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Släppmedel
Släpp och skydd utan
kompromisser.
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Motoroljor för personbilar
Banbrytande komplett
sortiment.
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Kylsmörjmedel
Den coola lösningen
för nya segrar.

TREDUBBEL
BESPARING

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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FÖRSÄLJNINGSCHEFEN HAR ORDET
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Nyheter kring MOTOREX
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Släpp och skydd: MOTOREX släppmedel

AKTUELLT

DET NYA KOMMER,
DET GODA FINNS
KVAR
MOTOROLJA
8

Till alla våra kunder och läsare

Banbrytande: Det kompletta motoroljesortimentet
“Panta rei – allt flyter”, det visste redan den grekiske filosofen Herakleitos
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(460 f. Kr.). På vår planet duger det inte att stå stilla. Vi måste ständigt möta

Röntgenblick in i framtiden med SwissFEL

nya utmaningar, utveckla nya metoder och söka efter nya svar. Men måste
det verkligen vara så, behövs det faktiskt alltid nya vägar?
Rapporten “Röntgenblick in i framtiden” på sida 10 besvarar frågan med ett
klart JA och visar hur det välkända institutet Paul Scherrer ständigt söker
nya vägar. Tillsammans med specialistföretag bygger man för närvarande
SwissFEL (frielektronlaser). Anläggningen gör det möjligt för forskarna att

EXPORT
14

skaffa sig ny kunskap och därmed i sin tur vara hela samhället till nytta på

Moto3 VM: HUSQVARNA tävlar

alltid är förknippade med tvärvetenskapligt samarbete och att de är bero-

INSIDE
16

ende av flexibla och kraftfulla industripartner.

MOTOREX representanter förr och nu

“Panta rei” – också smörjteknikvärlden flyter ständigt framåt och även
MOTOREX rör sig i detta avseende med tiden. Våra representanter kan visa

INDUSTRI
18

många olika sätt. Det stora projektet visar också att innovativa lösningar

COOL lösning för nya rekord

bra exempel på hur kundkontakterna har vidareutvecklats över tiden.
“Det nya kommer, det goda finns kvar”. De finns också, framgångsfaktorerna
som verkar kunna övervinna alla förändringar och turbulenser. Och de här
egenskaperna gäller för forskare i lika hög utsträckning som för säljare.
Drivfjädern är alltid nyfikenheten och lidelsen att upptäcka något nytt, och
glädjen och entusiasmen över att gemensamt åstadkomma något. Vi låter
de här egenskaperna driva oss så att vi alltid ska kunna ge er – våra upp-

PÅ FÄLTET
20

Tryckluftsoljan ROTAC BIO 100

skattade kunder – kompetent rådgivning och erbjuda er bästa möjliga produkter och service. Så kommer det att vara också i framtiden.

NORDEN

Jag önskar er all glädje och framgång i ert dagliga arbete med våra M
 OTOREX-

21

Tillväxt hos MOTOREX NORDIC AB

produkter!

22

Coola idéer/Visste du att…/Serie

SMÅTT OCH GOTT
Martin Basler, försäljningschef Schweiz
BUCHER AG LANGENTHAL

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: Framsteg genom tekniskt kunnande 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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NYTT
OM MOTOREX

VÄLKOMMEN TILL
ENTREPRENADEXPO!
Från den 25 till den 27 september
ställer MOTOREX för första gången ut
på Entreprenadexpo i Borgeby. Mässans tyngdpunkt ligger på bygg- och
entreprenadsektorn. Branschfolket
får där se de senaste maskinerna och
lösningarna för ett ekonomiskt och
miljövänligt byggande. För MOTOREX
innebär deltagandet i Entreprenad
expo 2014 en premiär och är därmed
mycket viktigt. Som det stora intresset
vid MaskinExpo redan har visat är
MOTOREX produkter, tjänster och
yrkeskunnande mycket efterfrågade
inom den svenska bygg- och entreprenadbranschen . Om man styr färden
mot Borgeby blir man belönad med
en attraktiv och mångsidig fackmässa.
Besök oss i monter nr 412 så får
du veta mer om de senaste nyheterna
inom smörjteknikvärlden.
www.entreprenadexpo.se

