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Snöskoter
Den sista vildmarken
kallar!

DEN GAMLA VINNAREN
SEGRAR PÅ NYTT.

Det som vi kunde göra för ett år sedan gör vi gärna igen: Säga tack till er. Tack för att vi för
läsarna av tidskriften ”auto-illustrierte” än en gång är bästa märket i kategorin smörjmedel.
En komplimang som vi är mycket glada över. Och som sporrar oss att till och med göra våra
produkter ännu bättre. www.motorex.com
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BÄST ÄVEN SOM
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Till våra läsare!
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Vi ägnar alla en stor del av livet åt att arbeta. Det handlar ofta om mer än att

Full fart dygnet runt: Sömnlös i Luzern

bara förtjäna sitt uppehälle. Hos MOTOREX arbetar framför allt människor
som följt sin kallelse att ständigt lära sig mer och förbättra sina insatser. Idag
består vår stora familj av fler än 250 personer. Att vara en attraktiv arbetsgivare är något absolut centralt i en fri marknadsekonomi. Vi deltog nyligen
i Swiss Arbeitgeber Award och fick bevis för att MOTOREX nu betraktas som
en av de bästa arbetsgivarna i Schweiz. Grunden till detta är en enkät som

14

EXPORT

genomfördes bland de anställda hos de nästan 100 deltagande företagen.

Det nya luftﬁltersortimentet från MOTOREX

Det gladde oss alla här på MOTOREX att vi anses vara en attraktiv och tidsenlig
arbetsgivare. Men vi slår oss inte till ro med det. Vi ser detta som en viktig
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NORDEN

grund för optimal service till våra kunder, eftersom det är våra anställda som

Den sista vildmarken kallar!

gör den avgörande skillnaden.
Detta hade säkert också varit helt i Edy Buchers anda. I mer än fem årtionden
ledde han med sina oförtröttliga insatser fram MOTOREX till ett internationellt framgångsrikt familjeföretag. Den 4 oktober 2012 måste vi med djup
sorg i hjärtat ta avsked av vår gamle chef och styrelseordförande. Hans
eftermäle på sida 17 visar vilken prägel Edy Bucher satte på MOTOREX.

INDUSTRI
18

HK Precision Parts:
Schweizisk kvalitet tillverkad i USA

Bra personal är en utslagsgivande framgångsfaktor, vilket också framgår i vår
rapport från taxiföretaget i Luzern. Dygnet runt levereras där tjänster som vi
absolut inte vill vara utan, inte minst i samband med arbetet.
Jag önskar er alla en trevlig läsning.

PÅ FÄLTET
20

Står pall: FETT 3800 TS

INSIDE
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Till minne av Edy Bucher

SMÅTT OCH GOTT
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Johanna Halbeisen
Personalchef
BUCHER MOTOREX-Gruppe Langenthal

Fynd/Visste du att…/Serie
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MOTOREX-

NYTT
ETANOLBOOSTER?
INGA PROBLEM!
Etanol är en alkohol som utvinns ur
biomassa och tillsätts till bensin i
olika proportioner (t.ex. E10 med
10 % etanol och E85 med 85 %
etanol). Det ﬁnns också ofta etanol
(upp till 5 %) i vanlig blyfri 95-oktanig
bensin. Etanol i bränsle tenderar att
vid förekomst av kondensvatten
separera från bränslet, vilket kan
medföra oxidation. Bränsletillsatsen
ETHANOL BOOSTER förhindrar
detta, ger optimal
förbränning och
tillgodoser på så sätt
ett högaktuellt behov.
Vid framför allt längre
stilleståndsperioder
förhindrar ETHANOL
BOOSTER den nämnda
separationen, förbättrar
startegenskaperna,
hjälper till att avskilja
vatten och skyddar
bränslesystemet mot
korrosion. ETHANOL
BOOSTER kan
användas till alla
tvåtakts- och fyrtaktsbränslen med etanol.

UCI MOUNTAINBIKE-VM
I ÖSTERRIKE
Från 29 augusti till 9 september var de båda finalorterna Saalfelden och
Leogang i delstaten Salzburg centrum för mountainbikevärlden. MOTOREX
var representerat vid årets VM, både som arrangörens ansvarige smörjteknikpartner och genom namnkunniga cyklister och team, såsom Swiss
Cycling Team. Detta team kunde också åka hem med en historisk medaljskörd. Med sex guld, två silver och två bronsmedaljer befäste Schweiz sin
ställning som starkaste mountainbikenation! Alla resultaten ﬁnns att läsa i
den medföljande Racing Report 2012.

RACINGRAPPORT 2012

Racing Report
NUMMER 2/12 I DECEMBER 2012 I www.motorex.com

SWISS ARBEITGEBER AWARD 2012

MOTOREX GÖR INTE BARA PRODUKTER.
UTAN OCKSÅ VÄRLDSMÄSTARE.
MOTOCROSS

3

Italien: Pasta, Amore
och Motocross

12_1353_Racing_Report_212_S.indd 1

ROADRACING

11

På prispallen 15
gånger på 17 tävlingar

BIKE

16

Världsmästare i
premiären
26.11.12 11:20

Än en gång har de förare som utrustats av MOTOREX
visat upp mycket goda resultat. De har vunnit inte mindre
än 11 världsmästartitlar. Mer om detta i medföljande
Racing Report 2012 eller online på www.motorex.com/racing
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Varje år får den bästa arbets-

genom till ett mycket slagkraftigt

givaren i Schweiz utmärkelsen

resultat. Vi blev jätteglada över

Swiss Arbeitgeber Award. Alla

att MOTOREX nu ses som en av de

företag med minst 100 anställda

30 mest attraktiva arbetsgivarna i

kan delta. I Award 2012 deltog

Schweiz. Utmärkelsen är en bekräf-

strax under 100 företag med ﬂer än

telse på MOTOREX övertygelse om

22 000 anställda.

att det bara är med hjälp av nöjda
anställda man kan få och behålla

Över 200 MOTOREX-anställda fyllde

långsiktigt nöjda kunder. Läs mer

i frågeformuläret och bidrog däri-

på www.swissarbeitgeberaward.ch.

SHERCO CHILE KÖR MED MOTOREX
Den franska enduro- och trialmotorcykeltillverkaren
SHERCO ﬁnns idag i omkring 50 länder världen runt och
ses idag som en framtidsinvestering. I Chile samarbetar
den officiella SHERCO-importören sedan länge med
MOTOREX och ställer den 5 januari 2013 upp i Dakarrallyt 2013 med en SHERCO SR 450 Rallye. Detta rally
äger ännu en gång rum i Sydamerika (Peru, Argentina
och Chile) och avslutas med målgången den 20 januari
2013 i Santiago de Chile. På bilden syns till vänster
SHERCO:s marknadsansvarige och förare för Dakar 2013,
Axel Heilenkotter, tillsammans med Felipe Olivares, VD
för MOTOREX Chile. I övrigt använder importören för
SHERCO-motorcyklar i Chile MOTOREX inte bara till all
tävlingsverksamhet utan också i hela sitt återförsäljarnät.

