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Det krävs äkta passion
för att bli en legend...
och rätt partners.

Gunn-Rita Dahle Flesjå
Team Multivan Merida

VARFÖR TROR DU
HON LITAR PÅ OSS?
Gunn-Rita Dahle Flesjå går från ena framgången till den andra. Detta beror inte bara på ambition, utan också
på den glädje hon känner när hon sitter på sin mountainbike. Redan som barn motiverades hon av framgång
och tävlan, hela vägen fram till den passion hon nu hittat i livet. Som mountainbikecyklist njuter hon nu av
framgångar hon inte skulle drömt om som barn… bara genom att vara bättre – och det är ju det MOTOREX
också står för. Det är därför vi är den perfekta partnern för henne. På vår webbsida kan du läsa mer om hur
våra smörjmedel hjälper mountainbikecyklisterna på deras väg mot toppen: www.motorex.com
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”Gör bra saker och tala om det” är en gammal marknadsföringsvisdom.

Konvoj in i Mongoliet:

Många företag engagerar sig därför i välgörenhet och utnyttjar detta på bästa

I Djingis Khans fotspår

sätt. Vi hos MOTOREX tycker litet annorlunda: Vi gör bra saker hela tiden,
men vi tror inte att vi för den skull jämt måste slå på stora trumman. Med
rapporten från hjälpsändningen till ett sjukhus i Mongoliet förhåller det sig
nu för en gångs skull helt annorlunda. Organisatören Pascal Gertsch hade
med sig ett jätteförråd av spännande historier och vackra bilder tillbaka från
sin resa, och dem vill vi inte undanhålla er. Följ alltså med på den stora resan

NORDEN

i Djingis Khans fotspår och anslut dig till karavanen mot Khovd. Där kan du

16	Miljölösning för vindkraftparken Kårehamn

också se bevis på att det goda och det vackra kan kombineras och till och med
förstärka varandra.
Ett annat bra MOTOREX-engagemang är insatserna för miljön. För oss är det
en självklarhet att våra produkter ska göras så miljövänliga som möjligt.
Naturligtvis är produkternas tekniska prestanda alltid vår högsta prioritet,

Inside
18

men även här går det ofta att kombinera två synbara motsatser: effektivitet

Feststämning med

och miljövänlighet. Det senaste exemplet är biokompressoroljan ECOPRESS.

	MOTOREX-event

I artikeln på sida åtta får ni en inblick i kompressorsmörjningsvärlden.

INDUSTRI

Jag önskar er en spännande OCH informativ läsning!
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motorex-

nYTT
MOTOREX MÄSSOR OCH
EVENTS ONLINE
MOTOREX ökande mäss- och
eventaktivitet visar tydligt hur stark
varumärkets internationella närvaro är
inom många olika marknadssegment.
Nyligen var MOTOREX NORDIC AB
för första gången representerat på
ElmiaWood i Sverige, värdens största
skogsbruksmässa (se också sida 24).
Mässpremiär blir det också i Ried
i Österrike, på den internationella
jordbruks- och höstmässa som äger
rum från den 4 till den 8 september. På
industrisidan kommer MOTOREX AG,
nu redan för femte gången, att vara
med på EMO i Hannover från den 16
till den 21 september. Du hittar alla
tiderna på www.motorex.com/event.

NYA PÅFYLLNINGSSYSTEM
I LANGENTHAL
MOTOREX satsar starkt på produktionsanläggningarna i Langenthal. Det
visar sig också i de pågående investeringarna i produktionssystemen.
Nyligen togs en ny helautomatisk fettpatronfyllningsmaskin (se bilden) och
ett kraftfullt system för fatpåfyllning (60-litersfat och 25-litersdunkar) i drift.
Därigenom moderniserades framför allt kvalitetsrelevanta processer, vilket
innebär en märkbar avlastning för de som arbetar med produktionen. De

EKOSYNT HEES MED
SP-GODKÄNNANDE
Sverige har stor erfarenhet av hållbart
skogsbruk och därmed också höga
miljökrav. Alla biologiskt snabbt
nedbrytbara hydrauloljor kontrolleras
därför av SP – Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut innan de godkänns.
Biohydraulvätskorna MOTOREX
EKOSYNT HEES 32, 46 och 68 har
testats framgångsrikt och uppfyller
samtliga aktuella krav i den svenska
standarden SS 155434. Mer information
finns på www.sp.se./km/hydraul

nya systemen garanterar att de produkter som framställs i Langenthal kan
fyllas på effektivt och att de uppfyller MOTOREX höga kvalitetskrav.

MOTOREX FÖR SVENSKA
GREENKEEPERS
I Sverige är de som ansvarar för grönytor
som används inom idrott samlade i Swedish Greenkeepers Association (SGA). Mer
än 400 av Sveriges totalt 469 golfklubbar
och landets tolv största fotbollsarenor
är medlemmar i SGA. MOTOREX är via
MOTOREX Nordic AB representerat i
förbundet som företagsmedlem och presenterade nyligen fördelarna
hos MOTOREX FARMER LINE för alla medlemmarna. MOTOREX kan med
FARMER LINE erbjuda ”greenkeepern” allt som behövs för professionell
service och skötsel av de många olika fordonen och maskinerna från ett
och samma ställe.
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DUSSINTALS NYA TILLSATSER
Bränsle- och andra tillsatser är idag ett fast inslag hos många verkstäder och branscher.
MOTOREX marknadsför ett översiktligt sortiment av tillsatser. Efter en omställningsfas
levereras dessa tillsatser inte längre i kartonger med 24 flaskor, utan numera i kartonger
om 12. Med den nya förpackningsstorleken kan kunden också lagerhålla de tillsatser
han bara behöver ha sporadiskt och har dem då tillgängliga när de behövs. Du kan få

En blixtsnabb start och funktion hos
stationära dieselmotorer som
används i energiproduktionsanläggningar kan ibland vara livsavgörande,
t ex i sjukhus. Ett karakteristiskt
drag är också att många system
står still under långa tider och
sedan plötsligt belastas upp till sin
maximala effekt. MOTOREX har
utvecklat motoroljan MONOLUBE
SAE 30 just för sådana extrema
användningsförhållanden. Den är
baserad på högvärdiga mineralbasoljor och försedd med tillsatser för
ovan beskrivna driftförhållanden.
I sammansättningen ingår då extra
effektiva korrosions- och oxidationsinhibitorer. MONOLUBE SAE 30
uppfyller kraven för MTU-kategorierna 1 och 2 och för godkännande
enligt API SJ samt Safety and
Performance MAN M3275-2. Oljan
lämpar sig för ett brett urval fyrtakts
dieselmotorer med hög effekt.
Foto: DCPowerSystems

mer information om aktuella tillsatser från din MOTOREX-kontakt.