GRUNDLIGT TRÄNAD
OCH PERFEKT SMORD
Revolutionär. Puristisk. Radikal. Vid utformningen av den fyrhjuliga supersportmaskinen
KTM X-BOW stod den ultimata körupplevelsen helt i förgrunden. Det gällde att integrera så många tekniska innovationer som möjligt i den extremt lätta (790 kg) och
därigenom kördynamiska sportbilen. Sedan 2008 har X-BOW serietillverkats i olika
modellvarianter. Oavsett om det gäller den perfekt stegade sexväxlade lådan med

PÖTTINGER
LISTAR MOTOREX
Det österrikiska familjeföretaget
Pöttinger hör till de ledande leveran
törerna av ej motordrivna påbygg
nadsapparater för foderutvinning och
markbearbetning. Det mer än 140 år
gamla traditionsföretaget producerar
informativa handböcker för drift och
underhåll för varje produkt. Detaljerade
smörjscheman visar vilka enheter som
ska underhållas med vilket smörjmedel
(godkända leverantörer och kvaliteter).
Genom den officiella listningen av
MOTOREX understryker PÖTTINGER
ställningen för den inom jordbruket
starkt förankrade smörjmedelsspe
cialisten. Med sin FARMER LINE är
MOTOREX den ledande smörjmedels
leverantören inom jordbruksområdet
och står med sitt kvalitativt högtstående
sortiment för alla användningsområden
för samma värderingar som Pöttinger.
www.poettinger.at
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differentialspärr, kylsystemet, bromssystemet eller turbomotorn med mer än 360 hk
(X-BOW Battle) kan MOTOREX förutom sin expertis inom samtliga områden också
leverera idealiska smörjmedel och förbrukningsmateriel för påfyllning i fabriken och
för senare underhållsarbeten.
www.ktm.com

EMIL FREY RACING
MED GT3
Emil Frey Racing-teamets 550 hk starka Jaguar GT3 ställer
upp i Blancpain Endurance Series 2014 med de tre förarna
Fredy Barth, Lorenz Frey och Gabriele Gardel, Tävlingsserien
började för tre år sedan som uppföljare till FIA:s GT-mästerskap. Fyra tretimmarslopp och som säsongens höjdpunkt
24-timmarsloppet i Spa (Belgien) står på programmet. Cirka
60 högkarats GT3-bilar från för närvarande nio tillverkare
kämpar om poäng och pokaler på legendariska tävlingsbanor som Monza, Silverstone, Le Castellet och Nürburgring.
Ett perfekt revir för den fantastiska Jaguaren. Och MOTOREX
garanterar smörjteknisk support åt de krävande GT3-förarna.

Foto: Emil Frey Racing

www.emilfreyracing.com

MOTORFEST & BYAFEST
I KARL GUSTAV
Karl Gustav, den idylliska orten vid en sjö i Halland,
har omkring 400 fastboende. Men lördagen den
16 augusti väntar man än en gång besök av fler än
3000 motorfans. Många av dessa kommer med
veteranbilar och motoriserade sevärdheter till
Karl Gustavs synnerligen trivsamma Motorfest &
Byafest. I fjol deltog över 750 fordon. Det kommer
traktorer, brandbilar, byggmaskiner, bilar, motorcyklar och mopeder. Huvudsaken är att fordonet
har en motor och passar som samtalsämne.
Samtidigt äger en byfest rum, och det är väl sörjt
för den lekamliga spisen och med underhållning
som musik och dans. MOTOREX NORDIC AB
kommer också i år att finnas med vid motorfesten
i halländska Karl Gustav. Vi gläder oss redan nu
åt evenemanget och
åt ditt besök hos oss!
www.motorfest.se

GENIALT ENKEL:
MOTOREX OILFINDER
Att med några få klickar hitta rätt produkter och
påfyllningsvolymer för alla vanliga personbilar,
transportbilar, motorcyklar och terrängfordon…
det är sedan en kort tid verklighet på MOTOREX
hemsida. Via vår svenska webbsida, www.motorex.se,
kan du kontrollera om den modell du söker finns
med i listan.

