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För hundrade gången –
mångsidig och informativ

TRE GÅNGER
SCHWEIZISKA MÄSTARE.

Även 2013 har läsarna av tidskriften ”auto illustrierte” valt det bästa märket i ka tegorin smörjmedel. Och liksom 2011 och 2012 står MOTOREX än en gång högst
upp på segerpallen. Stort tack för denna komplimang! Samtidigt är det en sporre
att förbättra vår motorolja ännu mer. Med ännu bättre motorskydd, ännu lägre
bränsleförbrukning och ännu lägre utsläpp. Mer information: www.motorex.com
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Bästa kunder, partner och medarbetare!

MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30
Ni håller nu det etthundrade numret av vårt MOTOREX Magazine i handen.
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Det är vi stolta över. När vi samlade in de första bidragen för 32 år sedan blev

24-timmars i Le Mans

vi plötsligt förskräckta över vår egen djärvhet. Skulle vi klara att utforma de
då åtta sidorna så att de också blev lästa? Skulle vi fortsätta hitta ämnen som
intresserar våra kunder och som passar ihop med MOTOREX? Med den här
jubileumsutgåvan är våra dåvarande tvivel undanröjda. Sidantalet har växt
till 24, mer färg har tillkommit och vi når våra kunder på fyra språk. Redaktionsteamet har idag en brokig palett av ämnen att välja mellan till varje

ÖSTERRIKE

nummer. Vi gläder oss speciellt åt det ymniga inflödet av svarskort –

14	Den perfekta tillverkningslösningen från

MOTOREX Magazine blir läst! Merci!

Metzler GmbH & Co KG, Österrike
Som schweiziskt familjeföretag har vi satt upp som mål att fortsätta vår

Inside

livskraftiga och hållbara tillväxt, både inom och utom landet. Vi kommer som

16	MOTOREX Magazine: Mångfald, för hundrade gången

förut att göra investeringar med egna medel och förbli oberoende, unika och
vederhäftiga. Men våra existensvillkor har förstås inte blivit lättare. Det finns
många omständigheter som vi inte kan påverka, till exempel världskonjunkturen eller de ofantliga statsskulderna. Men som tur är har ett företag med
människor att göra. Och här kan vi trots det besvärliga ekonomiska läget
åstadkomma mycket som ger oss fördelar framför konkurrenterna. Det gör vi

PRODUKTION
18

genom att bygga på våra medarbetare, våra kunder och våra partner. Till-

Den nya blandargenerationen

får. Det är ju de som hjälper oss att inte bara bevara våra arbetstillfällen utan

sprayfärg...
20

fredsställelsen är ömsesidig, och vi är alltid tacksamma för varje uppdrag vi
också att skapa nya.

…för proffsen
“Vi vet vad vi vill – vi vet vad vi gör – och vi kan det vi gör.”

	NORDEN

Peter Regenass-Bucher

21

Styrelseordförande, BUCHER AG LANGENTHAL

Karlshamn Express, Sverige

	SMÅTT OCH GOTT
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PUBLIKENS ÄLSKLING –
RIEDERMÄSSAN
Riedermässan i delstaten Oberösterreich är en kombination av
jordbruksmässa och höstmarknad.
Den äger rum samtidigt med
folkfesten i Rieder, och i år kunde
man stolt räkna in 300 000 besökare.
MOTOREX deltog i år för första
gången i denna populära mässa och
presenterade där det breda
sortimentet FARMER LINE för
intresserade besökare från
jord- och skogsbruksbranschen.
MOTOREX-teamet hade många
samtal med de intresserade
besökarna och gav prov på sin
kompetens och närhet i de många
kundkontakterna. Budskapet
att MOTOREX är den tillförlitliga
partnern inom jordoch skogsbruk lyftes
verkligen fram.
www.riedermesse.at

ASPEN 2T
FULL RANGE TECHNOLOGY
De mest relevanta testresultaten är de som kommer fram vid praktisk användning. Därför testades den nya ASPEN 2T FULL RANGE TECHNOLOGY under mer
än två år i över 5 300 motordrivna verktyg av många olika slag. Det nykomponerade alkylatbränslet med 2% helsyntetisk olja imponerade genom sin absolut
restproduktfria förbränning och optimala slitageskydd i alla temperaturområden.
Med den nya ASPEN FULL RANGE TECHNOLOGY kan både högt belastade
varmkörande tvåtaktsmotorer och lågt belastade maskiner som arbetar med
lägre förbränningstemperatur köras mer ekonomiskt och miljövänligt. Därför
har den nya ASPEN tvåtaktsalkylatbensinen också godkänts för användning i
alla tvåtaktsmaskiner från alla kända tillverkare.

ADIELSSON MOTORSPORT TAR GULD!
Rallysäsongen 2013 och de svenska mästerskapen slutade på bästa tänkbara sätt för rallyföraren Mattias Adielsson och hans kartläsare Christoffer Bäck. Efter de sex mästerskapstävlingarna kunde
teamet ställa sig överst på prispallen med sin nya Peugeot 208 R2
och utropas till svenska mästare. Säsongen började med en förstaplats i vinterrallyt i Sandviken och en fjärdeplats i Östersunds
vinterrally. Sommartävlingarna resulterade i en tredjeplats, en förstaplats och en fjärdeplats med sammanlagt 116 poäng. “Teamet
och våra sponsorer och supportrar har alla bidragit starkt till framgången” säger Mattias. Teamet har nu påbörjat förberedelserna
för 2014, för att försvara titeln tillsammans med MOTOREX och
övriga sponsorer!
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Foto: fotolia.com – miket

GLANSDUO FÖR DIN MC
Om man är ute och kör och alltid vill kunna göra en
snabb uppfräschning finns den perfekta lösningen i
form av QUICK CLEANER från MOTOREX, i en lätthanterlig minipumpspray på 60 ml. Med det här effektiva
rengöringsmedlet – helt vattenfritt – rengör du
snabbt och skonsamt alla ytor på motorcykeln. Spraya
bara medlet på den kalla maskinen, låt det verka och
torka sedan av med en mjuk bomulls- eller papperstrasa. QUICK CLEANER lämpar sig också utmärkt för
rengöring av visir och vindskydd.
Med den nya glanssprayen MOTO SHINE får du den
perfekta finishen efter rengöringen av motorcykeln.
Den här speciella underhållssprayen ger varaktig glans
åt lack, plast, krom m m och bildar en antistatisk och
vattenavvisande skyddsfilm. Spraya bara MOTO SHINE
på en torr trasa och gnid in, så får du på några sekunder
en strålande glans där du vill ha den. Idealisk också för
vård av maskinen inför vinterförvaringen!