DRIFTKLAR MED
MONOLUBE SAE 30

MOTOREX-RACERFÖRARE 2013 FRÅN ZÜRICH
Datorspel och spelkonsoler är hans
stora lidelse utanför arbetet. Johnny Ferreira är lärling vid bilverkstadsföretaget Neues Schloss AG
mitt i Zürich. På fritiden tränar
han regelbundet sin snabbhet
och reaktionsförmåga. Detta gav
nyligen utdelning på bilsalongen
i Genève. Med den bästa varvtiden på 01.17,841 på MOTOREX
tävlingssimulator säkrade hans
lärlingsföretag första priset i Promogame-tävlingen: Ett veckoslut
för hela teamet i Europa-parken
Rust. Hjärtliga gratulationer och
mycket nöje i Rust!
motorex Magazine 99/05

Från vänster: Den lycklige segraren J. Ferreira, H. Löhrli (verkstadschef) och
O. Khalil (innehavare av bilverkstadsföretaget Neues Schloss AG i Zürich)
tillsammans med S. Sury (försäljningschef MOTOREX Automotive) och R. Bodmer
(regionchef MOTOREX) vid prisutdelningen.
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AKTUELLT

SCHWEIZISK KVALITET

PÅ BURK

Med 20 högvärdiga sprayer kan MOTOREX erbjuda rätt lösning för varje tillämpning.
På så sätt kombinerar vi substans, förpackning, drivgas och tillämpning till en imponerande
helhet.
MOTOREX mångsidigt användbara hightechsprayer har
utvecklats för daglig, yrkesmässig användning i verkstäder.
De här praktiska hjälpmedlen har också blivit mycket
använda och uppskattade i hushålls-, trädgårds- och
hobbyarbeten.

VERKTYG PÅ BURK
MOTOREX kan som tillverkare av olika sprayer se tillbaka
på över 40 års erfarenheter. Sprayen som självständigt
verktyg underlättar i många fall arbetet så mycket att
den idag blivit oumbärlig inom många olika branscher.
MOTOREX införde redan tidigt freonfria drivgaser och
överraskade marknaden med sin geniala kulventil, som
gör det möjligt att använda sprayburken i alla lägen,
till och med upp och ner. Dessutom kan man tack vare
kulventilen tömma burken fullständigt. Många av våra
produkter är utformade som miljövändliga pumpsprayer.
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Flexibel tillverkning av många olika produkter är en
tradition hos MOTOREX. Burkstorlekarna kan variera
från 50 till 750 ml.

protex

gun care spray

proweld spray

easy cut pumpspray

accu protect

motor start

carburetor clean

garden tool care

tool guard

power clean

power brake clean

spray with ptfe

antirust spray

silicone spray

Copper spray

grease spray

Spray 2000

oil spray bio

Intact mx 50

Huvudegenskap

Joker 440 Synthetic

MOTOREX HITECH-SPRAYER

smörjande
oljande
fettbaserad
torrsmörjande
tystar gnissel
vidhäftande
inträngande
glider
fettlösande
korrosionsskydd
fuktundanträngande
vattentålig
vattenavvisande
tål stötar
temperaturstabilt
dielektriskt
skärande bearbetning
materielvård
rengöring
svetsskydd
ej brandfarligt
starthjälp
impregnerande
oljeavvisande

flexibeL TILLVERKning, helt i schweiz

sprayens innehåll och användningssätt. Plastlocken tillverkas

Alla MOTOREX-sprayer utvecklas i Langenthal, testas av

av återvunnet polyetengranulat, och tomma sprayburkar

yrkesmän i praktisk användning och tillverkas sedan vid våra

kan utan problem omhändertas som metallavfall.

egna produktionsanläggningar i Langenthal. Alltsammans
i full samklang med MOTOREX ideologi om att alltid vara

Beställ redan nu det aktuella sprayprospektet från din

flexibla, även i produktionen. Det ser man också på den fler-

MOTOREX-kontakt. Du kan också ladda ned dokumentet

språkiga utviksetiketten, med lättbegriplig information om

från www.motorex.se. •
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kOMPRESSORolja

Den biologiskt snabbt nedbrytbara kompressoroljan MOTOREX ECOPRESS lämpar sig både för
kolv- och skruvkompressorer och imponerar med sina enastående egenskaper.

BIO-KOMPRESSOROLJA:

ECOPRESS SÄTTER GRÖNT TRYCK
En effektiv tryckluftsförsörjning ses idag som grundläggande inom många olika
branscher. Med den biologiskt snabbt nedbrytbara och mångsidigt användbara
kompressoroljan ECOPRESS går MOTOREX vidare med sitt engagemang för människa
och miljö.
Antingen det gäller tryckluftsarbeten i ett hantverks-

två kompressortyper: skruv- och kolvkompressorer. Om

företag, drift av en konstsnöanläggning i Alperna eller

de är oljesmorda har den kompressorolja som fylls på tre

tryckluftsproduktion på byggplatsen gör oljesmorda

olika huvuduppgifter:

kompressorer ett viktigt arbete, inte sällan dygnet runt.

1. Att smörja alla oljeberörda komponenter

Baserat på de goda ekonomiska och miljömässiga erfaren-

2. Att täta i kompressionsområdet (skruv/kolv)

heterna från våra beprövade biovätskor (t ex hydraulvätskan

3. Att skydda mot slitage och korrosion

EKOSYNT HEES) kompletterar vi nu det aktuella kompressoroljesortimentet med den banbrytande oljan

En vanlig kompressor kan innehålla upp till 100 liter

ECOPRESS.

smörjmedel, beroende på hur stor den är. För mobila
kompressorer, som t ex ofta används på byggplatser, är

8

kompressorn – systemets HJÄRTa

vår biologiskt snabbt nedbrytbara olja särskilt lämplig,

En eller ibland flera kompressorer är centralpunkten i

eftersom de flesta byggmaskiner idag smörjs med biolo-

alla tryckluftsanläggningar. Man skiljer i princip mellan

giskt nedbrytbar olja.