VLÖ PÅ BESÖK HOS MOTOREX
En delegation från VLÖ (Österrikiska jordbruksentreprenörsföreningen, www.lohnunternehmer.at) avlade
inom ramen för ett erfarenhetsutbytesevenemang i
Schweiz ett besök vid MOTOREX produktionsanläggning. Delegationen fick vara med om ett omväxlande
program: Efter ett kort föredrag om de smörjtekniska
kraven inom ett effektivitetsorienterat jordbruk kunde
gruppen vid en rundtur på företaget skapa sig en
personlig bild av MOTOREX smörjmedelstillverkning.
På gruppbilden poserar förutom deltagarna också
den imponerande självgående markberednings- och
såningsmaskinen Ryser MegadRyll 6000 från det
schweiziska entreprenadföretaget Ryser Agrotechnik.
www.ryser-agrotechnik.ch.
MOTOREX MAGAZINE 102
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AKTUELLT

Överallt där det byggs
gör MOTOREX släppmedel
och blandarskydd ett
värdefullt jobb. Med sitt
toppaktuella sortiment
täcker MOTOREX in samt
liga tillämpningsom
råden, både ekonomiskt
och miljövänligt.

SLÄPPA OCH SKYDDA
Byggare, formtekniker och betongtillverkare ställer stän

släppegenskaperna underlättar och förenklar moderna

digt upp allt ambitiösare mål och förverkligar innovativa

släppmedel också rengöringen av formarna. Nedanstå-

byggidéer i betong. Därvid spelar betongsläppmedlen en

ende tre VOC-fria släppmedel (VOC = flyktiga organiska

viktig roll som osynliga medhjälpare för att ge betongen

föreningar = lösningsmedel) har mycket framgångsrika

en god ytkvalitet och underlätta arbetsprocessen.

bevisat sin förmåga i praktisk användning:

Betongrecepten innehåller ofta ett stort antal kemiskt
verksamma ämnen, och idag måste släppmedelstillver-

MOTOREX CONFORM 5450 BIO

karen ha ett brett byggkemiskt kunnande.

Biologiskt snabbt nedbrytbart, grönfärgat, VOC-fritt och
högeffektivt släppmedel. De tunnflytande grundoljorna

TRE FÖR ALLA ALTERNATIV

gör att medlet bara behöver appliceras på tunt på formen.

MOTOREX har den erfarenhet som behövs, tack vare sitt

Nya tillsatser garanterar ett enastående korrosionsskydd

mångåriga samarbete med användare och ledande tillver-

och en snabb härdning av betongytan. Den biologiska

kare av betong och betongformar. Förutom de optimala

nedbrytbarheten gör att medlet utan problem kan användas vid betongelementtillverkning, tunnelbyggnad och
vattenbyggnader. Det är också lämpligt som bitumensläppmedel.

MOTOREX CONFORM 5100
Gulfärgat VOC-fritt släppmedel med medelhög viskositet. Utvecklat på en bas av högraffinerade mineraloljor.
Utmärkt korrosionsskydd. Tillsatser med ny sammansättning ger snabb avluftning, optimerad vibrering och
vackra, rena och högkvalitativa ytor. Lämpar sig mycket
bra för synliga betongytor och för alla slag av formar,
även med okonventionell utformning.

MOTOREX SLÄPPMEDEL 4100
En samvetsgrann sprutning av den här stålformen med ett tunt släppmedelsskikt
garanterar att betongen lossnar perfekt efter bränningen.