WOLFEGG-SKOGSDAGARNA I TYSKLAND

Racingrapport 2013

Racing Report

Photo:©Roger Lohrer

Photo:©KTM Images S.Taglioni

DEZEMBER 2013 I www.motorex.com

WELTMEISTERTITEL FÜR MOTOREX
ON- UND OFFROAD
MOTOCROSS

Tyskland, Schweiz och Österrike. Med sin
monter drog MOTOREX uppmärksamheten till
sig bland de fler än tjugo övriga utställarna. Det
MOTOREX gästade företaget WFW, Waldburg

heltäckande sortimentet för alla smörjtekniska

Forstmaschinen Wolfegg, under de s k Wolfegg-

tillämpningar inom skogsområdet gav upphov

skogsdagarna i år. Företaget är specialiserat på

till många intressanta kontakter. Under

försäljning och underhåll av skogsmaskiner och

skogsdagarna 2013 firade WFW med över 200

tillbehör och är generalimportör för märkena

inbjudna gäster från 10 länder sitt 20-årsjubi-

ECOLOG, BRUKS, NEUSON ECOTEC och många

leum med en oförglömlig fest.

andra tillbehörsmärken i Beneluxländerna,

www.wfw.net
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MOTO GP

12

BIKE

18

Antonio Cairoli:

Moto2 WM-Titel für

Eine Bronze-Medaille und

Der Rekordjäger

Pol Espargaró

zwei Top10-Platzierungen

Än en gång har de förare som
utrustats av MOTOREX visat upp
mycket goda resultat. Inte mindre
än 7 världsmästare/världscup
vinnare har korats under säsongen
2013. Mer om detta i medföljande
Racing Report 2013 eller online på
www.motorex.com/racing.
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AKTUELLT

Den värmebärande vätskan
MOTOREX COOLANT M2.0 ser till
att samtliga parametrar
säkerställs för den brinelösning som
svarar för värmeöverföringen.

Värmebärarvätskor
för värmepumpar

REKOMMENDERAS VARMT
Förnybara energislag utnyttjas allt effektivare. I Schweiz används idag fler än
300 000 värmepumpar och solenergisystem. Om en värmebärarvätska används i
systemet kan MOTOREX erbjuda en lämplig lösning med produkter som är
exakt anpassade för ändamålet.
Värmepumpen fungerar i princip på samma sätt som en

Omgivningsvärme

välbekant hushållsapparat, nämligen kylskåpet. Medan

Värmepump

Värmeenergi

Kompressor

kylskåpet tar värmen från sitt förvaringsutrymme och
avger den till rumsluften, tar värmepumpen värmen
från uteluften och avger den till värmesystemet. På så
sätt transporteras omgivningsvärmen, t ex från en

Evaporator

Kondesor

marksond, till värmepumpen med en värmebärarvätska.
Ett slutet kretslopp i värmepumpen leder värmen till förångaren. Tack vare den låga kokpunkten uppnås snabbt
ett ångformigt tillstånd. Ångan komprimeras sedan i
kompressorn och värms då upp. Och i kondensorn avger
den heta ångan till sist sin värme till värmesystemet.
För att driva värmepumpen används elström – och

6

Expansionsventil

Värmepumpen betecknas i branschen gärna som systemets hjärta. I ett kretslopp genererar den ekonomisk värmeenergi.

Foto: fotolia.com – zauberhut

då uppnår man i genomsnitt en effektfaktor på
mellan 4 och 5. Det innebär att man kan utvinna fyra
till fem gånger den inmatade effekten som nyttig
värmeenergi.

FÖR MARK- OCH SOLVÄRME
Generellt kan användningen indelas i de båda områdena
markvärme och solenergi. MOTOREX täcker in dessa
med produkterna COOLANT M2.0 och GLYTHERMIN
P44. Båda värmebärarvätskorna kan beställas som
koncentrat eller som användningsklara blandningar.
Båda produkterna uppfyller gällande schweziska lagbestämmelser (BAFU 2009).

MOTOREX COOLANT M2.0
Den här värmebärarvätskan är uppbyggd på etylengly
kolbas och är idealisk för användning i brinevatten
värmepumpar. Inom värmetekniken kallas blandningen
av vatten och frysskyddsmedel för brine. Värmebärar-

Solfångare för varmvattenberedning utsätts för extrema driftförhållanden.
Värmebärarvätskan säkerställer då systemets funktion och skyddar det.

vätskan har emellertid många andra uppgifter förutom
att svara för frysskyddet. MOTOREX COOLANT M2.0
utmärker sig med följande egenskaper:
• Optimalt korrosionsskydd
• Värmeledningsförmåga över genomsnittet
• Förhindrar kalkbildning
• Hög kompatibilitet med
elastomerer
• Lång användningstid
• Innehåller inga tungmetall-

• Optimalt korrosionsskydd
• Brett temperaturområde

baserade inhibitorer

• Förhindrar avlagringar effektivt
Genom att använda MOTOREX COOLANT M2.0 –11 °C

• Absolut ljusbeständig

förenklar man inte bara påfyllningen av systemet, utan

• Innehåller varken nitrit, fosfat eller amin

får samtidigt en garanti för att ett korrekt behandlat

• Värmeledningsförmåga över

vatten används i blandningen. På så sätt tar man hänsyn
till ytterligare en investeringsskyddande faktor, som i
praktiken ofta orsakar dyrbara störningar. Blandningsförhållandet och det på så sätt säkerställda frysskyddet

genomsnittet
• Hög kompatibilitet med vanliga
material
• Lång användningstid

kan också ökas allt efter användningssättet och driftförVärmeöverföringen till tappvattnet eller radiatorvatt-

hållandena.

net sker via en värmeväxlare. Den temperaturbetingade

MOTOREX GLYTHERMIN P 44

volymökningen medför att solenergisystem alltid måste

Den här värmebärarvätskan är uppbyggd på propylen-

vara försedda med korrekt dimensionerat expansions-

glykolbas och lämpar sig särskilt för solenergiteknisk

kärl. Följande koncentrationer ska användas beroende

användning. GLYTHERMIN P 44 blandas med dricks-

på driftförhållandena: Solenergisystem 40 –75 och

vatten och är inte hälsoskadlig. Det gör att den också

i övriga system 25–75 volymprocent MOTOREX

lämpar sig för livsmedels- och dricksvattentillämp-

GLYTHERMIN P 44.

ningar. Det mycket bredare drifttemperaturområdet
för värmebärarvätskor i solenergisystem (–40 till +180 °C)