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET
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Nedbrytning (%)
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MOTOREX KOMPRESSOROLJOR
MOTOREX ECOPRESS – biologiskt snabbt nedbrytbar
syntetisk kompressorolja, ISO 46
MOTOREX SYNPRESS – helsyntetisk kompressorolja
med hög kapacitet, ISO 32, 46 och 68
MOTOREX UNIPRESS – mineralkompressorolja med
hög kapacitet, ISO 46, 68, 100 och 150

— Standard kompressorolja

(mineralolja)
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KVALITETSSAMMANSÄTTNING

EXCEPTIONELLT EKONOMISK

Den biologiskt snabbt nedbrytbara oljan MOTOREX

Den uppmärksamme företagaren ser vid en analys av

ECOPRESS (se diagrammet) har utvecklats i samarbete med

MOTOREX ECOPRESS att drifttiden ökar jämfört med

kompressortillverkare och testats grundligt i praktiken.

en traditionell mineralkompressorolja, beroende på an-

Våra experter har valt mättade syntetiska estrar (HEES)

vändningssättet. ECOPRESS betalar sig alltså tack vare

som basvätska och därigenom utnyttjat erfarenheterna

sina kapacitetsreserver genom högre driftsäkerhet och

från MOTOREX redan kända HEES-teknik. Tillsammans

längre drifttid. Dessutom blir riskerna avsevärt mindre

med ett zinkfritt tillsatspaket lämpar sig MOTOREX

vid läckage på underlag utan beläggning.
Frågor om de uppräknade smörjmedlen och de specifika

Den garanterar också högsta kapacitet vid tuff lång-

tillämpningarna kan besvaras av närmaste MOTOREX-

tidsanvändning, t ex inom gruvindustrin. Tack vare sin

kontakt. •

högkvalitativa sammansättning ger ECOPRESS följande
fördelar:
• Biologiskt snabbt nedbrytbar (överträffar OECD 301B)
• Hög oxidations- och åldringsstabilitet
• Utmärkt skydd mot korrosion och slitage

Foto: www.ecotech.at

kolvkompressorer (följ tillverkarnas godkännanden).

Foto: hastra – fotolia.com

ECOPRESS till alla vanliga förekommande skruv- och

• Mycket låg halt av restprodukter
• Enastående viskositets- och temperaturegenskaper
MOTOREX ECOPRESS uppfyller kraven för Performance
Level DIN 51506 VDL och HLP DIN 51524/T2 och levereras
i viskositetsklassen ISO VG 46.
motorex Magazine 99/05
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Fackfolk rekommenderar användning av snabbt nedbrytbar kompressorolja i
applikationer ute i naturen. MOTOREX ECOPRESS har redan nu visat sig vara
den perfekta lösningen i många olika fall.
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Foto: P. Gertsch

REPORTAGE

Delad lycka är dubbel lycka. I hela fyra månader var Pascal Gertschs karavan på väg och förde in medicinska hjälpmedel
och skolmateriel till Mongoliet. Resenärerna belönades med många oförglömliga intryck.

i djingis khans

Tre stora lidelser fick Pascal Gertsch, läkare och aktiv pensionär, att tillryggalägga
omkring 3 000 mil med sin moderna karavan: resor, fjärran belägna kulturer och
att hjälpa människor som läkare. Några av hans vänner blev så begeistrade över den
här fascinerande idén att de anslöt sig. Till slut bestod konvojen av fyra Citroën 2CV
och en Steyr 680 G som transportfordon.
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Det var förstås inte lätt för Pascal Gertsch att efter 33

kirurgiska instrument och vissa läkemedel. Därmed var

år som i läkareyrket säga adjö till sin husläkarpraktik

destinationen vald. Gruppens intresse för det en gång

i Les Diablerets. Egentligen skulle resan ha gått till

så jättestora mongoliska riket passade också utmärkt

Japan, men efter noggran studie av möjliga rutter

in i planerna. År 1206 lyckades Djingis Khan förena ett

trädde istället Mongoliet fram som mål. Genom sitt

antal olika folkgrupper och grunda det mongoliska riket.

medicinska nätverk hade Pascal och hans bror, kirur-

Under sin blomstringstid sträckte sig riket ända till

gen Philippe Gertsch, fått veta att regionsjukhuset i

Europa och är därmed historiens största sammanhäng-

Chovd behövde en mobil steriliseringsutrustning,

ande rike!

Teamet förbereder sig grundligt den 24 maj 2012 inför resan till Chovd.

Steyr-lastbilen tar sig fram överallt tack vare fyrhjulsdriften – här på väg till
Dogubayazit i Turkiet.

fotspar
FÖRBEREDELSER ÄR ALLT

FYRA MÅNADER PÅ HJUL

Konvojen bestod av fyra Citroën 2CV, som hade modifierats

I mitten av maj 2012 var alla visum klara och de omfat-

för att klara rallyt Paris-Peking. Detta innebar t ex för-

tande förberedelserna för de sammanlagt 14 personerna

stärkning av chassi och underrede, hasskydd för motor

i gruppen hade slutförts. I gryningen den 24 maj startade

och tank, förstärkta bogser- och dragkrokar samt större

man från St. Maurice i kantonen Wallis, i riktning mot

hjulhus bak. Plexiglasrutor bak och tak av kompositmaterial sparade vikt. En 5-växlad låda med kort första
växel underlättade start i terräng och sänkte bränsleförbrukningen. Stolarna byttes ut mot bekvämare
stolar. Dessutom utrustades alla fordonen med två
bränsledunkar, campingtillbehör, kartmaterial, GPS och

I gryningen den 24 maj startade
man från St. Maurice i kantonen
Wallis, i riktning mot Italien.

kommunikationsradio. De fyra lillcittrorna åtföljdes av

Italien. I Ancona tog konvojen färjan till Igoumenitsa i

en ombyggd armélastbil (Steyr 680 G, 4x4, 8 ton, tillver-

Grekland. Sedan fortsatte det på väl utbyggda vägar till

kad 1968). Den transporterade förutom besättningen

Istanbul, där ännu en deltagare anslöt sig till gruppen. I

också reservdelar, drivmedel, verktyg och den nämnda

Istanbul går gränsen mellan Europa och Asien. De första

hjälputrustningen.

ymniga regnskurarna kom och ställde gång på gång de
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postering fyra mil bort som sades vara öppen var också
stängd. Efter cirka sex mil och två timmars körning (!)