6

Gulfärgat VOC-fritt släppmedel med medelhög viskositet.
Mycket drygt (upp till 40 m2/liter och vid stålform upp till

MOTOREX TRENNBIT

BITUMENSLÄPPMEDEL 4720

SLÄPPMEDEL 436

SLÄPPMEDEL 4100

SLÄPPMEDEL 4450 BIO

Bra

PERAFORM 5300

Mycket bra

CONFORM 5100

CONFORM 5450 BIO

Idealisk

SATURN 6600 BIO BLANDARSKÝDD

MOTOREX SATURN 6600 BIO

MOTOREX SLÄPPMEDEL

Aluminumformar
Träformar
Plastformar
Stålformar
Betonganläggning/Lastbilsblandare
Installationsutrustning
Pneumatik och vägvältar/Verktyg
Bioologiskt nedbrytbart
Luftningstillsatser
Korrosionsskyddstillsatser
VOC-fritt
Vattenavvisande
Bästa släppverkan:
enklare formrengöring
Viskositet vid 40 °C

5,9

8

14 4,6 8,3 3,1 3,1 6,8

7

Ljusblått, VOC-fritt och biologiskt
nedbrytbart blandarskydd. Högmoderna tillsatser gör att medlet
söker sig in under vatten och tränger undan det, och bildar ett skikt
som ger alla maskin-,
metall- och gummidelar ett tillförlitligt
skydd mot restpartiklar.
Kan användas efter
våtrengöring och på
torra ytor. Fräschar
upp färger märkbart.

80 m2/liter). Bra korrosionsskydd, vattenavvisande. Ger

BYGGARNA KAN BERÄTTA

vackra ytor med hög kvalitet, också för synliga betongytor.

Låt din MOTOREX-representant och den tekniska kund-

Lämpar sig för alla vanligen förekommande formmaterial.

tjänsten ge dig råd om dina tillämpningar. Alla produkterna levereras användningsklara i 200-, 60- och 25-liters-

Andra produkter och användningsområden, t.ex. för

förpackningar. •

betongstationer, beläggningsmaskiner, gummihjuls- och
vägvältar, återfinns i ovanstående tabell.

KORREKT ANVÄNDNING
Genom att använda släppmedlet på rätt sätt kan man
inte bara åstadkomma kvalitativt bättre ytor, utan också
spara arbetstid och i slutändan en hel del pengar. Här
följer några praktiska tips:
• Applicera släppmedlet så kort tid som möjligt före
gjutningen
• Utsätt inte formen för direkt solljus
• Applicera släppmedlet sparsamt
(1 liter räcker till 50 – 80 m2)
• Använd en lämplig spruta (arbetstryck lägst 4 bar)
med platt munstycke
• Ta bort överskott av släppmedel från formen med
gummiskrapa
• Temperaturen får inte vara lägre än 5 °C vid sprutningen
MOTOREX MAGAZINE 102
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MOTOROLJA

VISAR VÄGEN:

KOMPLETT SORTIMENT MOTOROLJOR
Sedan 2000 har antalet tillverkarspecifika motoroljestandarder ökat oavbrutet.
Resultatet har blivit ett allt bredare sortiment av motoroljor. Hos MOTOREX står därför
rådgivningsinsatserna för rätt val av motorolja i centrum.
Om det år 2000 förutom de övergripande kvalitetsstandar-

lingsingenjörerna ställer på den använda motoroljan. När

derna ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Au-

en ny motorolja utvecklas tar man hänsyn till de här

tomobiles) och API (American Petroleum Institute) knappt

OEM-kraven (OEM = Original Equipment Manufacturer).

fanns några tillverkarspecifika krav som måste uppfyllas,

Därefter måste motoroljan testas av vederbörande OEM.

så finns det i dag en bra bit över 40! Sådana här “inhouse-

Först sedan alla prov godkänts och tillverkarkraven

godkännanden” gör att kravspektrumet för motoroljor bred-

uppfyllts får godkännandet anges officiellt på produkten.

das extremt mycket. Mångfalden ökar och även fackfolk

Tyvärr råder i det här avseendet en dålig transparens på

får allt svårare att skapa överblick. Här kommer MOTOREX

marknaden.

fackkunskaper till sin rätt. Dels garanterar representanternas och den tekniska kundtjänstens aktuella kompetens en