LÖSNINGSORIENTERAD RÅDGIVNING

jämfört med markvärmesonder (–15 till +30 °C) kräver

Har du några frågor som rör ditt system och dina specifika

särskilda tillsatser. Följande egenskaper talar för

driftförhållanden? Vår tekniska kundtjänst och närmaste

MOTOREX GLYTHERMIN P 44:

MOTOREX-representant står gärna till tjänst. •
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motorolja

Ett rent mirakel: MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30 är inte bara synnerligen mångsidigt användbar, utan ger också
mätbart lägre bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

NEXUS FE SAE 5W/30:

MÅNGFASETTERAD EKONOMI

Den mångsidigt användbara lågfriktionsmotoroljan NEXUS FE SAE 5W/30 hjälper dig
att spara på tre sätt samtidigt: den sänker bränslekostnaderna, CO2-utsläppen och tack
vare sitt optimala slitageskydd också service- och reparationskostnaderna. Det är
argument som ständigt biter på kunder i många olika branscher.
Om en företagare ska investera i den senaste genera-

ning osv). Om de här faktorerna kombineras med

tionens fordon och maskiner ska det också återspeg-

användning av en bränsleekonomisk motorolja kan bräns-

las så positivt som möjligt i driftkostnaderna. Med

leförbrukningen sänkas med ytterligare upp till 3%. Det

ny teknik höjs bränslets effektivitet och utsläppen

betalar sig bokstavligen i reda pengar. Om t ex ett trans-

minskar. Trots detta underskattar man ofta sparpo-

portföretag med 10 lastbilar och en total körsträcka 50 000

tentialen vid användning av den nya generationens

mil per år kan spara dessa 0,06 liter per mil har man redan

lågfriktionsmotoroljor som MOTOREX NEXUS FE…

där en besparing på 3 000 liter diesel. Multiplicera detta
med det aktuella literpriset så kan du beräkna besparingen

FÖRBRUKNINGEN I FOKUS

i reda pengar. I exemplet blir det gott och väl 40 000 kronor!

Bränsleförbrukningen är en variabel komponent i drift-
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kostnadskalkylen. Idag gör både tillverkare och företagare

FRAMTIDENS FORMEL

stora ansträngningar för att optimera alla förbruknings

Med den syntetiska lågfriktionsmotoroljan NEXUS FE

parametrar (körsätt, viktminskning, däcktrycksövervak-

(Fuel Economy) har MOTOREX i sin motoroljepalett en

MÅNGSIDIG MOTOROLJA
Genom att NEXUS FE SAE 5W/30 är så extremt mångsidig kan förutom nya fordon även motorer av äldre generationer utnyttja dess
fördelar. På kort tid har MOTOREX övertygat kunder från samtliga branscher med sin mångsidiga lågfriktionsmotorolja.

Innovativa MS Saphir på
Vierwaldstättersjön:
Tre dieslar av typ SISU 66
TTMIM-4V med vardera
192 kW och partikelfilter
driver fram fartyget
diesel-elektriskt.

Företaget Berthod
Transports har en av de
första VOLVO Euro 6
FH 4460 som levererats
i Schweiz. De använder
NEXUS FE i den maskinen.

Ren trafik med upp
till 109 passagerare: MERCEDES
Citaro 0 530 G
Euro 6 i lokaltrafiken
i Neuenburg.

NEXUS FE
är anpassad för
den senaste
generationens
skördetröskor.

NEXUS-fördelarna
kan utnyttjas av olika
generationer fordon
och entreprenadmaskiner:
Här används oljan hos
väg- och anläggningsföretaget Hagedorn AG
i Pfäffikon Schwyz.

Också den här MANsopmaskinen TGS 26480,
specialutrustad för
rengöring av oljefläckar,
drivs effektivt med
MOTOREX NEXUS FE.

LowSAPS-motorolja med den banbrytande viskositeten

• utmärkt slitageskydd

SAE 5W/30. Den låga viskositeten och de speciella till-

• mycket brett användningsområde

satserna ger en mätbar bränslebesparing (1–3%). Hög-

•m
 ycket lämplig för EURO 6-motorer

kvalitativa basoljor och moderna tillsatser håller motorn

(följ tillverkarens föreskrifter) och uppfyller

ren under alla driftförhållanden, ger högsta möjliga

olika tillverkargodkännanden

skjuvningsstabilitet och ett långsiktigt slitageskydd. Ett
lägre slitage slår förr eller senare igenom också i form av

Byte till NEXUS FE SAE 5W/30 lönar sig trefallt: Din när-

lägre service- och reparationskostnader.

maste MOTOREX-representant visar dig gärna hur bra
oljan lämpar sig för din vagnpark. •

MOTOREX NEXUS FE är en av de första motoroljorna
som klarar både specifikationen ACEA E6 och API CJ-4.
Hittills har kunden behövt använda två oljor för att
täcka in de här specifikationerna. Den nya NEXUS FE
förenklar därför också lagerhållningen.

FÖRDELARNA INGÅR
För att dagens motorer med sina banbrytande avgasreningssystem ska kunna drivas effektivt och ekonomiskt
även på låg sikt måste ägaren använda en LowSAPSmotorolja (motorolja med mycket låga halter av sulfataska, fosfor och svavel). NEXUS FE SAE 5W/30 är den
allra modernaste LowSAPS-lågfriktionsoljan för transportfordon från MOTOREX och har följande egenskaper:
• mätbar minskning av bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp
motorex Magazine 100

I december 2013

GODKÄNNANDEN MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30
ACEA E9, E7, E6
API CJ-4, CI-4/ SN
MB-Approval 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 typ 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 Med motoroljan POWER LD SAE 10W/40
har MOTOREX den perfekta motoroljan i sortimentet också för SCANIA,
som kräver att tillverkarnormen LDF-3 följs.

9

Foton: Vision Sport Agency/Morand Racing/familjen Gachnang/Wikipedia

REportage

Natacha Gachnang (mitten), Schweiz för närvarande snabbaste kvinna, omgiven av Olivier Lombard, Frankrike (vänster) och
Franck Mailleux, Frankrike. Jubileumsloppet i Le Mans utmanade än en gång människa och maskin till den yttersta gränsen.

