem. Med universalsprayen

tjänster inom områdena tennis, inli-

tränger nämligen inte bara in i skor

MOTOREX JOKER kan Céline själv ta

neåkning, kondition och multisport.

och strumpor utan spärrar då och då

hem massor av poäng! •
Foto: TBS Sport Promotion GmbH, Bern

Då står rörelse, nöje och slutligen
också den ”sköna känslan efter
sport” i centrum. När det gäller tennis går de praktiska mobila bollvagnarna med omkring 200 tennisbollar

SKICKLIG
SERVE MED JOKER
i grepphöjd inte längre att tänka
bort. Inte heller i de TBS-tennisläger
för ungdomar som pågår året runt
och där den idrottsintresserade Céline tränar som ”stamgäst”. Något
som hon tycker är särskilt coolt
är den inte helt klassiska serven

För en perfekt serve krävs förutom kunnande och träning också rätta produkter.
Céline (11) sätter åter igång bollvagnen tillsammans med sin lärare Michi Ruf.

VISSTE DU ATT…

J&L Exploitation SARLs
imponerande huvudkontor
i Casablanca i Marocko.

ottorex
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… MOTOREX nyligen fått en mycket

nya industriella användningsom-

aktiv importör i Marocko i J&L

råden kräver också i Marocko en

Exploitation SARL. Idén att impor-

kvalificerad smörjteknik. Det ännu

tera högkvalitativa smörjmedel från

ganska nya företaget har sitt säte i

Schweiz till Nordafrika kom från

Casablanca och bearbetar därifrån

schweizaren Serge Luy. Han fick

marknaden målmedvetet. Man har

upp ögonen för MOTOREX genom

redan kunnat lösa ett antal kne-

de många positiva omnämnandena

piga smörjproblem. Marocko är det

och de stora tävlingsframgångarna

Maghrib-land som ligger närmast

i Europa. Den snabbt ökande mobi-

Europa och utgör därmed en viktig

liteten, moderna drivanordningar,

koppling till den afrikanska konti-

extrema klimatförhållanden och

nenten. •
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HAN LÄMNAR INGENTING
ÅT SLUMPEN, FÖR INGEN
VINNER AV EN SLUMP.

Tom Lüthi, world-class Moto2 rider.

VAD TROR DU? VARFÖR
LITAR HAN BLINT PÅ OSS?
Om man vill vara med i toppen och vinna får man inte lämna någonting åt slumpen. Bara när allting stämmer kan man göra sitt bästa på racingbanan. Tom Lüthi, Moto2-förare i världsklass och femfaldig GPvinnare, kräver högsta kvalitet in i minsta detalj: „För att komma först måste man kunna köra riktigt fort,
köra riktigt fort och kunna koncentrera sig helt och fullt på just det.“ Kompromisslöshet – det står också
MOTOREX för. Och det gör oss till exakt rätt partner för Tom Lüthi. Läs mer om hur våra oljor hjälper
företag i alla upptänkliga branscher att fira triumfer: www.motorex.com