Det finns billiga motoroljor som utlovar väldigt många

tekniskt sett optimal rådgivning, och dels täcker det klart

godkännanden, men som inte är officiellt listade hos någon

strukturerade fullsortimentet av motoroljor in hela spek-

OEM. För verkstadsägaren innebär det att biltillverkaren

trumet av godkännanden och tillämpningar. Du får alltid

inte påtar sig något garantiansvar för skador som orsakas

en förmånlig allroundhjälp från MOTOREX, vare sig du

av motoroljan. MOTOREX lägger stor vikt vid transparen-

driver en auktoriserad märkesverkstad, en flermärkesverk-

sen. Därför kan våra kunder när som helst begära att få se

stad eller en servicestation.

certifikatet för det aktuella OEM-godkännandet. Alla officiellt tilldelade godkännanden finns listade hos vederbö-

OFFICIELLT LISTAD?

rande OEM. Generellt är OEM-provningar mer komplexa

Bakom inhouse-godkännanden döljer sig särskilda prov-

och omfattande än godkännande enligt ACEA- och API-

ningsprogram för motoroljor hos enskilda biltillverkare,

standarderna.

t.ex. BMW, Ford, GM, Mercedes-Benz Porsche, Renault, VW-

8

gruppen och många andra. De definierar ett visst effekt-

EN EGEN STANDARD FÖR VARJE TILLVERKARE

spektrum med ledning av de strikta krav som utveck-

MOTOREX sortiment av motoroljor för personbilar omfat-

tar fler än 25 olika produkter för samtliga i bruk varande
motorgenerationer och effektklasser. För märkesverkstäder är det ett absolut krav att de specifika tillverkargodkännandena uppfylls genom den använda motoroljan
och tillhörande garantiåtaganden. Här kan MOTOREX,
t.ex. med PROFILE- och CONCEPT-motoroljorna, specifikt
för varje märke erbjuda synnerligen effektiva och samtidigt ekonomiska lösningar.

ÄVEN FÖR FLERMÄRKESVERKSTÄDER
Om det gäller att med en enda motorolja täcka in så
många motorer som möjligt enligt tillverkarnas krav
kan man välja XPERIENCE-, SELECT- och TOPAZ-smörjmedlen i MOTOREX CAR LINE. MOTOREX SELECT SP-X
SAE 5W/40 täcker t.ex. tillverkargodkännanden från Audi,
BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Seat,
Skoda och VW! Tack vare de praktiskt avstämda förpack-

Egenskaperna hos “konstruktionselementet” motorolja föreskrivs exakt och
testas av motortillverkarna.

ningsstorlekarna (1, 4, 60 och 200 liter) kan man om det
skulle behövas också beställa en liten volym märkesspe-

miskt arbete. Därför har du tillgång till de kostnadsfria

cifik motorolja till en service.

men ändå mycket värdefulla råden från MOTOREX
representanter. Vill du veta vilken motorolja som lämpar

RÅD INGÅR

sig bäst för ett visst fordon? Använd då vår sökmotor

Genom ett klokt val av rätt motoroljesortiment i verk-

på www.motorex.se/oilfinder eller fråga din närmaste

staden skapar man grunden för ett effektivt och ekono-

MOTOREX-representant. •
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www.motorex.com

2018

2017

2016

2018

2015 EURO 6

MOTOREX
CARLINE

2015

2014

2013

2013

2011 EURO 5

2012

2011

2010

2009

2008

cirka 50

8 ACEA och cirka 48 OEM
tillverkarstandarder

22 OEM-tillverkarstandarder
8 ACEA (C4-klassen
införs) och cirka 30 OEMtillverkarstandarder
2006 EURO 4
2007

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

API = American Petroleum Institute
ACEA = Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
OEM = Original Equipment Manufacturer
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7 ACEA standarder med
de tre nya C-klasserna

4 ACEA och cirka 12 OEM
tillverkarstandarder

Första OEM-tillverkarstandaarderna
(VW TDI 505 01)
2000

1993 EURO 1

OEM tillverkarstandarder:

2001 EURO 3

ACEA-oljespecifikationerna
införs
Schweiz inför
1996 EURO-standarderna
1997 EURO 2