MALWA SATSAR PÅ SCHWEIZISK KVALITET

Malwa International AB utvecklar,

baserad på den stora maskinens

och kylsystemet med Motorex

producerar och marknadsför effek-

teknik. Skotaren Malwa 460 är bas-

propylenglykol.

tiva och miljövänliga skogsmaski-

maskinen och funktioner som last-

ner, i segmentet under de större ma-

kännande arbetshydraulik, Danfoss

”Samarbetet med MOTOREX Nordic

skinerna. Företaget startades 2009

hydrostatiska transmission och Par-

AB startade bra och vi är mycket

av Magnus och Madeleine Wallin

kers IQAN-system för både kran och

nöjda med det stöd och den kompe-

i Hyssna utanför Göteborg. Från

transmission är toppmodern teknik.

tens vi får från personalen på

2012 expanderar Malwa utanför

De Motorexprodukter som för när-

MOTOREX”, säger Magnus Wallin.

Sverige och har nu återförsäljare i

varande används är COREX HV 46

www.malwa.se

Tjeckien, Polen, Norge och Schweiz.

och på vissa marknader EKOSYNT
HEES 46 och 68 i hydraulsystemet.

Från dag ett har projektet fokuserat

Motorn och transmissionen är fylld

på tillverkning av en liten maskin,

med FARMER TRAC SAE 10W/30
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AKTUELLT

Antingen det gäller byggmaskiner, lastfordon, personbilar eller stationär utrustning är driften
garanterad med WINTER PROOF – till och med när kylan håller i sig.

VINTERSÄKERT MED

WINTER PROOF
Det är tidigt på morgonen och minus 14 grader – maskinen bara vägrar starta. Kan
det vara så att du fortfarande har sommardiesel i tanken eller kan det vara fruset
kondensvatten som satt igen filtret? Du minns säkert den senaste köldknäppen och
problemen med att få liv i dieselmotorerna. Med WINTER PROOF och tipsen från
MOTOREX kan du tryggt invänta kung Bore.
Under senare år har vintertemperaturerna varit relativt

använder sommardiesel på sommaren och fyller på

måttliga och dieselmotorerna haft en mycket hög drift-

med vinterdiesel på hösten och tänker inte på att de då

säkerhet också under den kalla årstiden. Men från mit-

måste se till att ha ett tillräckligt skydd mot parafﬁnut-

ten av januari och fram till slutet av februari 2012 var

fällning. Detta leder till haverier och stillestånd som inte

det kallt, och mekanikerna ﬁck mycket att göra. Den läg-

bara är föragliga, utan också kostar massor av pengar.

sta temperaturen i Europa, minus 45 °C, uppmättes
på 1 800 meters höjd på Glattalp i kantonen Schwyz.

I RÄTTAN TID

Allmänt sett är fordon och maskiner i högt belägna

När kylan blir extrem, kan det emellertid även bli

områden, t.ex. Engadin-alperna, ganska väl förberedda

problem med vinterdiesel. Genom att i god tid blanda

för vinter och låga temperaturer.

in MOTOREX WINTER PROOF (vid +5 °C) förhindrar du
att parafﬁnerna kristalliseras i förtid. WINTER PROOF
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KÖLDBESTÄNDIG NED TILL -20 °C

påverkar kristalltillväxten genom specialtillsatser

De ﬂesta bensinbolag säljer vinterdiesel med en grum-

(många små kristaller istället för några få stora), så att

lingspunkt på -15 eller -20 °C hela året. Vissa entre-

kristallerna fortfarande kan passera genom bränsleﬁl-

prenadföretag med egna tankar kanske emellertid

tret och ﬁltrerbarhetsgränsen (CFPP) blir betydligt bättre.

WINTER PROOF

+

=

Kraftigt ökande parafﬁnkristallbildning = dåliga
ﬂödesegenskaper
(vid kyla)

Tillsats
WINTER PROOF
(vid +5 °C)

Tillsätt alltid WINTER PROOF före tankningen och kör
motorn en stund (5 minuter) så att du är säker på att
köldskyddet byggs upp i hela bränslesystemet.

En oförutsedd köldknäpp räcker för att
parafﬁnkristallerna ska lamslå bränslesystemet, t.ex. genom att ett ﬁlter blir
igensatt.

MOTOREX WINTER PROOF lämpar sig både för diesel

• Ställ om möjligt upp fordonet skyddat från vinden.

(dock inte biodiesel!) och eldningsolja. Men om inbland-

• Välj uppställning inomhus vid extrem kyla.

ningen görs för sent går det inte längre att lösa upp

• Se till att batteriet alltid är fulladdat.

redan hopklumpade parafﬁnkristaller!

• Kontrollera generatorremmens inspänning.

Kontrollerad, låg parafﬁnkristallbildning = bra
ﬂödesegenskaper
(vid kyla)

Det är särskilt viktigt att du regelbundet
tappar ur kondensvattnet ur bränsleﬁltret och tanken.

• Kontrollera motoroljans viskositet.

VÄRDEFULLA TIPS
På vintern vidtar man normalt följande förebyggande

INNAN DU TANKAR

åtgärder för utsatta fordon och maskiner med diesel-

Skaka om WINTER PROOF ordentligt och häll medlet i

motor:

bränsletanken före tankningen. Blandningsförhållandet

• Kontrollera dieselns vinteregenskaper i god tid.

beror på dieselkvaliteten. Med en liter WINTER PROOF

• Skaffa ett heltäckande skydd med WINTER PROOF.

kan du vintersäkra 250-1000 liter diesel.

• Tappa varje dag ur vattnet ur bränslesystem,
tankar och ﬁlter.

