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DEN NYA MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30
Sänker 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.se
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Till alla våra läsare!

Mångsidig spartalang:
ALPINE EXTREME SAE 5W/30

för våra kunder – med huvud, händer och hjärta och naturligtvis med bra
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Alla som arbetar hos MOTOREX är engarade i arbetet med att skapa nytta
produkter. Denna inställning hittar man också hos TCS-patrullerna. Dessa

TCS-patrullen: Hjälp på telefon

hjälpare i gult hjälper trafikanter ur olika slags problem mer än 300 000
gånger om året. Du kan läsa mer om dem i avsnittet Reportage i det här
numret av MOTOREX Magazine.
MOTOREX har ett verkligt intresse av att vara kunden till nytta och glädje,
inte bara i Schweiz, utan även i fler än 75 andra länder världen runt. I en tid

NORDEN
14

då multinationella smörjmedelstillverkare tappat intresset för så kallade

Winn Marketing Sverige går framåt

mer efterfrågad. För mer än 30 år sedan startade till exempel vårt företag

INSIDE
16

“småmarknader” som Schweiz eller Österrike blir MOTOREX kompetens allt
sina första verksamhet på den österrikiska marknaden. Idag har dotter

Tappning med största flexibilitet

bolaget MOTOREX GmbH Österreich, tillsammans med fyra professionella
försäljningspartner för specifika marknadssegment, kunder inom alla
smörjtekniska tillämpningsområden. Fortfarande tillkommer nya öster
rikiska partner från många olika specialområden. En av de mest välkända
är utan tvivel KTM, som MOTOREX sedan mer än tio år samarbetar med
över hela världen.

INDUSTRI
18

Skyddsängel för mekaniska urverk

sig alla hos MOTOREX, med ett högkvalitativt produktsortiment, daglig

PÅ FÄLTET
20

Antingen det gäller tunnlar, verkstäder eller klocktillverkning engagerar
omsorg, professionell rådgivning och ett välkomnande bemötande, för att

Snabb växling: ATF hos brandförsvaret i Bern

alltid kunna ge dig det du behöver.
Vänliga hälsningar,

ALPINT
21

Det enda rätta: ALPINE COREX POLAR

SMÅTT OCH GOTT
22

Edi Fischer, CEO
BUCHER AG LANGENTHAL

Fynd / Visste du att … / Serie

UTGIVNING Utgivare: BUCHER AG LANGENTHAL I MOTOREX Lubrication I Bern-Zürich-Strasse 31 I CH-4901 Langenthal I Tel. +41 (0)62 919 75 75 I Fax +41 (0)62 919 75 95 I Kundservice via

telefon. Råd och problemlösning på tyska, franska och italienska I Ansvarig utgivare: Manuel Gerber, marknadsföringschef I Spåk: Tyska, franska, engelska och svenska I Sammantagen
upplaga: 60 000 exemplar I Design, redaktion och grafisk form: AESCHLIMANN, Advertising Concepts and PR GmbH, Muri/Berne I Översättning: Idiom AB, Kinna, Sverige I Grafik och prepress:
Burki & Scherer AG, Oftringen I Tryck: www.justnu.se I Texterna får användas vid angivande av källa. I Omslagsfoto: TCS-patrullen kontrollerar oljenivån regelbundet. I MOTOREX® och alla
produktnamn är internationellt skyddade varumärken. I Vi påtar oss inget ansvar för tryckfel eller ändringar i teknisk data.
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Foto: A. Omelchenko – fotolia.com

NYTT
OM MOTOREX

MOTOREX:
BÄSTA VARUMÄRKE
FÖR TREDJE GÅNGEN
Läsarna av den schweiziska tidskriften
Auto Illustrierte har för tredje gången
utsett MOTOREX till bästa märke i
kategorin Smörjmedel! Vi är stolta över
denna utmärkelse, inte minst dörför
att Auto Illustriertes läsare är våra
slutkunder, eller om man så vill våra
kunders kunder. Hjärtligt tack för
erkännandet!

KYLARVÄTSKA
COOLANT M4.13
Moderna aluminiummotorer blir allt
kraftfullare, och samtidigt blir motorblocken allt lättare. Den nya kylarvätskan MOTOREX COOLANT M4.13 ger
alla moderna motorer, och särskilt
aluminiummotorer med hög belastning, ett utmärkt skydd mot frysning,
oxidation och överhettning. Den nya
sammansättningen utnyttjar fördelarna hos ett innovativt inhibitorpaket
med Si-OAT-teknik (silikatkomponenter). COOLANT M4.13 är nitrit-,
fosfat- och aminofritt och har hög
värmeledningsförmåga. Den levereras
som koncentrat och ska blandas
med vatten i rekommenderade proportioner (frysskydd från –20 ned till
–38 °C). Lämpar sig särskilt för alla
Audi, VW, Skoda och Seat som
kräver VW-standarden TL 774-J (G13).

JASO MA2-CERTIFIERAD:
BOXER 4T OCH TOP SPEED 4T
Nyheter i tvåpack lagom till motorcykelsäsongen: MOTOREX har vidareutvecklat sina omtyckta fyrtaktsoljor BOXER 4T och TOP SPEED 4T och har
nu båda produkterna med den nya viskositeten SAE 5W/40. Dessutom är
båda oljorna nu officiellt certifierade enligt JASO MA2 och täcker därmed
perfekt in hela effektspektrumet för motorer med oljebadskoppling. Det
garanterar ett mjukt kopplingsingrepp och exakta växlingar i alla situationer. BOXER 4T SAE 5W/40 är perfekt avpassad för den nya boxergenerationen med vatten-/oljekylning. Även TOP SPEED 4T SAE 5W/40 kommer att
finnas tillgänglig lagom till säsongstarten. Båda smörjmedlen uppfyller
motortillverkarnas stränga krav.

MOTOREX CS-CLEANER
Spindelkylsystem utsätts för stora termiska påfrestningar.
Vid byte av spindelkylvätska (service eller byte
till en MOTOREX-produkt) rekommenderar vi
en grundlig rengöring med den nya biocidfria
CS-CLEANER. Med den moderna tillsatstekniken avlägsnar man effektivt
smutsrester och andra föroreningar.
Den biocidfria MOTOREX
CS-CLEANER skapar idealiska
förutsättningar för ett felfritt
spindelkylsystem och därmed
också för en hög driftsäkerhet.