Inga nämnvärda
tillverkargodkännanden

CMC-oljespecifikationer

1990 EURO 0 FAV 1-1 (CH)

1986 ADVS 1986
(Schweiz/CH)

År

Avgaslagstiftning

API- och ACEA-standarder
och tillverkargodkännanden

0

(SAE 0W/20)

Mångfald av motoroljor

(SAE 5W/30)

(SAE 10W/40)

(SAE 15W/40)

Motoroljor
(standardviskositet)

FAKTORER SOM PÅVERKAR MOTOROLJANS MÅNGSIDIGHET
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REPORTAGE

Utan modern teknik fungerar idag ingenting inom forskningen. Därför har det tvärvetenskapliga samarbetet mellan
vetenskapsmän och kraftfulla industripartner en särskild relevans vid ambitiösa forskningsprojekt.

Grunden för mänsklighetens alla stora landvinningar har varit vår strävan att överträffa
oss själv. Det förutsätter en ständigt pågående forskning. “Paul Scherrer”-institutets (PSI)
stora projekt SwissFEL kommer att ge forskarna helt nya insikter. En central framgångs
faktor för det banbrytande projektet är också de innovativa företag som tillverkar de
ingående systemen.
2016 ska nästa stora anläggning tas i drift hos PSI: Rönt-

nas som en milstolpe för forskningen, för den öppnar

genlasern SwissFEL (frielektronlaser). Den alstrar myck-

inblickar som inte varit möjliga med de metoder som

et korta pulser av röntgenstrålning med laseregenskaper.

finns idag.

Det ger forskarna möjlighet att följa extremt snabba

10

förlopp, t.ex. hur nya molekyler uppstår vid kemiska

EN 740 METER LÅNG ANLÄGGNING

reaktioner, att bestämma detaljstrukturen hos livsvik-

SwissFEL ska alstra extremt intensiva och extremt korta

tiga proteiner eller att klargöra olika materials exakta

blixtar av röntgenstrålning för vetenskapliga ändamål.

uppbyggnad. När anläggningen tas i drift kan den beteck-

Röntgenstrålningen utgår i SwissFEL från mycket snab-

Alla mätningar utförs och protokollförs enligt noggrant
definierade föreskrifter under hela produktionen och
montaget.

Förslipning, fräsning och slipning – när det gäller
högprecisionsbearbetning satsar Max Daetwyler AG på
en kraftfull kylsmörjmedelsemulsion från MOTOREX.

Den exakt klimatreglerade montageavdelningen hos Max Daetwyler AG
har utformats specifikt för monteringen av undulatorerna och har plats för
flera system.

ba elektroner, som med hjälp av starka magneter tving-

intensiva röntgenstrålningen i SwissFEL. För detta finns

as in på en smal slingrande bana. Elektroner som tvingas

i SwissFEL på en sträcka av 60 meter 12 undulatorer med

att ändra sin hastighet eller riktning avger elektromag-

vardera 1060 magneter i rad efter varandra. Att kunna

netisk strålning. Allt efter elektronernas rörelse kan det

åstadkomma den noggrannhet som behövs vid uppbygg-

vara radiovågor, synligt ljus eller till och med röntgenst-

naden av undulatorerna är ett ingenjörsmässigt mäster-

rålar. SwissFEL-anläggningen är nästan 740 meter lång.

stycke. Den på detta sätt alstrade röntgenstrålen leds till

Den underjordiska anläggningen består av fyra delar: en

experimentplatsen 4 och blir där tillgänglig för forskarna

injektor, en linjäraccelerator, en undulator och så förstås

och deras experiment.

experimentanordningar.