MOTOREX tekniska kundtjänst och områdeschefer svarar

• Byt bränsleﬁlter regelbundet.

gärna på dina frågor. En sak är säker – det kommer att bli

• Skydda/isolera utsatta ﬁlter och ledningar.

vinter och några riktigt kalla dagar även i år! •
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MOTOROLJA

NÄSTA GENERATION:

MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30
Fram till nu har man inom sektorn för kommersiella fordon varit inriktad på att
begränsa utsläppen av föroreningar. Detta ändras nu allt mer mot en minskning av
CO2-utsläppen, vilket bara kan lösas genom lägre bränsleförbrukning. Vi har nu
utvecklat lågfriktionsoljan NEXUS FE med viskositeten SAE 5W/30 och kan därför
redan idag leverera en lösning som ger bättre bränsleeffektivitet.
Tunga dieselmotorer utvecklas ständigt vad det gäller

2014. Vi för en ständig dialog med ledande motortillver-

material och teknik. Strängare utsläppsnormer och

kare i vårt arbete med utveckling av morgondagens

kraven på lägre bränsleförbrukning gör att lastbilstill-

smörjmedel. En förutsättning för att dagens moderna

verkarna världen runt måste ligga ﬂera år före med sitt

motorer, med sina innovativa avgasreningssystem, ska

tänkande och utvecklingsarbete. Det beror inte minst

kunna drivas effektivt och ekonomiskt även på lång sikt

på det ständiga arbetet med teknikutveckling för att

är en LowSAPS-motorolja (motorolja med mycket låga

klara standarden EURO 6, som träder i kraft i januari

halter av sulfataska, fosfor och svavel). Dessutom måste

Foto: Aroitner, fotolia.com

man hela tiden tillgodose nya krav, som ofta inte fastställs förrän kort innan de ska börja tillämpas.

FRAMÅTBLICKANDE FORMEL
Med den syntetiska lågfriktionsoljan NEXUS FE (Fuel
Economy) utvidgar vi nu vårt motoroljesortiment med
en LowSAPS-olja som har den banbrytande viskositeten
SAE 5W/30. Den låga viskositeten och de speciella tillsatserna ger en mätbar bränslebesparing. Högkvalitativa basoljor och tillsatser håller motorn ren under alla
Lägre bränselförbrukning betalar sig för både åkare och miljö. MOTOREX
NEXUS FE SAE 5W/30 är en viktig komponent för att nå dit.
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driftförhållanden och ger högsta möjliga skjuvstabilitet
och ett långsiktigt slitageskydd.

hög

FRIKTIONSKURVA ENLIGT STRIBECK
Fn

Friktion μ = påverkar bränsleförbrukningen
låg

Fn

Fn

V

GODKÄNNANDEN MOTOREX
NEXUS FE SAE 5W/30

V

d

V

Glidytor
— = Smörjfilm

Fn = Normalkraft
d = Avstånd mellan glidytorna
Hydrodynamisk smörjning
— = Standardmotorolja SAE 15W/40
— = MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30

Ingen
smörjning

Viss
smörjning

Hydrodynamisk
smörjning

ACEA E9, E7, E6
API CJ-4, CI-4/ SN
MB-godkännande 228.51
MAN M 3477, M 3271-1
VOLVO VDS 4, VDS 3, CNG
Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD
Deutz DQC IV-10LA
MTU Type 3.1, Cummins CES 20081
MACK EO-M Plus, EO-O, Premium Plus, EO-N
CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Säkerhet + prestanda:
MB 228.31

LÖSNING OCKSÅ FÖR SCANIA
Stort slitage

Måttligt slitage

Inget slitage
Glidhastighet, v

MOTOREX nya POWER LD SAE 10W/40
är den perfekta motoroljan också för
SCANIA, som kräver att standarden
LDF-3 följs.

De avancerade tillsatserna i NEXUS FE SAE 5W/30 garanterar ett optimalt slitageskydd
under gräns- och blandfriktionsfaserna.

MOTOREX NEXUS FE är en av de första motoroljorna

skyddande smörjﬁlm. När motorn startas byggs smörj-

som klarar kraven i både ACEA E6 och API CJ-4. Fack-

ﬁlmen upp successivt, och det vi kallar gränsfriktion och

mannen ser omedelbart de många möjligheter en

blandfriktion gör sitt tills friktionsytorna blir helt åtskilda

sådan olja erbjuder. Hittills har kunden behövt använda

av en hydrodynamisk smörjﬁlm.

två oljor för att täcka in de här speciﬁkationerna. Den
nya NEXUS FE är därmed banbrytande också genom att

Tjockare oljor (t.ex. SAE 15W/40) bildar i blandfriktions-

lagerhållningen förenklas.

fasen en stabil smörjﬁlm snabbare än t.ex. en tunnare
olja med viskositeten SAE 5W/30 (se diagrammet). För

FÖRDELARNA I ETT ÖGONKAST

att slitaget under den här kritiska fasen ska minimeras

NEXUS FE SAE 5W/30 är vår allra modernaste LowSAPS-

har vi givit den lättﬂytande NEXUS FE en avancerad, sli-

lågfriktionsolja för lastfordon och innebär väsentliga

tageskyddande tillsats. Den gör att friktionskoefﬁcien-

fördelar, eftersom den:

ten och slitaget håller sig låga i blandfriktionsfasen.

• märkbart minskar bärnsleförbrukningen, och

Men sedan, under smörjfasen, gör sig den lägre viskosi-

därigenom utsläppen av CO2,

teten gällande genom ett påfallande lägre friktionsmot-

• ger enastående skydd mot vatten,

stånd, vilket medför högre verkningsgrad och lägre

• är extremt mångsidig och

bränlseförbrukning. Beroende på användningsområdet

• perfekt för EURO6-motorerger

utvecklas i genomsnitt cirka 93 % av motorns kraft,

(följ tillverkarens rekommendationer).

smörjtekniskt sett, under smörjfasen. Med tanke på den
önskvärda lägre bränsleförbrukningen talar detta klart

PERFEKT FRIKTIONSFÖRLOPP

till fördel för MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30.

Stribeck-kurvan visar hur friktionen varierar som funktion av glidhastigheten. Även i en dieselmotor uppkom-

MOTOREX områdeschef svarar gärna på alla dina frågor

mer olika friktions- och smörjtillstånd. Vid stillastående

kring NEXUS FE SAE 5W/30 och om hur den kan utnytt-

ligger friktionsytorna an mot varandra, utan någon

jas för din fordonspark. •
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REPORTAGE

Taxibilarna hos Ernst Hess AG i Luzern tillryggaläger upp till 50 000 mil – i så gott som nonstopdrift – innan de byts ut.
MOTOREX smörjmedel är här viktigt för driftsäkerheten och garanterar en lång livslängd för fordonen.