4

NYA MOTOROLJOR I GENÈVE
Vid den åttiofjärde bilsalongen i Genève fanns MOTOREX på startlinjen, med fyra
toppaktuella motoroljor för bensin- och dieselmotorer. För CAR LINE-produkterna
PROFILE M-XL SAE 5W/40, CONCEPT E-XL SAE 0W20 och CONCEPT F-EB 5W/20
handlade det om helt nyutvecklade sammansättningar som märkesspecifikt (se
respektive beskrivning här nedan) täcker in de mest aktuella tillverkargodkännandena. MOTOREX TOPAZ SAE 5W/30 ersätter däremot PROFILE O-XL och tillgodoser på ett utmärkt sätt behoven hos äldre motorer utan avgasreningssystem.
Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd om vilka motoroljor du kör bäst på.

CONCEPT F-EB SAE 5W/20
Högeffektiv lågfriktionsmotorolja
som har utvecklats särskilt
för Fords EcoBoost®-motorer.
Utpräglat bränslebesparande.
ACEA A1/B1
API SN
FORD WSS-M2C948-B
CONCEPT E-XL SAE 0W/20
Högeffektiv lågfriktionsmotorolja för
bensindrivna fordon med den allra
modernaste motortekniken. Utvalda
basvätskor i kombination med tillsatser som utvecklats exklusivt för denna
sammansättning garanterar enastå
ende värden när det gäller bränsleekonomi och CO2-utsläpp.
API SN
ILSAC GF-5

MOTOREX MAGAZINE 101

I APRIL 2014

TOPAZ SAE 5W/30
Kraftfull universalmotorolja med brett
användningsområde. Lämplig för
bensin- och dieselmotorer som enligt
ACEA kräver en A3/B4-standard och
SAE 5W/30-viskositet.
ACEA A3/B4
API SL
MB-godkännande 229.5
VW 502 00/ 505 00
RENAULT RN0700/RN0710
Säkerhet + prestanda:
GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025
FIAT 9.55535-G1

ALPINE COREX
POLAR S 320
Vi har nu utökat vårt specialhydrauloljesortiment ALPINE LINE med
produkten ALPINE COREX POLAR
S 320. Produkten ersätter den
hittillsvarande ALPINE POLAR/HOTZ
HYLR-OLYT HY 310. Den nya
ALPINE COREX POLAR S 320 har
utvecklats i samarbete med välkända
linbanetillverkare och används
framför allt i fångbromsar till pendelbanor. Vi ger dig gärna råd om
alla frågor som rör smörjteknik i
alpin infrastruktur.

MOTOREX

RACING
KALENDER 2014

Också under tävlingssäsongen 2014
kan vi se fram mot många topprestationer av MOTOREX-förare världen
runt. På www.motorex.com/racing
kan du studera den imponerande
listan över team och förare som
under den här säsongen kommer
att kämpa om ära och berömmelse
med MOTOREX. Ta dig en titt och
upplev spänningen!

PROFILE M-XL SAE 5W/40
Den senaste generationens hightechmotorolja. Den är särskilt lämplig
för Mercedes Benz bensin- och dieselmotorer och uppfyller Daimler-gruppens
stränga krav.
ACEA A3/B4
MB-godkännande 229.5
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AKTUELLT

Vid borrningen av de omkring 115 hålen för sprängningen måste jumboborren uppbåda all sin kraft.
I hydraulsystemet överförs de enorma krafterna med hydrauloljan MOTOREX OEKOSYNT HEES.

TUNNELBYGGNAD:

STÄNDIGT FRAMÅT

Väg- och järnvägstunnlar är viktiga delar i trafikinfrastrukturen i alpländerna. Mellan
Bern och Neuchâtel byggs nu en ny dubbelspårig tunnel för det schweiziska järnvägs
företaget BLS. Där får specialutbildade tunnelbyggare ge prov på sina kunskaper och
färdigheter. MOTOREX bidrar där med sitt heltäckande smörjmedelssortiment.
BLS-sträckan mellan Rosshäusern och Mauss har många

BORRNING, LADDNING OCH SPRÄNGNING

kurvor och är en flaskhals på järnvägslinjen Bern-Neuchâ

Omkring 180 000 kubikmeter (cirka 5000 öppna järn-

tel. Med den nya 2 km långa dubbelspåriga Rosshäusern-

vägsvagnar) sten ska brytas ut ur tunneln innan den

tunneln försvinner nu denna flaskhals.

står färdig 2016. I Rosshäusern jobbar man enligt en
genomtänkt arbetscykel:

EXTREMA BELASTNINGAR
Tunnelbyggnad innebär alltid ett kraftprov för både

1. Borrning och fyllning av injektionsskärmen i

människor och maskiner. Arbetet under jord är hårt

tunnelns takområde (29 rör, längd 16 m) och

och kräver full fysisk och psykisk insats av tunnelbyg-

därmed “säkring” av framdrivningen.

garna. Arbetsstyrkan hos konsortiet Rosshäuserntun-

2. Borrning med jumboborr i toppen för sprängning

neln består av 48 yrkesmän från många olika områden.

(cirka 115 hål för 2 meter), laddning med flytande

Man arbetar i treskift under veckorna. Arbetet i den
oftast spröda sandstenen sker på traditionellt sätt. Som
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sprängmedel och sprängning.
3. Utlastning – tunnelbyggarspråk för bortforsling av

på alla byggplatser gäller även här mycket stränga

det utbrutna materialet till deponin, samt ges

säkerhetsåtgärder.

tunneltoppen (se skissen) rätt profil.

Påfyllning av skärmborrmaskinen med den synnerligen
välbeprövade och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan OEKOSYNT HEES 46

Diagram: BLS

Den tryckluftsdrivna bergborren måste kontrolleras regelbundet.
Den smörjs med MOTOREX ROTAC 100, med hjälp av tryckluft.

och renas, normalt används miljövänliga material och
överallt där det är möjligt används biologiskt snabbt

Tak

nedbrytbara smörjmedel.

SMÖRJMEDEL FÖR TUNNELBYGGEN
Vägg

Golv

Motorolja
Transmissionsolja
Hydrauloljan OEKOSYNT HEES
Kompressorolja
Borrhammarolja
Biologiskt betongsläppmedel
Smörjfett
Borrsläppmedel
Rengöringsmedel
Sprayer

4. Säkringsanordningarna monteras, först ett takskydd
av stålfiberarmerad sprutbetong, därefter monteras

SMÖRJMEDEL FRÅN MOTOREX

HEB-bågar och bakfyllningsgaller, varefter bågarna

Med sitt extra mångsidiga produktsortiment kan

bakfylls med betong.