Antarctic Circle (66˚33')

hittade man till sist en gränspostering där man lät gruppen
resa in i Kazakstan. Färden över högplatån Tash Rabat på

Också i Kuka i Kina blev folket, inklusive polisen förtjusta i projektet.
Ross Sea

motorex Magazine 99/05

I JULi 2013

Ross Ice Shelf

13

Reportage

Hela konvojen på bild framför klostret Rongwo i Longwu
(Kina).

Framför hotellet i Turpan i Kina fick en ”sjuk” lillcittra
växellådan bytt.

Mongolerna är boskapsnomader och bor för det mesta i jurtor.

PÅ VÄG MED GUIDE

strapatserna. Än en gång visade sig det flygande reserv-

Gränspassagen till Kina gick utan problem, för de papper

delslagret i Steyr-bilen vara en verklig skattkammare!

som hade skickats från Schweiz fanns faktiskt hos

En biltvätt befriade kärrorna från i snitt 10 kg intorkat

gränsposteringen och Tony, vår sympatiske kinesiske

slam, och en rundsmörjning med MOTOREX-produkter

guide – obligatorisk för resande från Europa med egen bil

gav fordonskaravanen nya vingar. Färden gick vidare

eller motorcykel – stod beredd. Snart blev också vägarna

längs Himalaya genom Tibet. Vi besökte olika buddist-

bättre. Den 2 juli kom gruppen fram till den kinesiska

kloster, t ex Rongwo, Rebong och Labrang, som fyllde

staden Turpan. Fast det var 42 °C i skuggan måste vi

alla med ett fridsamt lugn. På Tibets vidder stod överallt

byta växellåda på en av lillcittrorna på gångvägen fram-

jurtor, boskapsnomadernas filttäckta runda tält. Förutom

för hotellet. En växlingsgaffel hade gått sönder under

jakar, den tibetanska nötboskapen, betade hästar, får
och getter på den karga marken.

HOS CITROËN I PEKING
På väl utbyggda vägar, ofta i regn och med mycket trafik,
nådde konvojen den 26 juli fram till Peking. Kontrasterna och dimensionerna i Kina gjorde ett mycket
starkt intryck på alla i gruppen. Citroën Kina försatte
inte tillfället att välkomna ”Modern Caravan” officiellt.
Pressen var också inbjuden, och de tappra lillcittrorna
stod omisskännligt i medelpunkten. När de viktigaste
kulturella höjdpunkterna besiktigats gjordes ett ”skiftbyte”. För några av deltagarna slutade resan i Peking,
När vi kom fram till Peking gjorde polisen högofficiell honnör för
”Modern Caravan”.
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eftersom plikten kallade dem tillbaka till deras jobb
i Schweiz. De avlöstes av andra personer. Med den

Karakorum, Mongoliet, var en gång huvudstad i Djingis
Khans mongoliska imperium.

Denne unge munk var mycket intresserad av en av cittrorna. Pascal Gertsch visar läkemedlen för sjukhusledningen
i Chovd.

nya laguppställningen gick färden direkt mot Ulan

LÄNGTANSFULL VÄNTAN

Bator, den mongoliska huvudstaden. Vägarna blev undan

Efter tre månaders resa nådde konvojen den 13 augusti

för undan sämre. Människor och maskiner sattes på

fram till Chovd. Chefen för regionsjukhuset och hennes

prov – om man inte ville köra av vägen och bokstavli-

kollegor hade sett fram mot den utlovade leveransen

gen fastna i dyn…

EN NY RESA BÖRJAR
Efter gränspassagen till Mongoliet, vid Erenhot, hälsades gruppen välkommen av Onour, en ny officiell guide.

Efter tre månaders resa nådde konvojen
den 13 augusti fram till Chovd.

Hon talade perfekt franska och lät konvojen ta del av
sina stora kunskaper. Motsatserna i Ulan Bator var –

med stor förväntan. Läkarna i Chovd har regelbunden

vänligt uttryckt – påtagliga. Här och var skyskrapor,

kontakt med sina yrkesbröder via Internet. Det var

invid dem tusentals nomader med djurhjordar i sina

det enda sättet för de schweiziska biståndsgivarna att

jurtor. Den 7 augusti nådde expeditionen fram till

lära känna behoven vid sjukhuset i Chovd. Nu kunde

Karakorum, den gamla huvudstaden i det rike som

kontakterna fördjupas ytterligare genom informations-

grundades av Djingis Khan år 1206. Spåren och atmos-

utbytet om den mobila steriliseringsutrustningen och

fären märks överallt än i dag. Under vägen träffade

läkemedlen.

vi ständigt på likasinnade från alla världens länder,
med Citroën 2CV, Fiat Panda eller till och med på

Så när som på några få undantag vid gränsövergångar

cykel. Konvojen färdriktning vek nu åter av västerut,

och i trafiken tog befolkningen i alla de fjorton länder man

och Altai-bergen hälsade majestätiskt med sina

reste genom alltid mycket vänligt emot de fyra lillcittror-

4000-meterstoppar. Förutom resan som sådan var

na och deras eskortfordon. En detaljerad reseberättelse

det den lilla staden Chovd som var expeditionens

och många fler intressanta upplysningar på franska

egentliga mål.

finns här: www.modern-caravan.com. •
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Fotos: Istone Rego, Mattias Ingeman

NORDEN

För att kunna lägga de 20 km långa ledningarna mellan Öland och den planerade vindkraftparken i Östersjön måste man först
bygga en specialfräs, som kan arbeta i upp till 5 meter djupt vatten.