Sömnlös

i Luzern
Taxibilar: Över hela världen rullar miljontals taxibilar som ger gatubilden sin egen
karaktär dygnet runt. Gula, röda, blå, svarta eller vita – taxibilarna är viktiga för
persontransporterna. Vad som döljer sig bakom ett framgångsrikt taxiföretag och
vad ett sådant företag behöver för att driften ska löpa smidigt fick vi veta när vi
besökte det största taxiföretaget i mellersta Schweiz, Taxi Ernst Hess AG i Luzern.
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”Taxi Ernst Hess, goddag!” I rusningstid hör man den här

finns. På så sätt kan kunden få en ungefärlig uppgift om

hälsningen nästan oavbrutet i telefonväxeln. När man

när taxin kommer, och långa framkörningsvägar kan

ringer från en fast telefon ser telefonisten samtidigt både

undvikas. En listig lösning, som firmans grundare Ernst

adress och telefonnummer på bildskärmen. Med hjälp av

Hess anno 1957 troligen inte ens hade kunnat drömma

ett vagnparksdispositionssystem som infördes redan

om. Men precis som många andra branscher har också

2000 kan telefonisten på en extra bildskärm i realtid se

taxinäringen revolutionerats med hjälp av datorer och

var den närmaste lediga eller ännu upptagna taxibilen

branschspecifika programsystem.

Vid ﬂera taxistationer i Luzern väntar bilarna på nästa
körning. Väntetid är kostsamt och dessutom tröttsamt
för förarna.

Första kontakten: Uppmärksam och koncentrerad tar
telefonisten emot en beställning och matar in uppgifterna
i fordonsdispositionssystemet.

Förutom att ha full koncentration på traﬁksituationen
måste föraren också bemöta kunderna med uppmärksamhet och vänlighet: Fredi Steffen i farten.

Familjeföretaget leds idag av André Hess, med hjälp av

…PÅLITLIGA FORDON

systern Astrid och brodern Bruno. Förutom den klassiska

Varje år tillryggalägger fordonsparken omkring

taxiverksamheten täcker man också in andra person-

250 000 mil. Familjen Hess har satsat på kvalitet i gene-

transportsegment med minibussar och tre turistbussar.

rationer. För det mesta är det vita Mercedes-Benz®, med

Man har också en exklusiv limousinservice med två

de karakteristiska blågröna ränderna, som kör fram hos

Mercedes-Benz® i S-klassen, som kör ut ur garaget vid

kunden, men man har också andra märken, t.ex. Volvo®

speciella tillfällen.

och Toyota®, i vagnparken. Ständigt nya modeller och hög
bilvårdsstandard är det framgångsrika taxiföretagets vi-

BRA PERSONAL OCH…

sitkort. ”Det är särskilt de nya modellernas allt lägre

För att upprätthålla dygnetruntservice året runt med
cirka 40 taxibilar måste taxiföretaget ha tillgång till
skicklig och kunnig personal på alla nivåer. I telefonväxeln arbetar i genomsnitt 10 telefonister i treskift.

Förutom människor transporterar
taxin alltid också deras känslor

Totalt sysselsätter Ernst Hess Taxi AG fler än 100 förare
på heltid eller deltid. Dessutom finns extrapersonal

bränsleförbrukning och högre säkerhet som lönar sig”,

som arbetar för Hess vid kapacitetstoppar, t.ex. vecko-

förklarar André Hess i den egna verkstaden. När diesel-

slut, nyår och karneval. De måste då ha s k taxikort, ha

och bensinpriserna hela tiden stiger är förbrukningen en

lätt att umgås med folk och dessutom ha oklanderlig

central kostnadsfaktor. I synnerhet de äldre förarna för-

körstil och pålitlighet. Man ser ofta också bröderna

söker demonstrera sin skicklighet genom att köra extra

André och Bruno Hess bakom ratten. Det kan gälla ut-

bränslesnålt. Men gatuarbeten och köer och den ryckiga

bildning, inryckning i nödsituationer eller helt enkelt

körning detta leder till sätter allt oftare streck i räkning-

att få en direkt feedback från taxifronten.

en även för dem, också i Luzern.
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Enligt lag måste alla taxibilar ha färdskrivare som registrerar körningen.
Till VD André Hess skyldigheter hör att granska dessa färdskrivare.

Tack vare den egna verkstaden blir stillestånden korta.
Chefsmekanikern Alessandro Cadorna förlitar sig på
smörjmedel och bilvårdsprodukter från MOTOREX.

Bilarna rengörs och servas regelbundet i verkstaden, men också av förarna
under deras väntetider. En ren bil är det bästa visitkortet.

FÖRDELAR MED EGEN VERKSTAD

SKYLDIGHETER OCH GLÄDJEÄMNEN FÖLJER MED

Två fast anställda mekaniker sköter kontinuerligt om

Ett skift för en heltidstaxichaufför varar 12 timmar.

hälsan hos de fyrhjuliga ”arbetsredskapen”. I den

Enligt den schweiziska arbets- och vilotidsförordning-

egna verkstaden förses fordonen med den allra

en måste minst 1,5 timmar utgöras av raster. Detta kon-

modernaste taxiutrustningen. Frambromsarna byts

trolleras genom de vilotider som registreras på den

efter 2 000 mils körning. Underhållsarbeten på fordon

färdskrivare som finns i alla bilarna. All taxispecifik

med serviceavtal utförs hos märkesverkstäderna. I öv-

utrustning monteras i Hess egen verkstad. Skärmen,

rigt sköts allt underhåll och service av de två anställ-

som är kopplad till taxiväxeln via radiolänk, visar kundens exakta adress för föraren och har många använd-

Taxi Ernst Hess är en
lojal MOTOREX-kund

bara funktioner. I de senaste taxibilarna från MercedesBenz® visas priset till och med i den invändiga backspegeln. Om kunden inte har några kontanter kan man
idag betala online i Ernst Hess AG:s taxibilar, med alla
vanligen förekommande kreditkort. Det är ett viktigt

da mekanikerna. Det som fylls på är självfallet MOTO-

argument för i synnerhet affärsmän och turister.

REX. Med den askfattiga oljan MOTOREX LA-X 5W/30
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körs alla motorer problemfritt och utan skador i ge-

MED FREDI TILL LEJONMONUMENTET

nomsnitt i 50 000 mil! På så sätt betalar sig smörj-

Bland taxiproffsen hittar man många olika yrkeskate-

medlets optimala lågfriktionsegenskaper och

gorier, nationaliteter och karaktärer. MOTOREX Maga-

extremt låga förångningsförlust bokstavligt talat i

zine fick tillfälle att följa med Fredi Steffen och prata

reda pengar.

med honom. I sin karriär har han fått uppleva mycket,

Förutom stamkunderna ger turister och affärsmän ett viktigt bidrag till
omsättningen. Taxiföretag känner extra snabbt av konjunkturförändringar.

Stamkunden Stephan (till höger): Flera gånger i veckan
kör Fredi Steffen den handikappade kunden Stephan
från föräldrahemmet till dagverksamheten och tillbaka.

Allt oftare betalar kunderna med kort och matar in sin legitimation online i
form av ett PIN (personligt identiﬁkationsnummer). Modern times, också inom
taxinäringen.