MOTOREX med hög kompetens tillgodose samtliga
behov hos konsortiet Rosshäuserntunnelns brokigt

TEKNIK

blandade maskin- och fordonspark. De tre viktigaste

Många maskiner och fordon som särskilt utvecklats

orsakerna till beställningen var den höga miljökompati

för tunnelbyggnad går dygnet runt på byggplatsen:

biliteten hos många produkter, kapaciteten under extre-

Antingen det gäller borrmaskinen för injektionsskär-

ma förhållanden och den ständigt garanterade servicen

men, jumboborren, hjullastarna, schaktmaskinerna,

från MOTOREX specialister. Eftersom arbetet är igång

dumpervagnarna, lastbilarna, terrängfordonen eller

dygnet runt inrättade MOTOREX en egen reparations-

minibussarna som transporterar arbetarna sätter den

och underhållsverkstad på byggplatsen. Ofta genom-

tuffa användningen sina spår hos alla de värdefulla

förs olika smörjarbeten också med hänsyn till skiftbyten

hjälpmedlen. Just därför är det så viktigt med ett

och enligt tillverkarnas smörjscheman. För bergfolket

samvetsgrant underhåll och användning av bepröva-

vet alltför väl att utan maskinkraft fungerar ingenting

de smörjmedel, anser konsortiets erfarne verkstads-

på en byggplats med de här dimensionerna.

chef Walter Bühler. Speciell uppmärksamhet ägnas
generellt åt miljöskyddet: Avloppsvattnet samlas in
MOTOREX MAGAZINE 101
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På: www.bls.ch kan du läsa mer om tunnelbygget.
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Foto: S. Ebel – fotolia.com

MOTOROLJA

MOTOREX ALPINE EXTREME SAE 5W/30 garanterar full kapacitet i alla situationer och bidrar till mätbart
lägre driftkostnader.

ALPINE EXTREME SAE 5W/30:

EKONOMISK OCH KRAFTFULL
MOTOREX ALPINE EXTREME SAE 5W/30 förenar högsta möjliga bränsleeffektivitet
med full kapacitet. Denna innovativa lågfriktionsolja är skräddarsydd för alpvärldens
extrema driftförhållanden och sänker både bränslekostnader och CO2-utsläpp och tack
vare det optimala slitageskyddet även underhållskostnaderna mätbart.
Efter vintersäsongen väntar inte bara den årliga över-

metrar. Genom att använda motoroljan MOTOREX ALPINE

synen av maskinparken. Året analyseras också ur drif-

EXTREME kan man sänka bränsleförbrukningen med

tekonomisk synpunkt. Därvid är bränsleförbrukningen

ytterligare upp till 3 %. Det betalar sig bokstavligen i

en väsentlig kostnadsfaktor, som är beroende av olika

reda pengar.

tekniska och meteorologiska parametrar. I många vintersportområden satsar man idag på den senaste genera-

Om vi antar att 5 pistmaskiner med en sammanlagd

tionens fordon och maskiner. Ny teknik ger högre

arbetskapacitet på 5 000 drifttimmar per säsong används,

verkningsgrad och mindre utsläpp.

och att de i genomsnitt förbrukar 30 liter diesel per
timma, kan man alltså av en sammanlagd förbrukning

Ny teknik ger bättre verkningsgrad
och lägre utsläpp.

på 150 000 liter bränsle spara 3 %, dvs. 4 500 liter diesel
per säsong. Multiplicera detta med det aktuella literpriset
så kan du beräkna besparingen exakt. I det här exemplet
blir den 63 000 kr, bara genom rätt val av motorolja! På

FÖRBRUKNINGEN I FOKUS

utsläppssidan sparar man dessutom in hela 11 790 kg

Idag gör både tillverkare och företagare stora ansträng-

CO2.

ningar för att optimera alla förbrukningsrelevanta para-
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MÅNGSIDIGHET
Den syntetiska low-SAPS-oljan ALPINE EXTREME tillverkas med den banbrytande lågfriktionsviskositeten SAE 5W/30. Den är en av de
första motoroljorna som klarar både en ACEA E6- och en API CJ-4-specifikation. På så sätt kan motorer från tillverkarna Mercedes-Benz,
Cummins, Caterpillar, MAN m.fl. (följ tillverkarens föreskrifter) i pistmaskiner och andra maskiner i stor utsträckning köras med en och
samma motorolja. Det förenklar också lagerhållningen och höjer effektiviteten. Med den mycket användbara ALPINE EXTREME SAE
5W/30 kan man dra nytta av dessa fördelar i olika motorgenerationer.

Pistmaskiner i Schweiz
och Österrike
sparar redan bränsle med
ALPINE EXTREME.

Moderna avgasrenings
system kräver en
low-SAPS-motorolja.

I många vintersportområden
används vanliga
schaktmaskiner
i fordonsparken.
Foto: Honda Motor Europe Ltd.

Efter ett snöfall gör
transportfordonen
ett värdefullt arbete
som traktorer.

Lågfriktionsviskositeten
SAE 5W/30 underlättar start
i kyla.

MÖJLIGA BESPARINGAR FÖR EN PISTMASKIN
I KRONOR OCH KG CO2 PER SÄSONG

Lätthanterliga snöslungor
är omtyckta hjälpmedel,
särskilt vid bergstationerna.

FRAMTIDSINRIKTNING
Resurssparande pistmaskiner med låga utsläpp används
redan på många platser. För att kunna driva fordonen

12000

Besparing:
12 600 kr
och
2 358 kg CO2

10000

Kronor

8000

Besparing:
8 400 kr
och
1572 kg CO2

6000
4000
2000
0

använda en så kallad low-SAPS-olja, en motorolja med
mycket låga halter av sulfataska, fosfor och svavel.
MOTOREX ALPINE EXTREME SAE 5W/30 utnyttjar redan
den senaste askfria tillsatstekniken och erbjuder ytterligare fördelar genom att den
•h
 ar ett synnerligen brett användningsområde/

Besparing:
4 200 kr
och
786 kg CO2
1%

effektivt och ekonomiskt även på lång sikt måste man

EURO-6-kompatibel
• l ämpar sig för alla avgasreningssystem
2%
Bränslebesparing

3%

Maskin: t ex Kässbohrer 600W eller Prinoth Everest

• s änker bränsleförbrukningen mätbart
och minskar CO2-utsläppen
• sprider sig i motorn extremt snabbt
• erbjuder ett utmärkt slitageskydd

Drifttimmar per säsong: 1 000 timmar
Medelförbrukning per timma: 30 liter diesel

Din MOTOREX-representant svarar gärna på frågor om

Medelpris per liter diesel: 14 kr

fördelarna med ALPINE EXTREME SAE 5W/30 för din for-

Total bränslekostnad per säsong: 420 000 kr

dons- och maskinpark. •
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Foton: TCS

REPORTAGE

I Schweiz kan man räkna med hjälp på vägen av de s k TCS-patrullerna dygnet runt – varje år gör de mer
än 300 000 insatser. Då måste allt gå som smort, även i bakgrunden.