LÅNGDISTANSRACING

24-TIMMARS I LE MANS
Tertre Rougekurvan

Dunlopgångbron
Bugattislingan

Hunadieresrakan

Hunadieresrakan

Porschekurvorna

Arnagekurvan

Indianapoliskurvan

Mulsanne-kurvan
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Generationer av tävlingsförare, många olika tekniska nyheter
och oförglömliga lyckostunder, men också tragedier, har gjort
24-timmarsloppet i Le Mans synonymt med världens hårdaste
långdistanstävling. Lockelsen hos den här myten var något
som inte heller det schweiziska tävlingsteamet Morand Racing
och därmed Georges Gachnang (82) med barnbarnen
Natacha (26) och Sébastien Buemi (25) kunde motstå.
Le Mans ligger i nordvästra Frankrike och har

Det första 24-timmarsloppet i Le Mans ägde

omkring 150 000 invånare. Under det vecko-

rum den 26 maj 1923. Långdistanstävlingen

slut när 24-timmarsloppet körs får staden ta

föddes ur tanken att biltillverkarna skulle få

hand om upp till 300 000 besökare efter bästa

visa upp sina fordons tillförlitlighet och utveck-

förmåga. Långdistanstävlingen för sportbilar

lingsnivå inför publik. Under de första åren

som arrangeras av Automobile Club de l’Ouest

måste förarna själva reparera sina fordon, med

(ACO) är ett motorsportevenemang som man

de verktyg som de hade med sig. Idag repareras

måste ta till sig, uppleva och fira.

bilarna av mekaniker i depåerna. Men om fart-

I Le Mans arbetar upp till 20 personer åt Morand Racing.
Alla detaljer planeras perfekt och är avgörande för
teamets framgång.

Den 26 maj 1923 deltog 33 förare i det första “Grand Prix d’Endurance de
24 Heures – Coupe Rudge-Whitworth” trots en häftig hagelskur.

Direktkommunikation: Natacha och en ingenjör går
igenom de sista punkterna på checklistan. Man har
radiokontakt även under inkörningen.

vidundret blir stående på tävlingsbanan får föraren inte

1955 inträffade motorsporthistoriens största katastrof

ta hjälp av utomstående utan måste bryta tävlingen. Täv-

under 24-timmarsloppet i Le Mans. En Mercedes Silver-

lingen går ut på att avverka så många varv som möjligt

pil orsakade en allvarlig olycka. Föra-

under 24 timmar.

ren och 83 andra personer omkom.
Därefter införde Schweiz från 1956

MED 320 km/h PÅ VÄGEN

ett totalförbud mot tävlingar på

Tävlingsbanan ligger söder om staden och är 13,5 km

rundbana.

lång. Långdistanstävlingen körs då över en del av den
permanenta tävlingsbanan “Circuit Bugatti”, men den

MAGISK ATTRAKTIONSKRAFT

största delen utgörs av sträckor som normalt används

Le Mans har också satt sina spår i

som allmänna landsvägar (se karta på sidan 10). Det

Hollywood. 1971 hade motorsport-

ger tävlingen en alldeles speciell touch. De högsta

filmen “Le Mans” premiär efter en

hastigheterna – i Morgan Morand hela 320 km/h –

idé av huvudrollsinnehavaren och

kommer man idag regelbundet upp i på Hunaudières-

medproducenten Steve McQueen.

raksträckan. Hastighetsrekordet hålls av Roger Dorchy,

Där utkämpade de båda protagonis-

som 1998 klockades för 405 knutar, med sin WM Peugeot

terna, Steve McQueen i en Porsche

P88 på den nämnda delsträckan!

917 och hans tyske rival Siegfried
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Foto: Laurent Missbauer

reportage

Le Mans Classics-deltagaren Georges Gachnang (82) i sin Cooper Monaco F1
med sonen Olivier och barnbarnen Natacha (bak) och F1-föraren Sébastien
Buemi (höger).

Under 24 timmar får Benoît Morand (vänster) och
Joe Genoud (höger) information om varje detalj i klartext
per telefon.

Rauch i en Ferrari 512 S, en bitter duell. Fortfarande del-

Fortuna i Le Mans. När Starworks-teamet drog sig till-

tar ofta stjärnor i “tävlingarnas tävling”. I år körde skå-

baka ryckte Morand Racing in och fick starta i LMP2-

despelaren Patrick Dempsey, känd från “Grey’s Anatomy”

klassen. För teamchefen och motorsportproffset Benoît

och den italienske fotbollsstjärnan Alessandro del Piero,

Morand var detta inte någon premiär, han hade redan

för att bara nämna ett par, för andra gången. Le-Mans-

2011 startat i Le Mans med den första godkända

fascinationen drabbar också unga förare, till exempel

hybridprototypen LMP1. Tillsammans med teamdelä-

den framgångsrika schweiziskan Natacha Gachnang i

garen Joe Genoud, som själv hade startat som motorcy-

cockpit på en Morgan Judd LMP2 från det schweiziska täv-

kelförare i Le Mans 1983, kämpade Morand Racing som

lingsstallet Morand Racing, och hennes kusin Sébastien

privatteam mot de mäktiga fabriksteamen. Startfältet

Buemi (testförare hos Red Bulls F1-team) i Toyotas

bestod av sammanlagt 56 fordon i klasserna LMP1,

fabriksteam LMP1.

LMP2 och GT. Under de 24 timmarna i den öppna
Morgan Judd LMP2 turades schweiziskan Natacha

EN CHANS FÖR MORAND RACING

Gachnang om som förare med de båda fransmännen

Förutom professionella förberedelser krävs också litet

Franck Mailleux och Olivier Lombard.

tur i motorsporten. I år hade till exempel det schweiziska privatteamet Morand Racing god tumme med fru

PERFEKT TEAMARBETE
ELMS (European Le Mans Series) omfattar sex tävlingar.
Före Le Mans kördes loppen i Silverstone (Storbritannien)
och Imola (Italien). Testkörningen i Le Mans görs under en
enda dag cirka tre veckor före tävlingen. Själva tävlingen
startade lördagen den 22 juni klockan 15.00 i torrt väder.
Sedan kom det regn om och om igen och det var inte lätt
att välja rätt däck. Med en tremannabesättning kan man
byta förare efter vart tredje tankningsstopp, det vill säga
efter sammanlagt tre gånger 50 minuter. På så sätt begränsas nettokörtiden till cirka 7,5 timmar per förare. De måste

Natacha Gachnang imponerar med sin rena och snabba körstil. All fordonsdata sänds kontinuerligt via radio till teamledningen.
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under tävlingen följa en målmedveten rytm med körning,
måltider och avkoppling. På natten kan man koppla av/

Nattetapperna i högt tempo och med dålig sikt anses
vara speciellt krävande.