MILJÖLÖSNING

FÖR KÅREHAMN

1997 var kapaciteten för vindenergiproduktion i Sverige bara 127 MW, men redan
2012 hade den vuxit till hela 3 745 MW! För att uppföra de här kraftverken,
som ofta är hårt geografiskt exponerade, krävs ständigt nya banbrytande lösningar.
Läs här om hur MOTOREX blev en del av lösningen för vindkraftparken Kårehamn.
Sammanlagt 16 vindturbiner ska från slutet av året

meter. På grund av risken för isbildning i de grunda vatt-

försörja cirka 50 000 hushåll med elström. Den havsför-

nen utanför Öland har kablarna till vindkraftparken

lagda vindkraftparken Kårehamn tillhör energikoncernen

lagts i ett 80 cm djupt dike. Den dikesfräs som behövdes

E.ON och imponerar genom sina moderna Vestas-turbi-

för detta fanns inte i Sverige, utan MOTOREX-distribu-

ner, som har mycket hög verkningsgrad. Vindturbinernas

tören Växjö Hydraulservice AB fick i uppdrag av Baltic

tornhöjd är 80 meter, och de står i en svagt krökt båge

Offshore att utveckla och tillverka en sådan.

mitt ute i Östersjön på ett vattendjup på mellan 8 och 20

KÅREHAMNSFRÄSEN
Konstruktionen var så speciell att fräsen genast blev
Maskinens
komplexa styrsystem
är ingen lätt sak att
hantera.
Med hjälp av en
extremt noggranna
GPS-koordinater
kan positionen
bestämmas på
5 cm när.
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uppkallad efter projektet. Utgångspunkten för det uppfinningsrika teamet hos Växjö Hydraulservice AB var
Volvos bandgrävare EC460. Den byggdes hos Älmeboda
Svets & Maskin AB för att tillgodose kundens önskemål.
En positiv faktor var att fräsens samtliga funktioner
är hydrauldrivna. Motor, hydraulsystem, elsystem och
tankar placerades tillsammans med förarhytten på en
hydrauliskt höj- och sänkbar plattform. Allt efter vattendjupet kan man med en styrspak lyfta den till upp till

ESTONIA

Stockholm

SWEDEN
Göteborg

LATVIA
Windfarm
Kårehamn

Driftsäkerhet och miljöskydd står främst vid
användning i havet, där avståndet till stranden kan
vara upp till 5 km.

KÅREHAMNSFRÄSEN
Längd: 10,5 meter
Bredd: 4 meter
Vattendjup: 5 meter
Vikt: 40 ton

sex meter över havsbottnen, så att den hela tiden befinner

MOTOREX-distributör och kan i samarbete med MOTOREX

sig ovanför vattenytan. Den på detta sätt anpassade

också erbjuda sina kunder värdefulla tjänster som t

arbetskapaciteten överförs elegant från plattformen via

ex oljeanalys.

LITHUANIA

Omkring 380 liter EKOSYNT HEES
pumpas runt i undervattensfräsens
hydraulsystem av Rexroth-pumpar,
med tryck på upp till 280 bar.

hydraulledningar till hydraulmotorerna, fräsen och de
övriga hydraulkomponenterna på havsbottnen.

380 LITER EKOSYNT HEES
Eftersom fräsen arbetar direkt i vattnet var det ett ofrånkomligt krav att använda en biologiskt snabbt nedbrytbar
hydraulvätska. MOTOREX löste uppgiften med hydraul-

”MOTOREX EKOSYNT HEES är
den praktiska och ekonomiska
lösningen för oss.”
Christian Almerin, Växjö Hydraulservice AB

vätskan EKOSYNT HEES. Kraven enligt OECD-testet 301B
för biologisk nedbrytbarhet, som föreskriver 60 % ned-

ETT DEMONSTRATIONSPROJEKT

brytning inom 28 dygn, överträffas med god marginal av

För Växjö Hydraulservice ABs team står MOTOREX

EKOSYNT HEES. Förutom miljökompatibiliteten medför

tekniska kompetens och rådgivningsinsatser definitivt

den ännu en avgörande fördel: Produkten, som är baserad

i första rummet. Förutom dessa förutsättningar har

på mättade syntetiska estrar, har en avsevärt längre

MOTOREX med EKOSYNT HEES också visat att det finns

användningstid än vad mineralhydraulvätskan har.

en övertygande lösning för varje smörjuppgift. Genom

Tack vare specialtillsatserna har EKOSYNT HEES stora

byggandet av den specialutvecklade Kårehamnsfräsen

kapacitetsreserver, den minskar slitaget och skyddar på

och alla krav på hydraulvätskorna uppfyllda har vi gemen-

så sätt mot de besvärliga hydraulhaverierna. När fräsen

samt skapat ett fascinerande demonstrationsprojekt. •

inte används är hela hydraulsystemet dessutom optimalt
korrosionsskyddat. Växjö Hydraulservice AB är officiell
motorex Magazine 99/05
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inside

GARANTERAD
FESTSTÄMNING

Lek är som bekant hemligheten bakom evig ungdom och involverar på ett nästan
magiskt sätt hela omgivningen. MOTOREX erbjuder just nu sina kunder inom
bilbranschen tre olika spel på attraktiva villkor. De skapar en garanterad feststämning
vid alla tillfällen.
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Planerar du en utställning, en kundträff eller en

TESTADE I GENÈVE

personalfest i ditt företag? När man väl bestämt tid-

De tre utvalda spelen har redan testats i MOTOREX-montern

punkten är det oftast dags att börja leta efter bra idéer.

på bilsalongen i Genève. Alla tre visade sig vara verkliga pu-

MOTOREX vet precis vilka behov bilbranschen har och

blikmagneter. Besökarna involverades aktivt och smittades

att en varaktig framgång bara kan byggas genom

omgående av spelfebern. Du kan välja mellan följande spel:

långsiktiga partnerrelationer. Nu har du tre MOTOREX-

1. MOTOREX CARRERA – BANRACING

spel att välja på, så att du får chans att ge ditt event det

2. MOTOREX LASTNINGSSPEL

där lilla extra.