TCS-PATRULLEN:

HJÄLP PÅ TELEFON
Alla som kör på de schweiziska vägarna känner igen TCS väl synliga assistansfordon.
De ständigt beredda patrullmedlemmarna utför varje år i genomsnitt cirka
300 000 hjälpinsatser. Då gäller det att ha alla sinnen i behåll och en perfekt
organisation i bakgrunden …

10

När 205 cyklister år 1896 startade Touring Club Schweiz

MÅL: ATT KÖRA VIDARE

i Genève med syfte att främja cykelturismen hade bilis-

TCS är inte och kan inte bli en konkurrent till verkstads-

men inte ens fått på sig barnskorna, den var ännu bara

företagen – istället är alla strukturerna inom TCS inställ-

en vision. Detsamma gällde för TCS betydelse, men idag

da på att bilen ska kunna köras vidare. Detta högt ställda

har man ungefär 1,6 miljoner medlemmar och är Schweiz

mål uppnås i 86 % av alla fall – för ofta är det små orsa-

största trafikantförening. Med sin finmaskiga struktur

ker som för med sig ett stopp. Den som en gång med

kan denna icke vinstdrivande organisation idag erbjuda

fullt semesterbagage och fulltalig familj kunnat köra

ett brett spektrum av tjänster, för att tillgodose medlem-

vidare mot Rimini efter att ha bytt ett bensinpumps-

marnas mångskiftande intressen.

relä eller en råttgnagd tändkabel litar blint på nummer

“Touring Club Schweiz, Nina Meister” –
varje dag tar medarbetarna vid TCS call center
i Schönbühl emot mellan 80 och 100 samtal.

I de centrala verkstäderna i Emmen byggs alla fordonen
om och specialutrustas för vägassistans.

Högmodern kommunikationsutrustning är avgörande för snabb
och effektiv assistans.

ett inom vägassistansen. Om någon trots allt inte kan

för fordonsassistanscentralen. Efter att en anmälan

få hjälp på platsen kan TCS också bogsera fordonet eller

har gjorts vidarebefordrar trafikledningen insatsen till

köra det med bärgningsbil till närmaste verkstad eller

en ledig patrull, om möjligt i närheten.

märkesrepresentant.

ALLTID REDO (ATT HJÄLPA)
TCS vägassistans kan anropas dygnet runt, 365 dagar
om året. När du på grund av ett stopp, en olycka eller

TCS vägassistans finns på plats dygnet runt,
365 dagara om året.

till och med en stöld ringer numret 0800 140 140 kan
du föreställa dig det som upptakten för en perfekt

FINMASKIGT VÄGASSITANSNÄT

samövad orkester med flera hundra musiker. På tyska,

TCS syselsätter sammanlagt 620 patrullmedlemmar.

franska, italienska eller engelska tar medarbetarna vid

Av dessa är 220 direkt engagerade av TCS och ytterligare

TCS callcenter strukturerat emot ditt samtal. De som

400 kan kallas in genom avtal med så kallade partner-

ringer får snabbt veta att de gärna och inom kort tid

verkstäder. Med hjälp av en genomtänkt insatskarta,

kommer att få hjälp. Kompetens har ofta också en

som under åren ständigt anpassas till senaste erfaren-

lugnande verkan på de som befinner sig i en besvärlig

heter, får patrullmedlemmen alla uppgifter för insatsen

situation. Varje år kommer det i genomsnitt in över

direkt till sin Toughbook (laptop/surfplatta). Denna är

500 000 samtal. “Naturligtvis finns det många fall som

ständigt uppkopplad mot assistanscentralen och av stor

liknar varandra, men trots det har varje insats sina

vikt för att hjälpinsatsen ska bli snabb och framgångsrik.

individuella komponenter” berättar Michael Flury, chef

Den robusta apparaten visar följande information:
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Alla insatser avslutas med ännu en kontroll av bensin- och oljenivåerna.
Nästan var tredje personbil i Schweiz kör med för litet olja!

Varje patrullmedlem har förutom bensin och diesel också
med sig ett omfattande sortiment av lämpliga smörjmedel.

• Navigeringsgifter (lämplig färdväg till assistansplatsen)

människokännedom och lugna nerver. För på händelse-

• Huvuduppgifter om insatsen (stopp, olycka, stöld)

platsen råder det ofta spänd stämning. Men genom ett

• Uppgifter om fordonet och medlemmen

strukturerat och målinriktat handlingssätt kan man nu

• Eventuell extra information, erforderliga delar som

avhjälpa 86 av 100 stopp! Det bidrar snabbt till en mer

reservhjul m.m.

avslappad atmosfär.

• Internetuppkoppling

RULLANDE MINIVERKSTÄDER

Hjälparna i gult har alltid med sig sådant som
god människokännedom och nerver av stål.

Alla TCS-patrullfordon är identiskt utrustade. De har
med sig allt som normalt behövs vid stopp- och olycksassistans, både verktyg och ett grundförråd av reservdelar och drivmedel (bensin, diesel, smörjmedel,

När patrullmedlemmen kommer till assistansplatsen

kylarskydd osv.). Till detta hör också specialverktyg för

kan han få ytterligare information, t.ex. tekniska uppgif-

att öppna dörrar när nyckeln ligger kvar inne i fordonet.

ter om fordonet, på TCS intranät och utföra funktioner

Tidigare hade TCS mest Opel Omega kombi. Idag har

som fordonsdiagnostik via sin dator. Om det exempelvis

man förutom Peugeot 807 Van allt fler Chevrolet Capti-

fattas en avsevärd mängd olja kan han via MOTOREX

va 4x4. Av dessa är fler än 120 ute på vägarna. Vid TCS-

Oilfinder hitta rätt produkt för det aktuella fordonet

anläggningen i Emmen förbereds assistansfordonen

enligt tillverkarens föreskrifter.

under ledning av René Köchli (chef för vagnparks
förvaltning och logistik) för deras tuffa insatser under