Stora och små kunders behov ska alltid tillgodoses om det
är möjligt. Barnstolar ska beställas samtidigt som man
beställer taxin.

och med sitt direkta och uppriktiga men alltid diskreta

nas kvalitet kan variera starkt. Egna taxiföretagare gör

sätt får han bra kontakt med kunderna. Så bra att det

ofta inga fullständiga kalkyler och pressar priserna så att

ibland utvecklat sig till vänskap. Med kunder som talar

det till slut knappast blir något över till dem själva. Här

andra språk uppstår ju ofta situationer, som Fredi lätt
och skickligt löser med ett leende och en vänlig gest.
Bara en gång var det så svårt att tyda en asiatisk kvinnas uttal att han först felaktigt körde till vandrarhemmet innan de sedan kunde åka till rätt hotell.

Stamgästerna sätter stort värde
på den personliga kontakten

Det händer inte så sällan att kunder som regelbundet åker

kräver taxiföretaget att kunden alltid ska få fullgod ser-

taxi alltid frågar efter samma förare. ”Särskilt äldre personer

vice, vilket också kan innebära klockan fyra på morgo-

vill gärna veta vem de åker med”, säger Fredi Steffen. Ernst

nen, mycket bagage, fyrbenta reskamrater eller en viss

Hess taxibilar kör också personer som ska handla, turister på

onykterhet. ”Det är inte alltid så enkelt”, berättar André

egna rundturer och affärsfolk till flygplatsen i Zürich. Fredi

Hess. Förarens uppträdande, bilens skick och uppmärk-

Steffen kör också regelbundet och gärna personer med han-

samhet som att hålla upp dörren eller hjälpa till med

dikapp. Då kan han förutom sin körskicklighet också ge ett

bagaget betyder mycket. ”Det är Marlies i taxi Hess 48.

värdefullt bidrag till samhället med sin stora hjälpsamhet.

Jag behöver en barnstol till en 10 år gammal flicka. Jag är
på centralen om ungefär 3 minuter”, anropar en förare

TUFF KONKURRENSEN

över radion. Ett taxiföretag sover aldrig. När ett skift är

Generellt sett är konkurrensen i taxibranschen hård.

slut börjar nästa. •

Varje stad har sina reglementen, och transporttjänster-

www.hesstaxi.ch
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Foto: KTM/Van Horebeek

EXPORT

Nytt från MOTOREX: Ett brett sortiment med
luftﬁlter av högkvalitativt polyesterskum.

NYTT: MOTOREX LUFTFILTER
Här på MOTOREX har vi extremt stor kunskap när det gäller oljor
och rengöringsmedel för luftfilter. Nu har vi sammanställt all den
här kunskapen och erbjuder ett perfekt avstämt sortiment luftfilter
av högkvalitativ polyestercellplast.
Luftﬁltren sitter väl undangömda, men de måste stå ut

skilda egenskaper just den önskade funktionen. Hjärtat

med och framför allt stoppa både det ena och det an-

i våra luftﬁlter är ﬁltermediet. Det består av polyester-

dra. Det kan vara fin sand, grovt slam eller nötande

skumplast som vi själva utvecklat för användning i

damm – de naturliga beståndsdelarna i luften virvlar

terräng. Jämfört med konventionella ﬁlter av bomulls-

utan problem fram till luftﬁlterkåpan. Men för att mo-

gasväv eller papper är materialet enkelt att rengöra, tor-

torn trots detta alltid ska kunna utveckla maximal ef-

kar snabbt och kan efter kort tid användas på nytt. Den

fekt behövs ett luftﬁlter som ger motorn ett tillförlitligt

speciella polyesterblandningen klarar kraftig nedsmuts-

skydd, även mot de alla minsta föroreningarna, så att

ning och behåller sin form och sina ﬁltreringsegenska-

motorn kan andas fritt, också vid mycket kraftig ned-

per även efter många tvättar. Varje ﬁlter består av två

smutsning.

sammansvetsade skikt av polyestercellplast med öppna
porer. Cellerna i det yttre skiktet fungerar som förﬁlter
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GENOMTÄNKT KONSTRUKTION

och fångar upp grov smuts, medan det ﬁnporiga inre

MOTOREX luftﬁlter har utvecklats i samarbete med en

cellskiktet effektivt tar hand om även de allra minsta

välkänd europeisk tillverkare och erbjuder med sina sär-

smutspartiklarna.

MOTOREX AIR FILTER är rätt val när man vill låta motorn
andas lättare, även under extrema förhållanden.

På tvärsnittet ser man lätt ﬂera skikt av polyestercellplast
med öppna porer och olika porositet. Skikten är svetsade
till en enhet.

AIR FILTER CLEANING SET från MOTOREX innehåller förutom rengöringsmedel och luftﬁlterolja också hjälpmedel
som t.ex. ett smutsgaller och ett rengörings- och inoljningskärl.

MAXIMAL EFFEKT

speciﬁka produkter för rengöring och inoljning av ﬁl-

MOTOREX luftﬁlter erbjuder inte bara maximalt skydd,

tren. Idag har vi till exempel rengöringsmedlet RACING

utan ger också bästa möjliga förutsättningar för maximal

BIO DIRT REMOVER i pulverform och ﬁlteroljan RACING

motoreffekt. Dessa högpresterande ﬁlter förbättrar, ge-

BIO LIQUID POWER. De är inte bara mycket effektiva,

nom sin uppbyggnad, luftvolymen kring ﬁltret och höjer

utan också biologiskt nedbrytbara. I detta heltäckande

trycket i insugningszonen. De kan bli igensatta i terräng,

luftﬁltersortiment ingår också ett komplett rengörings-

men mycket långsammare än vanliga ﬁlter. Den speciella

paket för luftﬁlter, som ger dig professionell luftﬁlterser-

cellstrukturen garanterar till och med i nedsmutsat till-

vice från A till Ö.

stånd ett högre luftgenomﬂöde än i traditionella ﬁlter. Motorn imponerar genom sin höga effekt, högre vridmoment

ERSÄTTNING FÖR ORIGINALFILTER

och betydligt distinktare reaktionsförmåga.