3. MOTOREX KÖRSIMULATOR

1. MOTOREX CARRERA – banracing
Modellbiltävlingar är ett populärt tidsfördriv och har redan
gett många ett överflöd av spännande moment. Den
tävlingsbana som visas här väcker även rutinerade förares förtjusning. Fyra personer kan köra samtidigt. Den
snabbaste av fem rundor räknas. Tävlingsledaren (tillsätts av kunden) protokollför de uppnådda resultaten.
Vid dagens slut får de tre snabbaste deltagarna pris.
Omfattning: Materialhyra tävlingsbana,
pelarbord, resultattavla, dekorationstunnor,
leverans, uppbyggnad och demontering

2. MOTOREX lastningspel
Vem transporterar de båda MOTOREX-faten snabbast
från lastkajen och upp på lastbilen? Två tävlande startar
i kamp mot klockan med de fjärrstyrda truckarna och
ska lasta två miniatyrfat. Tävlingsledaren (tillsätts av
kunden) övervakar de enkla spelreglerna och protokollför
körtiderna. Vid dagens slut får de tre snabbaste logistikerna pris.
Omfattning: Materialhyra logistikpark,
pelarbord, resultattavla, dekorationstunnor,
leverans, uppbyggnad och demontering

3. MOTOREX körSIMULATOR
Tävlingssimulatorn väcker varje motorsportfans förtjusning. Jakten på snabbaste varvtid sker multimedialt i
den skålade förarstolen och bakom tävlingsratten under
två varv. Föraren ser tävlingssträckan på tre bildskärmar
och har händerna fulla med att navigera racerbilen
snabbt kring rundbanan! Tävlingsledaren (tillsätts av
kunden) övervakar de enkla spelreglerna och protokollför
körtiderna. Vid dagens slut får de tre snabbaste deltagarna pris.
Omfattning: Materialhyra simulator,
pelarbord, resultattavla, dekorationstunnor,
leverans, uppbyggnad och demontering, spel

VILLKOR
MOTOREX idé att ge sina kunder professionellt stöd med tilltalande eventattraktioner fyller ett verkligt behov. MOTOREX åtar sig då inte
bara organisationsarbetet utan också merparten av kostnaderna. Hör dig för hos din MOTOREX-kontakt och planera ditt event i god tid
med något av de tre visade spelen.
MOTOREX-Games kan bara beställas av kunder i Schweiz och i mån av tillgång. Spelen får inte utsättas för direkt väderpåverkan
(de ska täckas eller ställs upp inomhus). •
motorex Magazine 99/05
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Företaget itp GmbH har specialiserat sig på tillverkning av mättekniska komponenter med hög precision. Därvid utnyttjar
man målmedvetet de fördelaktiga egenskaperna hos innovativa material som titan, keramik och kolfiber.

Exakta mätningar
Företaget itp har sin anläggning inom UNESCO-världsarvsområdet Völklinger Hütte
(stålverk) och passar perfekt in där med sin precisionsbearbetning av metaller.
Här tillverkar omkring 50 anställda mättekniska komponenter med den universellt
användbara högkapacitetsskäroljan MOTOREX ORTHO NF-X.
Kvalitetskontrollen är en enormt viktig komponent i

med börvärdet och den eventuella avvikelsen beräknas.

samtliga produkter. Vid industriell tillverkning av denna

Kontaktpunkterna känns av med så kallade pickuper på

typ av komponenter går trenden mot att enskilda delar

arbetsstycket (huvudfigur).

mäts upp redan före vidarebearbetningen, ibland också
direkt i produktionscentret. itp bidrar till detta med ett

ALLTID RÄTT PICKUP

centralt framgångselement i form av ett mycket omfat-

Det finns knappt några gränser för hur många olika

tande sortiment kontaktelement och tillbehör för alla

pickuper som kan användas. Därför tillverkar itp förutom

tillverkare av koordinat- och kugghjulsmätinstrument.

de normalt förekommande pickuperna också stjärnpickuper, cylinderpickuper, skivpickuper, förlängningar,

20

MÄTNING MED KOORDINATER

hållare och adaptrar. Förr arbetade man väldigt mycket

Vid koordinatmätning bestäms normalt kontaktpunk-

med aluminium, men idag är 90% av de tillverkade produk-

terna på ett objekt med deras X-, Y- och Z-värden och

terna av titan. En klassisk pickup består av ett pickupfäste,

den tillhörande kontaktvektorn (u, v, w), varefter de lag-

ett skaft och en pickupkula. Det minsta skaftets diameter

ras i datorn. Först genom en algoritmisk manipulering

är bara 0,17 mm! Man måste vara särskilt uppmärksam

av värdena får man sedan det önskade tredimensionella

på pickupmaterialens töjning/stukning så att den inte

mätresultatet. Därefter jämförs det aktuella värdet

påverkar mätresultatet.

itp GmbHs produktionsanläggning ligger i ett gammalt
järnverk (www.voelklinger-huette.org).

Oavsett om det gäller skär-, slip- eller hydraulvätska använder man smörjmedel från MOTOREX överallt inom företaget.

Den visade pickupkulan av rubin har en extremt hög
rundhet, motsvarande 0,08 - 0,13 µm.

Det finns nästan inga gränser för materialen i och utförandena av pickuperna.
Men bearbetningen av dessa material kräver sin man.

”Vi arbetar enligt mottot ”Simply the
best”. Ända sedan vi startade verksamheten har vi samarbetat med de
ledande leverantörerna, och med stöd
av våra goda erfarenheter täcker vi in
samtliga smörjtekniska områden i
produktionen med hjälp av MOTOREX.”
Holger Warken, produktionschef itp GmbH, Völklingen

zirkonoxid. Den borrteknik som används för mycket
hårda material kommer från de mest berömda klocktillverkarna i Schweiz.

TOPPRESULTAT MED MOTOREX
I synnerhet bearbetningen av mycket olika material
(stål, aluminium och titan) på samma maskiner kräver
en universellt användbar skärolja. På grundval av de
många goda erfarenheterna och det gemensamma
utvecklingssamarbetet rekommenderade maskintillver-

FINMEKANISKA MÄSTERVERK

karen Tornos den banbrytande högkapacitetsskäroljan

itp har en imponerande bredd. Förutom utveckling av

MOTOREX ORTHO NF-X. Efter en behovsanalys, som

innovativa mätteknikkomponenter täcker man i Völkling-

gjordes av den MOTOREX-partner som ansvarar för itp i

en in hela produktionsspektret. Hjärtat i produktionen

Tyskland (FS GmbH, Bickenbach, www.fsfiltergmbh.de),

är CNC-bearbetningsceller från Tornos und Schaublin,

kunde alla bearbetningsprocesser utföras framgångsrikt

slip- och borrmaskiner. För sammanfogning av

med ORTHO NF-X. Dessutom var också den fördelak-

metallkomponenter använder itp dessutom en laser-

tiga flampunkten hos ORTHO NF-X 15 ett plus för den

svetsanläggning.

brandfarliga och ordervolymmässigt starkt ökande
titanbearbetningen.