12

ÄKTA MULTITALANGER

den genomsnittliga livstiden 8 år. De görs i ordning för

Alla som jobbar för TCS som patrullmedlemmar har en

gullackeringen och förses med ett skräddarsytt förva-

imponerande mångsidig kompetens. Samtliga TCS-

ringssystem, elektrisk/elektronisk extrautrustning och

patrullmedlemmar är utbildade bilmekaniker, elektri-

enhetliga dekaler. I Emmen utförs också underhåll och

ker och/eller diagnostiker. De får genomgå ett omfat-

större reparationer på assistansfordonen. När det gäller

tande utbildningsprogram som har utvecklats

smörjmedlen för den krävande användningen under i

av TCS och som täcker in många olika områ-

genomsnitt 25 000 till 30 000 mil förlitar sig TCS på

den (första hjälpen, kontakt med människor i

MOTOREX. För verksamheten på vägen har patrullmed-

stopp-/olyckssituationer, tekniska nyheter osv.).

lemmarna också med sig ett omfattande sortiment med

Med i bagaget bör de gula assistenterna också ha

lämpliga motor- och transmissionsoljor, kylarvätska osv.

Vid feltankning måste hela bränslesystemet tömmas och
bensin-dieselblandningen därefter omhändertas på ett
miljövänligt sätt.

Om det inte går att köra vidare förs fordonet till närmaste verkstad eller
märkesrepresentant för reparation.

STOPPKLASSIKERNA

ALTERNATIVA DRIVSYSTEM

Fastän biltillverkarna hela tiden vidareutvecklar kvalite-

På de schweiziska vägarna färdas allt fler fordon med

ten och tekniken i sina fordon har TCS-patrullmedlem-

elmotorer, som inte heller är immuna mot fel. Detta

marna ändå alltid händerna fulla. De flesta stoppen

ställer i sin tur ökade krav på TCS-patrullernas tekniska

noteras under semesterperioderna sommar och vinter.

kunskap och utrustning. På fordon med högspänning-

Medan mekaniska stopp som till exempel problem med

system, ibland mer än 600 volt, kan det dessutom krävas

koppling och växellåda blir allt sällsyntare ökar antalet

särskilda säkerhetsåtgärder. TCS vägassistans har byggt

insatser på grund av fel i elsystemet kontinuerligt.

upp den kompetens som behövs för att klara även framti-

Knappt 60 % av stopporsakerna kan hänföras till elek-

den. TCS har också ett nära samarbete med biltillverkarna

trisk utrustning. Första plats på stopptopplistan intas

och andra internationella bilklubbar. TCS-patrullerna kan

som tidigare av batteriet.

på så sätt hjälpa till vid stopp på både gas- och hybridfordon och även elbilar.

1 MILJON MIL
Tändsystem 9,9 %

Insprutningssystem 10,0 %

TCS-personalen kör tillsammans mer än en miljon mil
varje år, fordonstransporter på lastbil och återtranspor-

Kaross 7,5 %

ter inräknade. Detta visar klart behovet av en effektiv
vägassistans, som i ett topografiskt krävande land som

Motor 7,2 %

Schweiz samtidigt utförs av flera organisationer. Medan
Batteri 31,7 %

Hjul/
däck 6,9 %

du har läst den här artikeln har otaliga fordon fått
starthjälp, kopplats för bogsering, öppnats utan nycklar,
fått reservhjul monterade, kortslutningar avhjälpta
eller i övrigt gjorts trafikdugliga med hjälp från TCS-

Bränslesystem 5,7 %
Startmotor 4,6 %
AC/klimatanläggning/
värmare 4,2 %
Generator 4,1 %

MOTOREX MAGAZINE 101

El, allmänt 0,4 %
Upphängning 0,4 %
Avgassystem 1.5 %

personalens skicklighet. •
www.tcs.ch
0800 140 140

Bromsar/ABS/ESP 1,9 %
Koppling/växellåda/drivlina 4 %
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NORDEN

Kunderna är imponerade
av Winn Marketings breda
maskinsortiment och
innovativa lösningar, t.ex.
pistmaskinen PistenBully
med lyftplattform.

SIKTA HÖGT

MED WINN MARKETING SWEDEN
Det kan vara en PistenBully pistmaskin som preparerar alpina backar och längdskidspår
eller en ismaskin som skapar perfekt hockeyis, maskinerna från Winn Marketing finns
alltid på plats.
Sedan 30 år tillbaka svarar det norrländska familjeföre-

FRAMGÅNGSRIK STRATEGI

taget Winn Marketing AB för att de här tunga special-

Winn Marketing är ett import- och exportföretag som

maskinerna gör sitt jobb effektivt och utan störningar,

sedan 1983 är generalagent för pistmaskinerna Pisten-

både i Norden och i andra europeiska länder.

Bully och av ismaskinerna Olympia och Icebear. De 14
anställda utgör kärnan på försäljnings- och eftermarknadsföretagets huvudkontor i Umeå. För att kunna ge
sina kunder optimal service samarbetar Winn Marketing med flera försäljnings- och servicepartner i Sverige,
Finland, Danmark, Nederländerna och Schweiz. Samarbetsavtalen är en viktig framgångsfaktor för företagets
långsiktiga winwin-strategi.

GENERATIONSVÄXLING
Winn Marketing startades av Roger Strandberg och
Winn har sålt och utfört underhåll på pistmaskiner under hela 30 år.
Med MOTOREX får man säkerhet och tillförlitlighet.

14

Glenn Bergström, som också är de enda aktieägarna. De
är båda än idag verksamma i företaget, även om en

Nya maskiner färdigställs för leverans i Winn Marketings
verkstad, där även begagnade maskiner får en genomgång.

Icebear-maskinerna används i många svenska ishockeyarenor
(Globen i Stockholm, Malmö Arena osv.). Den eldrivna modellen Icebear
Electric har redan sålts av Winn i fler än 200 exemplar.

Företagets grundare Roger Strandberg och
Glenn Bergström tillsammans med andra generationens VD,
Joakim Bergström.

Mega E-Worker leder revolutionen inom eldrivna, lätta nyttofordon. Typiska
kunder för dessa fordon kan vara kommuner och park- och kyrkoförvaltningar.

generationsväxling nyligen har skett. 2011 överlämna-

tet än en gång skulle bli en verklig winwin-situation för

de Glenn Bergström sin befattning som VD till sonen

alla berörda” säger Joakim Bergström och tillfogar: “Efter-

Joakim Bergström. Också andra nyckelpositioner i före-

som många av våra maskiner, bl.a. PistenBully, är bero-

taget har undan för undan besatts med yngre medarbe-

ende av smörjmedel med hög kvalitet kunde vårt utbud

tare. Detta innebär ett viktigt steg för att säkra företagets

bara bli ännu bättre med rätt smörjmedelsleverantör.

framtid.