Alla våra luftﬁlter är godkända för vägtraﬁk och tillverkas inom EU. De kan utan ytterligare anpassningar

VINNANDE KOMBINATION

användas som direkt ersättning för originalﬁltren och

En stor fördel med våra luftﬁlter är den så gott som obe-

ﬁnns till alla vanliga motocross- och enduro-motocyklar,

gränsade återanvändbarheten. Vi har också utvecklat

men också alla andra terrängfordon. •

MOTOREX MAGAZINE

I DECEMBER 2012

15

Foto: SA Event & Snowmobile Lapland

NORDEN

VILDMARKEN KALLAR!
Allt fler människor hör kallet från vildmarken och ger sig ut för att forsa fram på
snöskoter genom landskapet och upptäcka den höga Nordens fascinerande skönhet.
Just det här bjuder Sune Andersson hos SA Event på i Vilhelmina i södra Lappland.
När det gäller snöskotrar och andra fordon satsar han som det friluftsproffs han är
på beprövade produkter från MOTOREX.
Den som bokar en tur hos SA Event i svenska Lappland

Snowmobile Lapland, ett företag som marknadsför och

får garanterad valuta för pengarna. Sune Andersson och

organiserar alla evenemangen på ett mycket proffsigt

hans team erbjuder ett stort antal spännande aktivite-

sätt. Sedan genomförs de av SA Event.

ter i naturen. Självfallet måste deltagarna då också vara
i något så när god fysisk form, för temperaturen ligger

SCHWEIZISK KVALITET

inte sällan under minus 30 grader! Detta är emellerti-

När driftförhållandena blir besvärliga är fordonens till-

dinte något problem för varken skotrar eller andra for-

förlitlighet det viktigaste för Sune Andersson. Motorer-

don hos SA Event.. De är alla försedda med effektstarka

na startas ofta vid extremt låga temperaturer och ska

motorer och perfekt förberedda för dessa äventyr.

sedan kunna köras med full last så snart motorn blivit
varm. Vid konvojkörning krävs dessutom en så rökfri
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BRETT UTBUD

förbränning som möjligt, också för tvåtaktare. Det nära

Alla events skräddarsys efter kundernas önskemål och

utvecklingssamarbetet med internationellt renomme-

ska förutom att ge förarkompetens också vara roliga. SA

rade snöskotertillverkare, det exklusiva råvaruurvalet

Event ordnar förarkurser, säkerhetsutbildning, utﬂykter

och de innovativa sammansättningarna gör att POLAR-

och rena nöjesprogram. Det är bara några av de aktivite-

motoroljorna från MOTOREX idag ligger i absoluta

ter som det kreativa företaget erbjuder i samarbete med

världsklass.

På snö och is lär sig kursdeltagarna att köra på halt underlag och testa de fysiska
gränserna.

Fascinerad av allt som har motor: Sune Andersson äger
SA Event och vet vilken betydelse ett högkvalitativt smörjmedel har.

Vid extrema minustemperaturer är snöskoterns tillförlitlighet A och O för varje
evenemang. Som belöning väntar bastun.

Den helsyntetiska specialoljan POLAR SYNT 4T (API

FULLSERVICE FÖR DEN SOM VILL

SM, SL, SJ) är perfekt anpassad för användning vid

Som erfaren arrangör kan Snowmobile Lapland i sam-

mycket låga temperaturer. För tvåtaktare kan man väl-

band med evenemangen erbjuda allt som varje enskild

ja mellan den helsyntetiska POLAR SYNT 2T och den

gäst eller grupp kan önska sig. För den som vill ﬁnns en

delsyntetiska ADVENTURE 2T (båda godkända enligt

enastående fullservice. Med flyg kommer man be-

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD). Tack vare de här tvåtakts-

kvämt till Vilhelmina. Fullservicepaketen inneåller allt

oljornas toppmoderna sammansättning har smörj-

vad gäller transport, logi, evenemang och mat, inklusi-

ning, slitageskydd, kallstartegenskaper och den

ve den imponerande svenska naturen in på knutarna.

utsläppssnåla förbränningen kunnat förbättras ytterli-

Visst är det kallt långt däruppe i norr, men förvänt-

gare. Alla snöskoteroljor levereras i MOTOREX praktis-

ningarna inför de andlösa aktiviteterna och så förstås

ka pipﬂaska och i andra förpackningsstorlekar.

den karakteristiska vedeldade bastun sveper in allting
i ett varmt, gyllene (norr-)sken. •

KÖRA MED REJÄL SLADD

www.saevent.se

Isbanekörning är särskilt populärt. Med alla möjliga

www.snowmobilelapland.com

fordon, t.ex. bil, gokart, fyrhjuling, mc och förstås också
snöskoter, kan man utan risk öva körning med kontrollerad sladd på snö och is. Det är inte bara jätteroligt
utan ger också deltagarna möjlighet att öva extrema
situationer på ett kontrollerat sätt och även att förstå
dem med hjälp av den inledande teoriundervisningen.
SA Events snö- och iskurser ordnas normalt från januari
till april.
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Naturligtvis saknas
inte den gamla och
självfallet bakhjulsdrivna Volvon
på isovalen. Ett
garanterat nöje!
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Litet men ﬁnt – HK (Hans Kocher/i bild)
Precisions Parts i Ronkonoma, New York,
har etablerat sig som tillverkare av
svarvade precisionskomponenter med
schweizisk kvalitet.

HK PRECISION PARTS:
SCHWEIZISK KVALITET, TILLVERKAD I USA!
När Hans Kocher flyttade till USA på 1980-talet tog han förutom kärleken till de
obegränsade möjligheternas land också med sig en grundlig yrkeskunskap om
stångsvarvning. Genom bildandet av HK Precision Parts Inc. år 1994 vågade sig den
schweiziske kvalitetsfanatikern ta steget in i självständigheten. Ett viktigt bidrag till
framgångshistorien kom också från schweiziska verktygsmaskiner och från MOTOREX.
Hans Kocher, som härstammar från Meinisberg nära Biel/

än 18 maskiner av mycket olika slag, de ﬂesta från Star och

Bienne, grundade sitt företag 1994, tillsammans med sin

Tornos. På så sätt täcker företaget ett komplett spektrum

hustru, i staten New York. Idag har företaget, som har sitt

av spånavskiljande bearbetning, alltifrån avancerade

huvudkontor i Ronkonkoma på Long Island i New York,

enkeldetaljer till omfattande serietillverkningar.

omkring 1 115 m2 fabriksyta och sysselsätter där 8 anställ-
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da. HK Precision Parts tillverkar stångsvarvade detaljer av

SPECIALISIERADE PÅ ”SCHWEIZISK SVARVNING”

icke-järnmetaller, aluminium, många olika stålkvaliteter,

Facktermen ”schweizisk svarvning” betyder i USA den

titan och även syntetmaterial med sin maskinpark på ﬂer

grundläggande utformningen av automatsvarvar. De

Hos HK är den internationella aspekten central: I företaget
arbetar människor från 5 nationer, med en maskinpark
som är exakt anpassad till marknadens behov.