En väsentlig kompetens är bottenhålsborrning av pickupkulor. Som enda tillverkare borrar itp bottenhål i

Vill du veta mer om den senaste generationen av

pickupkulor med ned till 0,8 mm diameter i en egen

MOTOREX bearbetningsvätskor och hur vi kan bidra i ditt

anläggning, med för ändamålet specialutvecklad

företag? Kontakta då din närmaste MOTOREX-partner. •

utrustning. Det spelar ingen roll om kulorna är av industrirubiner eller kiselnitrid, keramik, hårdmetall eller
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Fotos: REFORM

BRANSCHREPORTAGE

REFORM MULI T10 X är flaggskeppet i den aktuella MULI-serien.
MOTOREX övertygade den österrikiske tillverkaren med sin syntetiska
högprestandaolja PRISMA ZX 75W/80 för växellådor och axelväxlar
och är nu förstahandsleverantör till produktionsanläggningen i Wels.

HAT TRICK I
VÄXELLÅDSOLJOR
HOS REFORM

När det gäller smörjtekniska utmaningar söker många olika tillverkare gärna och
ofta råd hos MOTOREX. Kravet, som bestod i att täcka in hela drivlinan i REFORM
MULI S/X-serien med ett enda smörjmedel, kunde MOTOREX uppfylla perfekt med
den syntetiska oljan PRISMA ZX SAE 75W/80.
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REFORM har gjort sig ett namn som specialist på jordbruks-

PERFEKT FÖRDELAD

och parkmaskiner. Företaget har ungefär 400 anställda

Flerhjulsdriften i REFORM MULI utgår från portalaxlar

och utvecklar, tillverkar och marknadsför sedan 1910

och en serietillverkad, helsynkroniserad reverserings-

fordon, maskiner och påbyggnadsanordningar för dessa

växellåda med åtta växlar framåt. De kan med en

marknader. Det mest kända är REFORM MULI, ett transport-

knapptryckning i splitgruppen delas upp i 16 halvväxlar.

och utrustningsfordon som används i extrem terräng över

Om så önskas kan också diverse krypväxlar (24/8 eller

hela världen. Den kontinuerliga vidareutvecklingen och

på MULI T10 X upp till 32 växlar) och ett kraftuttag

den praktiskt inriktade, robusta tekniken, har fram till idag

på sidan levereras som tillval. Utan tvivel ger de här

gett MULI ett långt liv och ett mycket gott anseende bland

växellåds- och kraftuttagsvarianterna idealiska förut-

fackfolk. Många tusen tillverkade fordon gör dagligen sin

sättningar även för mycket besvärliga användningsför-

tjänst i många olika utrustningsvarianter.

hållanden.

➊

➋

De allt snävare toleranserna gör att egenskaperna
hos smörjmedlen måste förbättras ytterligare. Här ställer man in det koniska kugghjulets läge i kraftuttagsaxelväxeln.

Fabrikspåfyllning med PRISMA ZX förenklar logistiken och ser till REFORM
MULI har de reserver som behövs.

TRE ENHETER – EN OLJA

•u
 tmärkta kallväxlingsegenskaper

Utmaningen att försörja huvud-, fördelnings- och reduk-

(idealiskt vid vinterkörning)

tionsväxellådorna (➊), längsdifferentialen

•m
 ycket god bullerdämpning

➌

(➋) och bakaxelväxeln (➌) med
en och samma växellådsolja

MOTOREX FRÅN FABRIKEN

hade fastställts i en

Som självständig smörjteknikspecialist kan MOTOREX

omfattande kravspe-

erbjuda den perfekta lösningen för alla smörjuppgifter –

cifikation. Dessutom

rådgivning och laboratoriearbeten utgör en integrerande

måste man på grund av de

del av varje produkt. MOTOREX systematiska tillväga-

starkare motorerna i den nya

gångssätt att utvärdera det bäst lämpade smörjmedlet

serien också klara ännu högre

på uppdrag av fordonstillverkaren innebär en märkbar

vridmoment. Vi löste uppgiften med

avlastning för kunden och skapar utrymme för långsik-

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80, som

tiga partnerskap. Ytterligare ett motiv för REFORM att

lämpligt nog följer specifikationerna

fylla på de nämnda enheterna med MOTOREX PRISMA

API GL 4- och API GL 5. Det gör det möjligt att använ-

ZX vid fabriken i Wels. Lösningen att försörja de tre

da oljan både i synkroniserade växellådor och i axlar

nämnda enheterna med en och samma växellådsolja

med inbyggd differential. Det fanns fler fördelaktiga

minskar också risken för förväxlingar och förenklar logis-

egenskaper som talade för användningen i REFORM,

tiken. Omkring 70 % av REFORM-produkterna exporteras,

till exempel:

och ett ändamålsenligt och effektivt underhållskoncept

• mycket god skjuvstabilitet

ingår i REFORMs bästsäljare MULI.

• perfekt högtrycksstabilitet
• smörjfilm med hög belastningsförmåga

MOTOREX PRISMA ZX SAE 75W/80 levereras via REFORMs

• optimalt slitageskydd

försäljningspartner eller landsspecifika MOTOREX-partner. •

• beständighet inom ett mycket brett temperaturområde

www.reform.at

• kompatibilitet med synkroniseringar

www.agromont.ch
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Fotos: Gisela Schliefer

norden

MOTOREX deltog från den 5 till den 8 juni på ElmiaWood, världens största skogsfackmässa, som ägde
rum i Bratteborg, med en inspirerande monter .