Vi klarade det! Morand Racing kör som privatteam in på en utmärkt femteplats
i kategorin LMP2 i Le Mans. Félicitations!

sova under högst tre timmar. Ett intrimmat team är en

LYCKLIGEN I MÅL

avgörande förutsättning för framgång. Det västschwei

Händelsen kastade sin skugga över hela tävlingen och

ziska teamet hade upp till 20 personer i arbete på plats i

alla var betryckta. Men när Natacha och Sébastien hade

Le Mans. Flera ingenjörer, specialister på telemetri, depå-

kommit i mål hade alla teammedlemmarna och famil-

personal för tankning, däck- och bromsbyte, mekaniker,

jerna i Aigle orsak att glädja sig: Morand Racing, med

kock och sjukgymnast och så förstås teamledningen.

Natacha i teamet, tog en fantastisk femteplats i klassen
LMP2 och en elfteplats totalt med en medelvarvtid på

PASSION FÖR MOTORSPORT

3,44 minuter, och teamet Toyota works, med Sébastien

Att passionen för motorsport definitivt är ärftlig ger

Buemi, lade till och med beslag på andraplatsen med en

familjen Gachnangs historia ett övertygande bevis för.

medelvarvtid på 3,28 minuter.

Redan farfar Georges Gachnang startade 1960 i Le Mans
med en AC Bristol som han själv hade byggt om. Men så

Jubileet för den legendariska tävlingen vid Sarthe

sent som i fjol, vid över 80 års ålder, visade han till

visade på nytt att myten om dess hjältar och dess offer

sammans med sina tävlingsaktiva barnbarn Natacha

lever vidare. •

Gachnang och Sébastien Buemi sitt kunnande i sin

www.morandracing.com

Cooper Monaco F1 vid Le Mans Classic 2012. Hela famil-

www.lemans.org

jen Gachnang och Buemi ställer upp för de unga förartalangerna med starkt engagemang och förtroende.

SKUGGA ÖVER JUBILEET
Tyvärr överskuggades jubileumstävlingen 2013 av en allvarlig olycka. På lördagen körde dansken Allan Simonsen,
som nu startade för sjunde gången i 24-timmarsloppet
och därmed hade en viss långdistanserfarenhet, på tredje
varvet in i skyddsbarriären med sin Aston Martin
(kategorin GTE-amatörer). Föraren fördes i kritiskt tillstånd till sjukhus, där han avled av sina svåra skador.
På familjens önskan fick dock tävlingen fortsätta.
motorex Magazine 100
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MORGAN JUDD LMP2
Märke
Chassi
Vikt
Bromsar
Tank
Motor
Axeleffekt
Vridmoment
Vmax
Transmission
Smörjmedel

Morgan
Pescarolo 01 Carbon
900 kg
Brembo Carbon 15“
75 l
Judd V8, 3.6 l (BMW)
475 hk vid 9000 rpm
406 Nm vid 7000 rpm
320 km/h
X-Trac 6 steg, sekvensiell
Motorex
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ÖSTERRIKE

Metzler GmbH & Co KG ingår i
HK Group. Deras katalog på hela
1 500 sidor innehåller allt
för metallbearbetningsindustrin.
Det behöver väl inte sägas att
denna katalog även finns online.

ALLT FÖR DEN PERFEKTA

TILLVERKNINGSLÖSNINGEN
Reinhard Metzler, VD för Metzler GmbH & Co KG i österrikiska Rankweil, har den där
“blicken för det väsentliga”. Med det menar han allt som behövs för en högproduktiv
tillverkningslösning inom allt vad gäller spånavskiljning. Självfallet ingår där också
MOTOREX industriprodukter.
Som utbildad verktygsmakare med mästarbrev kan

EN LYCKLIG HAND

Reinhard Metzler branschen ända från grunden. Med

Företaget utvecklades bra, och allt fler kunder ville

mästarbrevet på fickan startade den unge företagaren

utnyttja specialistens knowhow om maskiner, verktyg

1989 eget som generalagent för den schweiziska verk-

och helhetslösningar för tillverkningsprocessen i sina

tygsmaskintillverkaren Mikron.

anläggningar. 1995 hade Metzler GmbH & Co KG redan
25 anställda och kunder över hela Österrike. Kort därpå

KVALITETEN I CENTRUM

kunde den innovative företagaren värva inte bara åtta

Ända från början satsade den unge Metzler på bästa

anställda från den tidigare konkurrenten och världsle-

möjliga kvalitet. Det återspeglades i handelsprogram-

dande verktygsförsäljaren HAHN+KOLB i Österrike, utan

met. Om man ska arbeta med kraftfulla och exakta

också sex av dess agenturer, eftersom firman drog sig

verktygsmaskiner är kvaliteten på verktyg och smörj-

tillbaka från den österrikiska marknaden. Tack vare den

medel en förutsättning. Med stor övertalningsförmåga

kontinuerliga utbyggnaden av affärsverksamheten och

lyckades Reinhard Metzler stämma av produktionspro-

de många nöjda kunderna kunde Metzler på kort tid

cessens relevanta faktorer med sina första kunder och

skaffa sig ett mycket gott anseende i branschen.

uppnådde på så sätt mycket imponerande tillverk-
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ningsresultat. Därmed hade affärsidén med den kom-

FÖRDELAKTIG FÖRBINDELSE

pletta tillverkningslösningen fötts, och Metzler GmbH

Med en ny internationell inriktning ville HAHN+KOLB-

& Co KG kunde grundas 1990. Man startade med två

gruppen 1997 åter få in en fot i Österrike och samar-

anställda och en produktportfölj som var allt annat än

betade med Metzler, som ett år senare anslöt sig till

heltäckande.

HK-gruppen som partner. Med förenade krafter och

Företagets huvudkontor, i Rankweil i delstaten Vorarlberg.

I den levande utställningslokalen testas kompletta
tillverkningsprocesser för kunderna – för att kunna
arbeta nära verkligheten grundades 1996 Metzler
Fertigungstechnik GmbH.

Allt på sin rätta plats: Med det
finurliga upphängningssystemet
Clip-o-Flex sparar den innovativa
användaren tid, utrymme och arbete.

ett heltäckande produktsortiment kunde marknads-

för intresserade metallbearbetare vid sitt eget kompe-

behoven tillgodoses optimalt. Enbart huvudkatalo-

tenscentrum i Feldkirch. Hos Metzler har människan

gen Verktygsmaskiner omfattar idag 60 000 artiklar!

i alla avseenden alltid stått i centrum och värderas

Metzler GmbH & Co KG hade i ett enda slag fått

också högt.