Dessutom kan MOTOREX erbjuda snabb teknisk rådgivning och har ända sedan början av vårt partnerskap

KVALITETSMÄRKEN

bidragit med utbildning i smörjteknik.”

Förutom pistmaskinerna PistenBully och ismaskinerna
Olympia och Icebear är företaget också generalagent för

Partnerskapet med MOTOREX är en idealisk förutsätt-

varumärket Mega, som tillhör företaget Aixam-Mega

ning för att Winn Marketing också i framtiden ska kunna

(el- och dieselfordon), samt återförsäljare för det schwei-

behålla en ledande ställning på de olika marknaderna. •

ziska

www.winnmarketing.com

traktormärket

Aebi

Terratrac.

Genom

att

MOTOREX-smörjmedel har införts i produktsortimentet
kan Winn Marketing ekonomiskt, effektivt och enligt
alla gällande tillverkarföreskrifter tillgodose samtliga

FAKTA OCH SIFFROR

smörjtekniska behov hos de ganska varierande maskin-

Företaget
Huvudkontor
Grundat
Anställda
Verksamhet

Winn Marketing AB
Umeå, 70 mil norr om Stockholm
1983
14 (plus externa leverantörer)
Ensamimportör av tunga specialmaskiner, till exempel
pistmaskiner, ismaskiner, traktorer och eldrivna nyttofordon,
till Sverige och andra nordiska och europeiska länder

Försäljning

10 miljoner euro

kategorierna.

ATT VINNA MED MOTOREX
“Här hos Winn Marketing har vi alltid enbart arbetat
med ledande varumärken och högkvalitativa produkter.
Efter vårt första samtal med de svenska MOTOREX-
representanterna fick vi genast känslan av att samarbeMOTOREX MAGAZINE 101

I APRIL 2014

15

INSIDE

Transportsystemet för tomma förpackningar fylls
på i god tid för hand, under vaksamma blickar.

Exakt kalibrerade flödesmätare garanterar jämn fyllning
i alla flaskor.

Lock och garantiring dras auto
moment.

TAPPNING MED STÖ
Korta serier och många olika förpackningar och behållare
kräver maximal flexibilitet i en produktionsanläggning.
Genom att investera i ytterligare en modern tappningsanläggning bygger MOTOREX också systematiskt
ut sin produktionskapacitet för småförpackningar.

Flexibel produktion i egna produktionsanläggningar är

småförpackningar med volym upp till 5 liter. Man gör då

en grundsten i MOTOREX företagsfilosofi. Efter den

i ordning de kärl, lock, etiketter och kartonger som är

egentliga tillverkningsprocessen förs de tappningsklara

exakt fastställda i stycklistan i produktionsprocessens

oljorna direkt eller via lagret till tappningsanläggningen

styrsystem. Varje timma kan då den ungefär 15 meter

för småförpackningar.

långa tappningslinjen fylla upp till 2000 enlitersflaskor.
Anläggningen är försedd med fyra flödesmätare som

Den 15 meter långa
tappningsanläggningen kan tappa upp
till 2000 enlitersflaskor per timma.

garanterar en exakt dosering under fyllningen. Ett kort
och lättömt ledningssystem förkortar rengöringsarbetet
och minskar inställningstiden till bara 15 minuter.

SÄKER FÖRSLUTNING
När förpackningarna är fyllda förs de på transport

16

FLEXIBEL TAPPNING

bandet till förslutningssystemet. Locken hämtas från

Den nya tappningslinjen täcker doseringsområdet 1,5 dl

en behållare. Maskinen sätter skruvlocket med garanti-

till 10 liter. Just nu är anläggningen inrättad för att hantera

ringen på flaskgängan och drar sedan fast det med

matiskt med föreskrivet

De ännu neutrala flaskorna får sina etiketter
i ett robotiserat etiketteringssystem.

Efter avsyningen packas förpackningarna i kartonger
och staplas på pall.

RSTA FLEXIBILITET

föreskrivet moment. Några av de färdiga förpackning-

PERFEKT SAMSPEL

arna tas från tappningsanläggningen för kontroll av

Personalen på tappningsanläggningen samarbetar nästan

vikt och annat enligt ett kontrollschema.

som ett team – alltid i rätt tid på rätt plats för att säkra
avbrottsfri produktion. Ett skickligt handgrepp här, ett

SMART ETIKETTERING
Nu förs de ännu neutrala flaskorna till etiketterings
stationen, som är särskilt utformad för den mångsidiga
användningen. Förpackningarnas fram- och baksidor
kan var för sig kontinuerligt förses med etiketter på
rulle. De exakta tryckrullarna sätter fast etiketterna
utan blåsor. En bläckstråleskrivare skriver dessutom ut
datum och satsnummer på varje flaska. Sedan förs den

Kartongerna staplas slutligen
på pall, exakt enligt
produktionsföreskrifterna,
och lämnas över till logistiken.

färdiga produkten till sorteringsbordet, där flinka
händer packar den i för ändamålet iordningställda

telefonmeddelande till truckföraren där. Resultaten

kartonger.

övertygar – både kvalitativt och kvantitativt. •

MOTOREX MAGAZINE 101
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Foton: KIF Parechoc

INDUSTRI

Företaget KIF Parechoc i Le Sentier i den schweiziska “klockdalen” tillverkar två komponenter som är synnerligen relevanta
för precisionen hos mekaniska urverk, med bearbetningsvätska från MOTOREX.

KLOCKORNAS SKYDDSÄNGEL
KIF Parechoc SA har specialiserat sig på att utveckla och tillverka högprecisions
komponenter till klockor i Schweiz. “Parechoc” är franska och betyder “stötdämpare”,
och det är just med sådana man skyddar det stötkänsliga, mekaniska urverket
i klockor av många ledande märken.
Den mekaniska klockan föddes på 1200-talet – och

möjligheter för tidmätning, och dessa återspeglas

vid mitten av 1400-talet uppfanns sedan fjädern, som

tydligt i dagens moderna klockindustri. Spiralfjädrar är

kunde lagra drivkraften. Därmed öppnades många nya

en fast komponent i mekaniska urverk. De driver den
så kallade oron, ett mycket exakt tillverkat metallsvänghjul med lagringstappar i axeländarna. Spiralfjädern bildar då ett svängningssystem tillsammans med
hjulets massa.