Hos innovationsinriktade företagare har skärvätskan befriats från sitt rykte
som en ointressant produkt och bidrar idag till verkliga mästarstycken mellan
verktygseggen och arbetsstycket.

toleranser som krävs ligger i mikronområdet, alltså tu-

för vara pedantiskt noga med att inte blanda oljan med

sendelar av millimeter. Länge ansågs automatsvarvar i

andra skärvätskor. På så sätt behöver man bara ta hand

kombination med CNC-styrning vara ganska exotiska,

om mycket små kvantiteter oljeavfall, vilket ju i USA är

och inom branschen i USA fortsatte man under många

dyrare än ny produkt! Med denna beprövade process

år att arbeta med traditionella svarvar (fasta dubbar och

har HK Precisions Parts under ﬂera år sparat pengar och

chuckar). När de moderna ﬂeroperationsmaskinerna

därigenom åstadkommit en hållbar ökning av både pro-

från Tornos och Star kom, satsade Hans Kocher ända

cessäkerhet och produktivitet i den hårt konkurrensut-

från början på hightech.

satta miljön. Också arbetsplatskvaliteten har kunnat
förbättras ytterligare tack vare den klor-, zink- och tung-

HK PRECISION PARTS MÖTER EUROLINE INC.

metallfria SWISSCUT ORTHO NF-X.

Under sitt letande efter kvalitativt och prestandamässigt högkvalitativa bearbetningsvätskor kom Hans

SÄNK KOSTNADERNA – SKONA MILJÖN

Kocher 1998 i kontakt med Peter Feller, innehavare av

Genom att avfallshanteringskostnaderna och diverse

Euroline Inc. i New Milford. Också detta företag har

omständliga arbetsmoment med ﬂera olika skäroljor fal-

rötter i Schweiz och importerar sedan mer än 25 år

lit bort, kan HK Precision Parts tack vare ORTHO NF-X ut-

MOTOREX-produkter till USA. Med sin kärnkompetens

nyttja tillverkningslinjerna optimalt, även vid blandad

inom industritillämpningar vet Peter Feller vad många

bearbetning. Resultatet är en avsevärd kostnadsoptime-

kunder önskar sig av modern skärvätska och kylsmörj-

ring, som enligt Hans Kochers beräkningar mer än väl

medel: universell användbarhet, hög kapacitet och en-

uppväger det något högre anskaffningspriset för den

kel hantering.

schweiziska produkten. Resultatmässigt producerar han
med ORTHO NF-X omkring 12 % billigare än tidigare. Ett

GENOMBROTT MED ORTHO NF-X

värde som passar perfekt i USA, superlativernas land. •

Alla som arbetar med stångsvarvning vet vilken funda-

www.eurolineusa.com

mental betydelse skärvätskan har. Med den fanstastis-

www.hkprecision.com

ka ORTHO NF-X kunde MOTOREX övertyga inte bara
Hans Kocher, utan även andra företag i USA. Den universella användbarheten och den höga kvaliteten har en
direkt påverkan i form av enklare hantering och bättre
ekonomi. Med ORTHO NF-X man bearbeta först rostfritt,
sedan aluminium och till sist också mässing, utan att
behöva byta vätska. På så sätt kan både logistikarbetet
(-60 %) och återvinningskostnaderna (-96 %) minskas
avsevärt. Vätskan kan återvinnas i så stor utsträckning
eftersom den kan filtreras periodiskt och förbrukad
vätska kompletteras med ny ORTHO NF-X. Man bör där-
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Denna cirka 15 mm långa högprecisionsspridarnål av mässing till en textilmaskin, tillverkades kort efter en serie rostfria detaljer med ORTHO NF-X
på en Tornos Deco 2000.
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Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG

PÅ FÄLTET

FETTET 3800 TS STÅR SIG
Toppstationen på Kitzsteinhorn ligger på 3029 meters höjd och är den högsta topp i
delstaten Salzburg alla kan ta sig till på ett bekvämt sätt. För att allt ska gå som smort
satsar underhållsproffsen på långtidsfettet MOTOREX 3800 TS.
En regelbunden eftersmörjning enligt service- och

BEPRÖVAD SAMMANSÄTTNING

smörjschemat är alltid av central betydelse för driftsä-

FETT 3800 TS från MOTOREX är ett EP-fett (EP = extreme

kerheten. Man behöver inte vara fackman för att förstå

pressure) med långtidseffekt, som är uppbyggt på en

att regelbunden smörjning innebär mindre slitage och

delsyntetisk basolja och förtjockat med litiumtvål. FETT

därmed system som fungerar mer tillförlitligt. När det

3800 TS är helt stabilt vid höga tryck och oxidationsbe-

gäller driftsäkerheten hos de omkring 25 systemen och

ständigt. Därför lämpar det sig utmärkt för grund- och

de tre toppmoderna linbanorna i skidorten Zell am See/

eftersmörjning av rullager och glidlager. Det är särskilt

Kaprun, satsar serviceproffsen hos Gletscherbahnen

avsett för lager som utsätts för tuffa driftförhållanden

Kaprun AG på MOTOREX långtidsfettet 3800 TS.

och stora temperaturskillnader (linbanor). Den mycket
goda vattenbeständigheten och den utomordentliga vidhäftningen gör att smörjfettet får lång livslängd. Därför
kan eftersmörjintervallerna förlängas avsevärt. Fettet
uppfyller speciﬁkation KP2 N-30 enligt DIN 51502.

MÅNGSIDIGT
Detta mångsidiga, tekniska fett kan användas även under extrema temperaturförhållanden (från -30 upp till
+140 °C). Linbaneproffsen i Kaprun använder det för att
smörja rullarna på stödmasterna, linskivelagren på alla
linbanesystem och pendelbanans drivanordning. Det
servicepersonalen uppskattar extra mycket är den universella användbarheten hos FETT 3800 TS och de långa
smörjintervallen.

Smörjningen kan till och med göras vid låga temperaturer när man använder
fettet 3800 TS. Fettet och apparaterna bör dock alltid förvaras frostskyddat och
vid rumstemperatur.
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Banorna är klara och den första snön har redan fallit.
Därmed står ingenting i vägen för den kommande
vintersäsongen. • www.kitzsteinhorn.at

INSIDE

Vår mångårige styrelseordförande Edy Bucher har
lämnat oss. Vi sörjer djupt.
Han avled 88 år gammal, efter
en kort tid på sjukhus. Vi har
förlorat en engagerad och
älskvärd företagsledare, som
med sin utstrålning och
godhet alltid kommer att
förbli i vårt minne.