Metzlers kompetenscentrum är den
idealiska platsen både för utbildning
på nya maskin- och verktygs
generationer och andra områden.

tillgång till ett internationellt nätverk. Idag har
företaget 50 anställda och är verksamt i hela

INNOVATIVT

Österrike och i Alto Adige i Italien. Bland de över

Yttrycket innovativt passar utmärkt på Metzler

2 000 kunderna finns både små och medelstora före-

GmbH & Co KG. Med sitt egenutvecklade, fiffiga

tag och välkända storföretag som Bosch, KTM och

upphängningssystem Clip-o-Flex, med en alumini-

Reform.

umskena som bas, lanserade företaget nyligen en
världsnyhet. Där kan element som avläggshyllor,

EN DEL AV LÖSNINGEN

utdragslådor eller befintliga förvaringssystem (t ex

Sedan 2 000 importerar Metzler MOTOREX produkt

för verktyg) fästas in, lutas 0–90° och förflyttas i

SWISSLINE. “Med rätt bearbetningsvätska har vi hit-

sidled. Det sparar tid, utrymme och arbete. Med ett

tills fått grepp om många tillverkningsprocesser. Ofta

särskilt datorprogram kan kunden formge och be

kan vissa applikationer inte genomföras alls, eller bara

ställa ett skräddarsytt cellplastinlägg som passar till

med mycket dålig ekonomi, om man inte har rätt skär-

Clip-o-Flex eller andra system på internet. Reinhard

vätska,” berättar chefen. Idag finns 16 fältsäljare,

Metzler säljer Clip-o-Flex via HK-gruppens internatio-

bland dem ofta Reinhard Metzler personligen, som ger

nella försäljningsnät ända bort till Kina. Att Metzler

råd till kunderna inom allt vad gäller spånavskiljande

därmed också blivit leverantör till HK-gruppen

bearbetning – allt från utvärdering av lämpliga ma-

räknas i Rankweil som ett bevis på kompetens och

skiner och verktyg via optimal förbrukningsmateriel

väcker stor glädje hos alla berörda. •

till genomtänkt logistik. Därutöver erbjuder företaget
rådgivning vid kundens företag och specifika kurser
motorex Magazine 100
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MOTOREX MAGAZINE:

MÅNGFALD, FÖR HUNDRADE GÅNGEN
I juni 1981 lanserades med Edi Bucher som redaktör det första numret av den
mångskiftande kundfacktidskriften MOTOREX Revue. Ett första steg för att bygga
upp informationskontakten med våra då 15 000 kunder i Schweiz. När Magazine
nu kommer ut för hundrade gången är det ett bevis på att MOTOREX lyckats fullt
ut med detta under de senaste 32 åren.
Vi skriver år 1981: IBM:s skrivmaskin med typkula hade

den dåvarande ekonomiskt och demografiskt positiva

redan funnits på marknaden i två år, och alla som fick

utvecklingen i Schweiz.

använda den var mycket stolta. Alla mindes fortfarande
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med skräck den andra oljekrisen, och de tyska biltillver-
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karna visade upp sina första bränslesnåla småbilar på

Ny teknik och ökad användning av nytto- och privat-

den internationella bilmässan i Frankfurt. Befolkningens

fordon gjorde att utvecklarna hos MOTOREX fick job-

ökande individuella rörlighet var en tydlig indikator på

ba på högvarv. “I fjol utvecklade vi ju minst två nya
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produkter i veckan…” står det i intervjun med Edi

unika reportage och tidsdokument som bara i vid me-

Bucher på andra sidan i det första numret av

ning har direkt med MOTOREX att göra. De fackmässigt

MOTOREX Revue. Som smörjteknikspecialist hade

avancerade bidragen används gärna som referens av

MOTOREX ständigt till uppgift att ligga steget före

utbildare och elever och laddas också ofta ned från nätet

med att introducera de nya tekniska rönen i serietill-

(www.motorex.com). Det som började som en åttasidig,

verkningen med för ändamålet perfekt skräddarsydda

tvåspråkig (tyska och franska) tvåfärgstrycksak har

smörjmedel. Komplicerade tekniska bakgrunder ska

blivit till en tidskrift med fyrfärgstryck på först 16

förmedlas till kunderna så att de blev lätta att förstå,

sidor, sedan 20 och idag 24 eller fler sidor. I aktuella

och det gäller förstås många olika branscher… Då läm-

bilagor behandlas ytterligare ämnesområden, till exempel

pade sig MOTOREX Magazine idealiskt som kommu-

motorsport.

nikationsmedium.
Här vill vi framföra vårt tack till alla, och speciellt våra

HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA

trogna kunder, som bidragit till publiceringen av de

I kundtidskriften, som kommer ut tre gånger per år, kan

första hundra numren. Något som visar på den höga

läsaren hitta en brokig mångfald av klart strukturerade

kvaliteten på MOTOREX Magazine är att tidskriften

ämnen. Innehållen utarbetas av ett internt redakti-

sedan nummer 35 ingår i det schweiziska national-

onsteam med stöd utifrån. Genom de många bidragen

bibliotekets samlingar och därmed alltid kommer att

från läsare och kunder kan vi också hela tiden publicera

finnas tillgänglig för kommande generationer. •
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produktion

Den nya blandaren av kromstål har alla de egenskaper vad gäller kraft och energioptimering som ligger till grund för
den avancerade tillverkningsprocessen för MOTOREX senaste smörjmedelsgeneration.

SMARTARE BLANDNING
Att tillverka innovativa smörjmedel med hög kvalitet kräver en infrastruktur som är
perfekt avstämd mot den avancerade framställningsprocessen. Därför tillverkas utvalda
MOTOREX-produkter i egna specialkonstruerade blandningssystem, till exempel den
nya blandaren av kromstål med inbyggd konisk omrörare.
Förädlingsprocesserna för våra många MOTOREX-pro-

med hjälp av en infrastruktur som är exakt utformad

dukter är komplexa. Dessutom kräver nya smörjmedel

för det aktuella smörjmedlet kan man idag framställa

med avancerade recept exakt definierade produk-

så avancerade sammansättningar med hög kvalitets-

tionsmetoder, som nuvarande infrastruktur inte med-

säkerhet.

ger. Utvecklingen går framåt med stormsteg.