I MÅNGA KLOCKORS HJÄRTAN
KIF Parechoc grundades 1944 och ingår sedan 2007 i
Acrotec-gruppen. Vid huvudanläggningen i urmakarhögborgen Le Sentier i Vallée de Joux i Schweiz arbetar
idag cirka 120 personer. Som ett klassiskt metallbearbetningsföretag i diameterområdet upp till 20 mm har
Valet av bearbetningsvätska påverkar direkt produktiviteten
och verktygens livslängd.
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KIF Parechoc med sina båda kärnkompetenser finreglering (på franska raquetterie) och stötsäkring (på franska

Detaljerna mäts upp med hjälp av ultramodern mätteknik, och värdena utvärderas i kvalitetskontrollsystemet.

Det är inte bara smörjmedlen som lagras i oljetillförselutrymmet. Spån
centrifugeras också bort och bearbetningsvätska filtreras.

antichoc) gjort sitt namn känt som en banbrytande

1 Minskad friktion och därmed förbättrade gångegen-

leverantör åt renommerade klocktillverkare, långt utan-

skaper, samtidigt som slitaget på tappen minskar.
2 Skyddsmekanism mot stötar som kan uppträda både

för Schweiz gränser.

radiellt och axiellt eller i kombination.

FINREGLERINGEN
Systemet med oro och

DEL AV LÖSNINGEN

spiralfjäder utgör en enhet

När KIF Parechoc letade efter den bästa lösningen gjorde

för finreglering. Oron

företaget också ett fynd på smörjteknikområdet. Genom

fungerar som svänghjul

det nära samarbetet mellan MOTOREX och Tornos låg

och är utformad som en

avgörandet nära till hands, och man fyllde omkring 50

ring. Den bärs upp av

maskiner med MOTOREX ORTHO TX 15. Det är en klor-

orons axel och drivs av

och tungmetallfri skärolja för mycket högt ställda krav,

spiralen, varvid den vibrerar

som garanterar toppresultat även vid mycket besvärliga

med ett visst tröghetsmoment.

bearbetningsmetoder med många olika material.

in det mekaniska urverkets gångnoggrannhet exakt.

STÖTSÄKRINGEN
Det är lätt att inse att finregleringen, som också kallas
“klockans hjärta”, är mycket känslig för störningar. Den
här komplicerade reglermekanismen måste därför
skyddas alldeles särskilt noga mot
stötar. För att kunna förstå den
här känsligheten ännu bättre

VERKTYGETS LIVSLÄNGD, DEL NR 250265.2 INOX 4C27A
Livslängd i %
100 %
148 %

Med detta system kan urmakaren ställa

0

MOTOREX
ORTHO TX

2 113 enheter

Standardskärvätska

1 428 enheter

500

1000

1500

2000

2500

Livslängd i enheter

bör man ha dimensionerna
klart för sig. Orons axeltappar

Tack vare det universella användningsområdet för

är i genomsnitt 0,07 mm tjocka,

MOTOREX ORTHO TX kunde flexibiliteten i produktionen

alltså bara något grövre än ett hårstrå!

ökas, och tack vare dess kapacitetsegenskaper kunde
verktygens användningstid förlängas. •

Därför har man med stötsäkringen utvecklat ett system

www.acrotec.ch

som samtidigt fyller flera funktioner:

www.kif-parechoc.ch
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Räddningstjänstens
utryckningsfordon har
för det mesta auto
matväxellådor. Detta
gör körningen enklare
och säkrare. Automatväxellådan och dess
olja måste kunna gå
från noll till 100 %.

Photo: Fire Department Berne

PÅ FÄLTET

När larmet går hos brandkåren i Bern räknas varje sekund.

SNABB VÄXLING
När brandkåren i Bern kommit iväg, inom två minuter

MOTOREX ATF TP

efter larm, räknas varje sekund. Bränder utvecklas i

Om man vill förse den blandade fordonsparken, på

regel exponentiellt. När “mindre bränder” har släckts

omkring 50 maskiner, personbilar och lastbilar av

innebär det också att bekämpningspersonalen snabbt

många olika slag, med en lämplig automatlådsolja är

var på plats.

ATF TP det bästa valet. Denna högeffektiva ATF, som
särskilt utvecklats för nyttofordon och bussar, har ett

KICKDOWN I LASTBILEN

mycket brett användningsområde och den

I växelläge D väntar Markus Remund, brandman och

• ger ett mycket bra skydd mot slitage och korrosion

samtidigt verkstadschef, på att trafikljuset ska slå om till

• har extremt hög skjuvningsstabilitet

grönt. Sedan följer en “kickdown” som accelererar det 18

• är mycket åldringsbeständig och temperaturstabil

ton tunga vattentankfordonet: Ettans växel – tvåan –

• möjliggör långa serviceintervall

trean, bromsa – åter en kickdown… I händelsernas

• håller oljesystemet rent

centrum står bland annat automatväxellådan, som just

• ökar växlingskomforten.

i nödsituationer måste fungera felfritt, dvs. kunna växla
mjukt. Den är fylld med vår högeffektiva automatlådsol-

TP-PRESTANDA

ja, MOTOREX ATF TP.

Styrkan hos ATF TP är dess höga viskositetsindex (VI) på
180, som garanterar ett optimalt viskositetsförlopp över
ett extremt brett temperaturområde. Detta värde har stor
inverkan på den så viktiga och blixtsnabba reaktionen

SPECIFIKATIONER ATF TP

Säkerhet + prestanda:
MAN 339 typ Z-3; Volvo 97341;
Allison TES-389, TES-295

Foto: ZF

DEXRON III H; MAN 339 typ V-2,
MAN 339 typ Z-2;
MB-godkännande 236.6;
Voith H55.6335.3x, H55.6336.3x;
Mercon V; Allison C-4
ZF TE-ML-04D, 05L,
09, 14B, 16L, 17C

hos automatväxellådan. Tack vare de speciella tillsatserna imponerar ATF TP också genom sina friktionsegenskaper, som uppskattas enormt av proffsen, särskilt i
momentomvandlare, t.ex. vid mjukstart. Ofta integreras
också s k retarder i automatlådornas cirkulationssystem,
där rörelseenergi dissiperas för att bromsa fordonet.
Hos brandförsvaret i Bern fyller man också styrväxlar
och andra komponenter, på allt från gaffeltruckar till
släckvattenekipage, med den effektiva ATF TP. De som
ansvarar för fordons- och maskinparken vet varför.
www.berufsfeuerwehr-bern.ch
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Foto: Marti AG/AXPO AG

ALPINT

I samarbete med linbane
tillverkaren GARAVENTA har
MOTOREX framgångsrikt
utvecklat och testat specialhydrauloljan ALPINE COREX
POLAR S 370. Både projektet
och produkten innebär en
ny standard inom området
universalhydrauloljor.
Linbanelinor exponeras för extrema temperaturvariationer –
precis som den hydraulolja som håller banorna igång.