VI TACKAR ALLA AV HELA VÅRT HJÄRTA
Edy Bucher var en stor ledarpersonlighet, och hans

Väl genomtänkt riskvillighet, inneboende ärlighet och

framsynthet gjorde honom alltid öppen för nya idéer.

konsekvent handlande var Edy Buchers utmärkande

Med sin oförtröttliga insats, sin starka vilja och sin mål-

egenskaper som företagare. Vårt märkesnamn MOTOREX,

medvetenhet var han vår chef under mer än 50 år och

visionen om den kommande breda motoriseringen och

ledde MOTOREX till stora framgångar över hela världen.

därmed den modiga introduktionen i smörjmedelsbrans-

Tack vare sitt anspråkslösa och hjälpsamma sätt knöt

chen, de gröna faten, de konsekventa investeringarna i

han många långvariga vänskapsband med både kunder

byggnader, teknisk utrustning och även reklam var mil-

och affärspartner.

stolpar på hans framgångsväg. Medarbetarnas välfärd,
deras rätta belöning, deras fortbildning och ett gott

”Varje order är en gåva och
ingen belastning.”

arbetsklimat låg honom alltid varmt om hjärtat.
Vi tackar alla Edy Bucher för hans årtionden av personlig
arbetsinsats och för att hans hjärta alltid slog för företa-

Denna levnadsvisdom kommer från hans penna. Vi ﬁck

get. Han satte sin prägel på MOTOREX, och hans anda

del av den genom hans exempel. 1944 inträdde Edy

framträder överallt – i går, idag och även i morgon. Hans

Bucher, nyss 20 år fyllda, i faderns företag och ﬁck upp-

personlighet, hans värme och hans järnvilja lever vidare i

leva det då ganska tuffa klimatet i affärslivet. Företags-

oss alla och kommer att visa oss vägen även i framtiden.

ﬂytten från Bützberg till Langenthal stod för dörren.

Vi bugar oss för vår mångårige chef och hans stora

Förutom att övervaka nybygget ﬁck han som handels-

livsverk. Vi saknar Edy Bucher och kommer aldrig att

resande bege sig på cykel till kunderna i omgivningen.

glömma honom. •

Runt vårt land pågick kriget, och bristen på råvaror gjorde att man inte kunde producera tillräckligt. Inte heller

BUCHER MOTOREX-Gruppe

efter krigsslutet kunde han i full utsträckning ta upp

Styrelse, företagsledning och anställda

den enligt hans åsikt ”skönaste verksamheten” – den
personliga insäljningen hos kunden – med sin till träkolsdrift ombyggda varubil, eftersom varor saknades.
Varje dag ﬁck det lilla arbetslaget kämpa hårt för att
företaget skulle överleva, och dessa umbäranden och
bekymmer satte djup prägel på den unge chefen. Men
de stärkte också hans pionjäranda, hans rakryggade
karaktär och hans järnvilja. Han sålde med entusiasm
och inre glöd och visste att det var kunden som var hans
verkliga arbetsgivare.
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SMÅTT OCH GOTT

Foto aus Film: www.werkzeux.tv

Teori och praktik går i verkligheten
ofta isär när det gäller produkter
och deras användning... men inte
hos MOTOREX. I ett skämtsamt
anordnat praktiktest i werkzeux.tv
utsattes

textil-

och

läder-

impregneringssprayen MOTOREX
PROTEX

samtidigt

för

flera

extremtest (försök inte att göra om
dem). Med hjälp av högtryckstvätt

FÖRSÖK INTE GÖRA OM DET HÄR!
och brandslang satte verktygsproffsen impregneringsförmågan
hos PROTEX på prov. Till detta

Extrema testmetoder ger ett humoristiskt bevis för den
utmärkta impregneringsförmågan hos MOTOREX PROTEX.

använde man allsköns mer eller
mindre lämplig utrustning. Facit:

rekommenderas å det varmaste för

Impregneringen stod pall för alla

långvarigt skydd av textilier och

test – men allt som inte var skyddat

läder mot väta och olja. •

med PROTEX blev genomblött från

Länken till ﬁlmen hittar du under

topp till tå! PROTEX kan däremot

www.motorex.com/protex

Foto: Bimota S.r.l.

KÄNDE DU TILL SAMARBETET MED BIMOTA?

OTTOREX
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Rimini är känt i hela Europa för

Kawasaki och Yamaha. Sedan 2003

sina stränder, sin glass gelato och

producerar företaget många olika

sina pizzor. Men staden har mycket

egenutvecklade modeller med ex-

mer att erbjuda än de här klichéer-

klusiva Ducati®-motorer. På smörj-

na. Det exklusiva motorcykel-

medelsområdet samarbetar den

företaget BIMOTA grundades 1973

innovativa italienska tillverkaren

i Rimini, av herrarna Bianchi, Morri

uteslutande med MOTOREX och

och Tamburini (BI-MO-TA) och

föreskriver generellt smörjmedel i

specialiserade sig förutom på in-

MOTOREX MOTOLINE för alla sina

ställning också på ombyggnad av

maskiner. Benvenuta BIMOTA! •

toppmodeller från Suzuki, Honda,

www.bimota.it

God jul!
Den nya MOTOREX-klockan är nu här. Detta högkvalitativa schweiserur ﬁnns nu i två olika modeler,
den sportiga och den stilfulla – valet är ditt.

CHRONOGRAPH RACING
Boett i rostfritt stål, 46 mm diameter, vattentät ner till
100 meter. Med kvartsurverk, datumvisning och tålig
klocklänk i rostfritt stål. MOTOREX logga är diskret
placerad på länkspännet och boettens baksida. Klockan
ligger i ett högkvalitativt schatull av konstläder.

CHRONOGRAPH STYLE
Boett i rostfritt stål, 41 mm diameter, vattentät ner
till 50 meter. Med kvartsurverk, datumvisning och ett
kraftigt armband i läder. MOTOREX logga är diskret
placerad på remspännet och boettens baksida. Klockan
ligger i ett högkvalitativt schatull av konstläder.

Best.nr. 450999

Best.nr. 451000

Beställ med hjälp av kortet i mitten av tidskriften. Kontakta MOTOREX om du vill veta mer om tillgänglighet, priser och leveranstider av dessa artiklar.

MOTOREX GÖR INTE
BARA PRODUKTER.
UTAN OCKSÅ
VÄRLDSMÄSTARE.

Moto: Antonio Cairoli, MX1; Jeffrey Herlings, MX2; Antoine Meo, E1; Pierre Alexandre
Renet, E2; Christophe Nambotin, E3; Mathias Bellino, Enduro juniorer; Sandro Cortese,
Moto3. Bike: Ralph Näf, MTB Cross Country Eliminator; Aaron Gwin, MTB Downhill World Cup; Anton Cooper, MTB Cross Country juniorer; Victor Koretzky, MTB
Cross Country World Cup juniorer. Stort grattis till alla åkare! www.motorex.com