ELMIA WOOD 2013:

TRÄFFPUNKT SKOG

Idén bakom skogsfackmässan ElmiaWood är enkel och genialisk: Besökarna får se en
internationell kapacitetsuppvisning på temat skogsbruk i en passande miljö – i skogen.
Ett perfekt tillfälle att presentera MOTOREX för de omkring 50 000 besökarna.
ElmiaWood är världens största skogsfackmässa. Den

fick besökarna se all utrustning i praktisk användning och

hålls vart fjärde år, byggs upp direkt i ett mässområde

studera produkter och problemlösningar under drift. Ef-

med egen skog och har även internationellt ett mycket

tersom skogsbruk som bekant inte bara är en fråga om

gott anseende inom branschen, med omkring 80 000 m

2

maskiner, verktyg, smörjmedel och metoder, demonstre-

bokad utställningsyta. Det låg nära till för MOTOREX att

rade erfarna experter för skogsägare och skogsföretag hur

delta i den här skogsfackmässan. Mässan innebär ett

effektivitet, lönsamhet och miljöskydd idag kan förenas.

idealiskt tillfälle att under personliga samtal diskutera
behoven med fackmän från många olika områden inom

MER ÄN EN MÄSSA

skogsbruket. MOTOREX-montern med sitt attraktiva gröna

De som besöker ElmiaWood har en nära relation till sko-

välvda tält, tillsammans med skogsmaskintillverkaren

gen och till råvaran trä. Förutom fackinformation har

MALWA (www.malwa.se), på den 300 m2 stora monterytan

mässan också mycket att erbjuda för trivseln. I år anord-

gick knappast att missa.

nades på utställningen också VM för skotarförare, finalen i SM i motorsåg och uppträdanden med äventyrliga,
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TA I TRÄ!

klassiska motorsågar. Man träffas, diskuterar och trotsar

Helt i utställarnas och besökarnas anda jobbas det riktigt

väder och vind. För att man ska få i sig tillräckligt med

hårt på ElmiaWood. Under de fyra mässdagarna användes

kalorier står givetvis också ElmiaWoods rejäla ”skogs-

omkring 3000 m3 timmer. för demonstration. På så sätt

huggarkorv” på varje besökares meny.

Många intresserade besökare blev imponerade av det
extremt breda MOTOREX-sortimentet och de internationellt
mycket uppmärksammade tävlingsaktiviteterna.

Något som väckte stor entusiasm var också den nylagade
racletten – den schweiziska ostspecialiteten blev MOTOREXmonterns kulinariska höjdpunkt och uppskattades mycket
av besökarna.

MOTOREX NORDIC-teamet (från vänster): R. Konvalina (VD), T. Grymark
(marknadsföring/kundservice), L. Reimelid (försäljningschef) och
P.A. Fontannaz (eventmanager).

Det inte mindre än 150 hektar stora, parkliknande och

bidrag till alla smörjuppgifter. En ytterligare höjdpunkt

delvis tätt skogsbevuxna mässområdet finns i Bratte-

var den mycket imponerande racermaskinen från KTM.

borg, söder om Jönköping. Dit tar man sig bekvämt med

Den framgångsrika österrikiska motorcykeltillverkaren

bil, buss, tåg eller flyg. Infrastrukturen är allmänt sett

samarbetar med MOTOREX som partner över hela världen.

mycket väl utbyggd.
Teamet från MOTOREX NORDIC AB kunde verkligen gläd-

FRAMGÅNG PÅ VÄG

ja sig åt de många besöken av intresserade och kunder i

Med MOTOREX NORDIC AB i Göteborg och ett kraft-

MOTOREX-montern på ElmiaWood. •

fullt logistikcenter finns MOTOREX sedan hösten 2011
representerat med en egen filial i Sverige. De första

www.elmia.se

framgångarna inom hittills inte bearbetade kundsegment visar att MOTOREX har stor utvecklingspotential
med sitt mångsidiga produktsortiment och sin företagsfilosofi, som passar väl in på den nordiska marknaden.
Redan nu kan många tillverkare och ett ständigt ökande
antal användare inom skogsbruks-, transport-, bygg- och
bilbranscherna räknas in bland MOTOREX NORDIC AB:s
nöjda kunder.

MED KTM GP
Hela MOTOREX NORDIC-teamet fanns i montern under
mässan. Det mycket omfångsrika sortimentet smörjmedel och underhållsprodukter visade klart för alla besökare
att MOTOREX driver sin verksamhet högst professionellt
och i egenskap av smörjteknikspecialist kan ge värdefulla
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Med den biologiskt snabbt nedbrytbara hydraulvätskan EKOSYNT HEES presenterade MOTOREX på mässan den perfekta lösningen för skogsmaskiner.
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smått och gott
Residensstaden Reutte i Tyrolen
(Österrike) vill också gärna bli känd
som Tyrolens port. Inte långt från
Reutte driver Walter Lechner i Pflach
en bilverkstad. Pflach har med sina
omkring 1000 invånare kunnat bevara både sin ursprungliga skönhet
och sin bykaraktär. Turister från
hela Europa kommer till naturparkregionen under alla årstider. I Walter
Lechners register över nöjda kunder

LILLE JAKOB,
EN VERKLIG KÄNNARE
finns både österrikare och turister.

som farfar. Han försitter inga tillfäl-

MOTOREX kommer från Schweiz och

Den fyraårige sonsonen Jakob har

len att titta över axeln på sin stora

vad han ska bli när han blir stor.

utan tvivel bensinen i blodet, precis

förebild. Så han vet redan nu att

Man kan ju gissa… •

visste du att MOTOREX FINNS i TAIWAN …
MOTOREX CAR, MOTO och MARINE
LINE har sedan 2011 importerats och
sålts i Taiwan av det kända företaget
Antung Trading Company med säte
i Taipei. Företaget grundades 1962 och
har vuxit sig stort genom att importera och sälja reservdelar till byggmaskiner. Idag ligger tyngdpunkten
i Antung-gruppens verksamhet på
internationell handel. Företaget kan

ottorex
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notera en kontinuerlig tillväxt inom

gäller smörjteknik och fordonsvård

många olika affärsområden. Som

för märken med västerländskt ur-

importör av KTM och Triumph har

sprung satsar man med framgång

företaget en djupgående kännedom

på MOTOREX. •

om motorcykelmarknaden. När det

www.motorextaiwan.com

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

Tom Lüthi, Moto2-förare av världsklass

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