DET ENDA RÄTTA: ALPINE COREX POLAR
För de ansvariga linbaneteknikerna hos GARAVENTA är

driftsäkerhet under hela användningstiden. ALPINE

smörjtekniken av största betydelse för utveckling, drift,

COREX POLAR övertygar genom fördelar som:

underhåll och renovering av alla slag av linbanor. Som

• enastående vattenavskiljningsförmåga

smörjteknikspecialist kan MOTOREX det här ämnet

• mycket hög skjuvningsstabilitet

ända från grunden. Vad som efterfrågas är support och

• extremt flack viskositets-temperaturkurva

teknisk rådgivning, inte bara ett sortiment med några

• mycket låg flyttemperatur

standardprodukter. Denna service och special- och stan-

• hög oxidations- och åldringsstabilitet

dardprodukternas höga kvalitet övertygade GARAVEN-

• effektivt skydd mot korrosion och stilleståndsskador

TAs ingenjörer, som bestämde att ALPINE COREX POLAR

•k
 ompatibilitet med vanligen förekommande

skulle bli ny standard för alla anläggningar.

packningar, O-ringar och färgskikt

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

LÅNGTIDSTESTET GODKÄNT

GARAVENTA AG arbetar sedan lång tid tillbaka med

Efter linbanetillverkarens framgångsrikt slutförda lång-

hydrauloljor från MOTOREX. Utvecklingen av ALPINE

tidstest föreskrivs nu ALPINE COREX POLAR allt oftare hos

COREX POLAR i två viskositetsklasser baserar sig därför

GARAVENTA-kunderna i många olika drift- och säker-

på de många praktiska erfarenheter som gjorts av ingen-

hetsbromsar, hydrauliska spänncylindrar, nöddriftsystem

jörerna hos GARAVENTA:s Engineering Service och
MOTOREX tribologispecialister. Målet var att skapa en
hydraulolja med ett så brett användningsområde som
möjligt och vars egenskaper garanterar högsta möjliga

“Med universalhydrauloljan ALPINE COREX POLAR kan våra kunder
nu täcka in flera områden optimalt med en enda produkt.”
Erich Zuber, projektingenjör inom hydraulik, Garaventa AG

säkerhet över ett extremt brett temperaturområde.
osv. ALPINE COREX POLAR ersätter MOTOREX hittillsva-

DEN NYA GENERATIONEN

rande hydraulolja HOTZ HYLR-OLYT. •

Hydrauloljorna ALPINE COREX POLAR S 320 och S 370

www.garaventa.com

tillhör den nya generationen högeffektiva universalhydrauloljor för alpin infrastruktur. Dessa specialoljor är
uppbyggda på högkvalitativa basoljor. Exakt avpassade
zink- och silikonfria tillsatser garanterar högsta möjliga
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SPECIFIKATIONER
HVLP enligt DIN 51524/T3 och HV enligt ISO 6743/4
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SMÅTT OCH GOTT
Alyssias (tre och ett halvt år) unika skogvaktardräkt
med den iögonenfallande nappen är inte resultatet av
ett nytt EU-säkerhetsdirektiv. Men den berättar något
om vad Alyssia och hennes far Antonio från Neuenburg gör på fritiden. Bilden är tagen under trädfällningen på den tomt där Alyssia och hennes familj
snart ska få sitt nya hem. Lyckligtvis kan hennes hantverksbegåvade far, som till yrket är verkstadschef, göra
mycket själv. För Alyssia kan antingen fälla träd med

SKOGSARBETE
MED NAPP
pappa, baka kakor med mamma eller leka kurragömma
med dem båda. Huvudsaken är att det händer mycket,
riktigt mycket. •

VISSTE DU DETTA OM KITZBÜHEL…
Skidloppet Hahnenkammrennen, som körts sedan 1930, är troli-

nästan 100 000 välkomna gäster. På sommaren lockar Kitzbühel,

gen det som gjort Kitzbühel till en av de internationellt mest

som ligger 95 km öster om delstatshuvudstaden Innsbruck, med

välkända vintersportorterna. Varje år drar evenemanget till sig

fascinerande evenemang som Austrian Tennis Open med dess
unika atmosfär. För att Kitzbühel alltid, oavsett årstid, ska visa
sig från sin bästa sida är stadens gatukontor ständigt igång
med sina 38 anställda och sina fordon. Antingen det gäller
snöröjning, parkskötsel, vägarbeten eller hjälp vid evenemang
kan man alltid lita på gatukontorets folk. Sedan april 2012
förser MOTOREX gatukontoret med smörjmedel för hela
fordons- och maskinparken. De ”orange proffsen” i Kitzbühel
uppskattar produkternas eminenta kvalitet och ekonomi, som
de högst personligen kan konstatera i den dagliga använd
ningen. Gratis, med ändå mycket värdefulla för gatukontoret,
är också de smörjtekniska råd som ges av MOTOREX representant. • www.kitzbuehel.com

OTTOREX
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MOTOREX SOFTSHELL-JACKA

MOTOREX ARBETSBYXA

Softshell-jacka för både honom och henne, antracitgrå, figursydd, vatten- och vindtät, andas. Mycket mjuk och lätt, med extra
stretch. 84 % polyester / 16 % polyuretan. Elastiska muddar,
ärmficka, en bröstficka på vänster sida, två påsydda ytterfickor,
krage med elastisk kord. MOTOREX logga på vänster sida av
bröstet.

Antracitgrå arbetsbyxa i bekvämt och starkt material (275 g/m2).
Tyg som känns slätt och behagligt. 60 % bomull / 40 % polyester.
Stor benficka med fack för måttband och separat tättslutande
ficka. Detaljer i denim, t ex ok baktill som på jeans. Corduraför
stärkning på knäna. Extremt slittålig polyamidväv. Rivtålig och
fläckavvisande.

Storlekar: S–XXL

Storlekar: 42–62

© drubig-photo

740 kr inkl moms
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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