MOTOREX har i nära samarbete med sina partner inom

AVANCERAD BLANDNINGSPROCESS

blandare av kromstål, med följande egenskaper:

Blandningsprocessen kräver i flera avseenden högsta

• en modern konisk omrörare

möjliga precision, men också petrokemisk kunskap. Tid-

• effektivare inblandning med kortare

anläggningsområdet utvecklat och tagit i drift en modern

punkten och ordningsföljden för inblandning av tillsat-
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omrörningstider

ser och basoljor måste stämma exakt. Den basolja som

• exakt och snabbare uppvärmning och avkylning

redan finns i blandaren måste till exempel ha en exakt

• jämn temperatur i hela blandaren

och jämn temperatur i hela blandaren. De verksamma

• inget luftinsug och därmed ingen skumbildning

ämnena och basvätskorna måste ha blandats samman

• inga skjuvkrafter

fullständigt inom den tid som föreskrivs i receptet. Bara

• upp till 70% lägre energiågång

Omrörningen kan göras synnerligen skonsam och
effektiv med extremt låg energitillförsel. Detta gäller
särskilt blandare med stor volym.

De accelererade laminära flödena vid utloppet ur konen
och den turbulens i motsatt riktning vid koninloppet som
alstras av det statiska trycket möter varandra under
omrörarens cirkelrörelse och orsakar då egendynamiska
blandningsrörelser.

TRATT ISTÄLLET FÖR PROPELLER

systemen också ansluts till det befintliga, miljövänliga

Om man tittar in i blandaren tycker man vid första an-

systemet för rengöring av ledningar får man också en

blicken att tanken ser ut att sitta fast på omröraren.

varaktigt bättre flexibilitet hos produktionen. Detta ökar

Omrörarsystemet i den nya blandaren består inte av en

ytterligare den redan idag mycket höga leveranskapaci

propeller, så som det oftast varit i många blandargene-

teten, vilket ju också gagnar kunderna.

rationer, utan av konformade omrörare med speciell
geometri. Den långsamtgående omröraren skapar då en

Med sin senaste blandningsanläggning gör MOTOREX

extra skonsam och genomgripande blandning och homo-

än en gång en investering i produktionsanläggningen

genisering. Tekniken har framför allt visat sig fungera

Langenthal och befäster på så sätt sin ledande ställning

bra för avancerade recept.

inom högkvalitativa smörjmedel. •

FUNKTIONSPRINCIPEN
Den verkliga styrkan hos den omrörare som är inbyggd
i den nya kromstålsblandaren ligger i de koniska omrörarnas speciella geometri. Tack vare de utstuderade volymoch vinkelförhållandena åstadkommer omröraren själv
en optimal blandningsprocess vid mycket låga omrörningshastigheter.

INVESTERINGAR SOM LÖNAR SIG
Som vid all modernisering av produktionsanläggningar
lönade det sig också i det här fallet att satsa på den för
tillfället mest energieffektiva lösningen, särskilt som den
generellt ger kortare produktionstid. Eftersom blandningsmotorex Magazine 100
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Den nya blandaren är tillverkad helt av kromstål och har en omrörare med
mycket god kapacitet som samtidigt är synnerligen energibesparande.
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sprayfärg

…för PROFFSen
Lackering av detaljer och många olika slag av ytor går snabbt och professionellt med
MOTOREX färgsprayer. En förutsättning är dock som alltid att underlaget förbehandlas rätt.
Lackering med sprayburkar är ett

tom. Detta tillsammans med det ge-

RÄTT FÖRBEHANDLING

normalt inslag i hantverkarens var-

nomtänkta munstyckshuvudet ger

För all lackering är en lämplig förbe-

dag. Till och med lackeringsföretag

en perfekt beläggning. Den lackerade

handling en garanti för en fram-

satsar på sprayburkar för vissa små-

ytan får ett varaktigt skydd.

gångsrik lackuppbyggnad. Smuts,
fett och rost måste alltid avlägsnas

arbeten. Om man använder dem rätt
kan man i en handvändning uppnå
fullt professionella resultat.

TRE FÖR ALLA TILLFÄLLEN
MOTOREX sortiment av färgsprayer
omfattar tre produkter och är mycket
överskådligt. I servicebilen, verkstaden och verktygslådan hör BLACK-,
SILVER- och ZINC-sprayerna till basutrustningen och ger arbetet en perfekt
finish. Man kan skapa en täckande
lackering med samtliga sprayer redan
med den första sprutningen. De torkar dessutom snabbt och har högt
spruttryck, även flaskan är nästan

SVART SPRAY: Mattsvart plastlackfärg. Temperaturbeständig upp till
+400 °C, väderbeständig och reptålig.
Lämpar sig för metall, plast, trä, glas
och papper. 500 ml

yrkesmässigt korrekt och gamla lack-

SILVERSPRAY: Matt silverfärgad plastlackfärg. Temperaturbeständig upp till
+400 °C, väderbeständig och reptålig.
Lämpar sig för metall, plast, trä, glas
och papper. 500 ml

före lackeringen.

ZINKSPRAY: Zinkgrå rostskyddslack
med zinkpulver. Optimalt skydd för
alla blanka metaller. God vidhäftning,
vattenfast, långtidsverkande, täckande,
snabbtorkande och övermålningsbar.
500 ml

är väl ventilerad och att erforder-

skikt måste slipas ned. MOTOREX
har de flesta artiklarna i sitt omfattande sortiment. I nedanstående tabell beskrivs de viktigaste momenten

SNABBT OCH SÄKERT
Också vid små lackeringsarbeten
måste man se till att arbetsplatsen
liga andningsskydd ovillkorligen
används. Det skapar perfekta förutsättningar för ett i alla avseenden
glänsande resultat. •

Arbetsmoment

Material

Metod

MOTOREX-produkter

1. Rengöring/avfettning

Metall
Metall
Trä/plast
Metall
Metall
Metall/trä/plast

Avtorkning/tvättning
Avtorkning
Avtorkning
Sandblästring/slipning
2 fullständiga sprutningar
Låt ett lager torka helt för att mattas,
Lägg sedan på ett lager ytlack.

REX RENGÖRINGSMEDEL
POWER CLEAN universalförtunning
TERPENTINERSÄTTNING
ZINKSPRAY
SVART SPRAY
SILVERSPRAY
eller ytlack över zinkprimern

2. Rostborttagning
3. Grundmålning
4. Täckmålning
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Norden

Grunden till varaktig framgång
är pålitliga partner.
Det framgångsrika samarbetet
med DFDS Logistics/Karlshamn
Express är en trefaldig seger
för ledningen på MOTOREX
NORDIC AB.

DFDS Logistics Karlshamn driver ett modernt lager, en fordonsflotta och
en lastbilsverkstad som alla använder MOTOREX-produkter.

DFDS LOGISTICS/
KARLSHAMN EXPRESS
DFDS Logistics/Karlshamn Express har mer än 110 års

MOTOREX smörjmedel är det självklara valet. De positiva

erfarenhet från transport och logistik och är välkänd

omdömena från kunderna är många och understryker

med mycket gott rykte långt utanför Sveriges gränser.

verkligen skillnaden vad gäller låg oljeförbrukning och

Detta innovativa familjeföretag har nyligen inlett ett

lägre bränsleförbrukning efter byte till MOTOREX motor-

framtidssamarbete med en internationell logistik-

olja. Den välutbildade personalen på tio man på verksta-

grupp, vilket öppnar för nya möjligheter för företaget

den i Karlshamn upphör inte att förvånas över bredden

och dess utveckling.

på MOTOREX produkter.

KARLSHAMN SOM LOGISTIKPLATTFORM

MÄTBAR KVALITET

DFDS Logistics Karlshamns moderna lager ligger i utkan-

DFDS Logistics Karlshamn är certifierad enligt ISO 9001/

terna av Karlshamn, där MOTOREX har tillgång till mer

14001 och uppfyller alla kvalitetsstandarder, inklusive

än 400 pallplatser. Från Karlshamn i södra Sverige

kundspecifika certifieringar inom olika industriområden.

kommer man direkt ut i Östersjön, vilket ger staden en

DFDS Logistics Karlshamn är ett logistikföretag med

strategisk placering för logistikföretag. Alla MOTOREX

internationell verksamhet och letar därför alltid efter

produkter levereras ut till MOTOREX kunder i Sverige

det bästa sättet att snabbt och säkert få fram sina leve-

via DFDS Logistics Karlshamns distributionsnätverk.

ranser på ett ekonomiskt sätt med så låg miljöpåverkan

I södra och centrala Sverige kommer godset normalt

som möjligt. DFDS Logistics Karlshamns filosofi passar

fram till mottagarna inom ett dygn. Leveranser till norra

perfekt in på MOTOREX filosofi och strävan efter varaktig

Sverige tar lite längre tid, två till tre dagar. Avstånden

bärkraft.•

kan där vara ganska stora, ibland över 150 mil. Småleveranser kan också gå via post eller deras regelbundna

www.karlshamnsexpress.se

direkttransporter, såsom t ex till Göteborg.

EGEN VERKSTAD
DFDS Logistics Karlshamn har också en välutrustad
lastbilsverkstad vid huvudkontoret. Där tar man hand
om de egna fordonen, men också fordon från ungefär
40 transportföretag.
motorex Magazine 100
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smått och gott
Att bygga kopior av många olika fordon
och maskiner med Lego är det stora intresset för 13-årige Arvid Hall i svenska
Örby. Full funktionsduglig-het är en
hederssak! Vid ett besök hos företaget
Malwa International AB, som tillverkar
ultramoderna skogsmaskiner, fick Arvid
se den sexhjuliga skotaren Malwa 560.
Idén om att göra en funktionsduglig kopia av den allhjulsdrivna skotaren med
ramstyrning hade fötts – vilket gladde

EN LITEN TEKNIKERS
STORA PROJEKT
Malwas ägare och MOTOREX-användaren
Magnus Wallin. Man ritade, beräknade
och studerade Legos detalj-sortiment, så
att Arvids hela veckopeng gick åt. Länge

Den fascinerande videon på YouTube visar att miniatyren

och väl fanns inte de fyra bakhjulen i

knappast står den riktiga maskinen efter. •

rätt storlek. Men nu är de monterade.

http://goo.gl/fRnKJe

VISSTE DU ATT DOUMONT R.J. MOTORS…
…var en av MOTOREX första im-

ningar. Idag leder René Doumonts

portörer i Belgien? Företaget Dou-

två barnbarn, Xavier (till höger) och

mont R.J. Motors grundades 1953 av

Fabien (till vänster), företaget som nu

René och hans bror Julien Doumont

säljer slitdelar, tillbehör och smörj-

och man sålde då glödlampor till

medel till motorcykelbranschen.

bil- och motorcykelverkstäder. Redan

René Doumont (87) är fortfa-rande

tidigt insåg företagarna behovet av

aktiv i bakgrunden och kan glädja

högkvalitativa smörjmedel. I mitten

sig åt en lång framgångshistoria för

av 1970-talet blev företaget importör

det lilla men fina familjeföretaget i

för MOTOREX och sålde framgångs-

Charleroi. •

rikt de schweiziska produkterna till
kunderna, men enbart i små förpack-

ottorex
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www.ets-doumont.be

NYA MO
TOREX
ARBET
SKLÄD
ER

Julklappstips 2013
MOTOREX nya kollektion arbetskläder
erbjuder funktionalitet och design. För
optimal komfort har de individuellt
justerbar linning. Knäförstärkningar
med Cordura (ett extremt tåligt och
smutsavvisande lädermaterial). Många
praktiska och stora fickor på bröstet
och benen.

Materialkvalitet “Extrarobust”
»
»
»
»
»

tung kvalitet 315 g /m2
bearbetning som jeanstyg
60% bomull /40% polyester
tålig
smutsavvisande

Tillgängliga färger: grön, antracit
Storlekar: 42–60 (580:– SEK),
62–64 (700:– SEK)
MOTOREX OVERALL
från 750:– SEK inkl. moms
Tillgängliga färger: grön, antracit
“Bekväm och högkvalitativ ”:
Storlekar: 42–60 (750:– SEK),
62–66 (870:– SEK)

Materialkvalitet “Bekväm och
högkvalitativ”
»
»
»
»

MOTOREX HÄNGSELBYXA
från 580:– SEK inkl. moms

lätt kvalitet 275 g /m2
Tyg med en mjuk, behaglig yta
60% bomull /40% polyester
smutsavvisande

“Extrarobust ”:
Storlekar: 42–66 (790:– SEK),
62–66 (910:– SEK)

MOTOREX HÄNGSELBYXA BARN
410:– SEK inkl. moms
Tillgängliga färger: grön
Storlekar: 92–140
MOTOREX OVERALL BARN
530:– SEK inkl. moms
Tillgängliga färger: grön
Storlekar: 92–140

Designelement med reflex
på framsida och rygg bidrar till
säkerheten.

Var vänlig beställ artikeln från denna sida via orderformuläret i mitten av häftet.
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Tredubbel
besparing

Den nya Motorex Nexus FE SAE 5W/30
Sänk 1) dina bränslekostnader, 2) dina CO2-utsläpp och 3) dina underhållskostnader. Vår nya
lågfriktionsmotorolja ökar bränslets effektivitet tack vare det lägre friktionsmotståndet och
bidrar på så sätt till mindre CO2-utsläpp. Dessutom blir underhålls‑ och reparationskostnaderna
lägre genom det maximala slitageskyddet. Läs mer om hur du kan spara tredubbelt med
Motorex: www.motorex.com