SPECIELL RÖNTGENSTRÅLNING

PAUL SCHERRER INSTITUTE, PSI, OCH SWISSFEL

Röntgenstrålningen börjar alstras i injektorn 1 (se ritning

Paul Scherrer Institut, PSI, är det största forskningscentrat för
naturvetenskap och teknik i Schweiz. Men bedriver både
grundforskning och tillämpad forskning inom material, energi
och miljö och hälsa. PSI bygger och driver också storskaliga
forskningssystem. www.psi.ch

hjälp av en ljusblixt och föraccelereras av ett elektriskt fält.
Därifrån flyger de vidare till linjäracceleratorn 2, som

Titta på en
informationsvideo om
SwissFEL.
Film: © PSI

på sidan 12/13). Elektroner slås ut ur en metallplatta med

får upp dem i nära ljusets hastighet med hjälp av starka
mikrovågor. Därmed är de tillräckligt snabba för att i undulatorer 3 – fackmännens namn på den magnetanordning
som används – skickas vidare längs en slingrande bana.
Elektronerna alstrar då en röntgenstrålning på 6 miljarder elektronvolt, som lavinartat förstärks till den unikt
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2. Linjär accelerator
Elektronerna accelereras
till nästan ljusets hastighet.
1. Injektor
Elektronerna alstras
och föraccelereras.

Hålrum
Linjäracceleratorn består av
104 hålrum med vardera
113 ringformiga kopparbrickor.
Dess totala längd är 335 meter.

Kvadrupelmagnet
Den här komponenten
leder elektronstrålen
längs dess bana.

EXAKT, EXAKTARE, UNDULATOR

de kompetenta leverantörsföretagen gjorde det möjligt

För att vetenskapsmännen ska kunna göra framstötar

också för de sistnämnda att göra produktionsmässiga

in i nya dimensioner behövs förutom teoretiska kunska-

framstötar in i nya dimensioner.

per också en tillräcklig infrastruktur. I fallet SwissFEL är
detta ytterligare en krävande utmaning ur både konstruk-

AMBITION EFTERFRÅGAS

tions- och anläggningsteknisk synvinkel. Bara på undu-

Projekt som SwissFEL kan generellt förverkligas bara

latorerna har man till exempel lagt ner ett enormt arbete

genom hög ambition hos alla berörda. För att tillverka

för att nå den föreskrivna noggrannheten i tusendels-

prototyperna och de tolv undulatorerna anlitade PSI före-

området hos de trots allt 4 meter långa, 1,4 meter höga,

taget Max Daetwyler AG, som har hög profil inom till-

2 meter breda och cirka 20 ton tunga komponenterna!

verkning av precisionsmaskiner. Det var år 2010. Nyligen

Det nära samarbetet mellan specialisterna hos PSI och

färdigställdes den första serietillverkade undulatorn vid
Daetwyler Industries fabrik i Ursenbach och levererades
till Villigen i en klimatreglerad och luftfjädrad specialcontainer. För detta krävdes många unika konstruktions- och produktionstekniska speciallösningar.

SPECIALISTER I ARBETE
Daetwyler Industries har flera årtiondens erfarenhet av
tillverkning av precisionsmaskiner. Till kärnkompetenserna hör fräsning och slipning av maskinstommar och
arbetsstycken med en vikt på upp till 30 ton och mått
på upp till 12×2,5×2 meter. För att de flera ton tunga
maskinbäddarna ska kunna precisionsbearbetas står alla
verktygsmaskiner på ett extremt kraftigt dimensionerat
Med lasermätning kan man konstatera exakt hur mätvärdena för en monterad
del skiljer sig från en ej monterad del.

12

och spänningsfritt betongfundament (40×20×25 meter)
i den klimatreglerade fabrikshallen. Till SwissFEL-undu-

Undulatorn finns i en vakuumkammare,
för att magneterna ska kunna föras så nära
elektronstrålen som möjligt.

Textutdrag © PSI

4. Experiment
De extremt korta och intensiva röntgenblixtarna
leds av optiska element fram till mätplatserna,
där många olika experiment kan utföras.

3. Undulator
Undulatorerna är sammansatta av ultrastarka
neodymmagneter. Magneterna har omväxlande
polaritet (nord/syd) och tvingar in elektronerna
i en slalombana så att röntgenstrålning uppstår.

Neodymmagneter

latorernas maskinbäddar har mineraliskt kompositma-

tillämpningar som exempelvis nya läkemedel, effekti-

terial använts, eftersom det bäst uppfyller kraven på

vare processer i kemisk industri, nya material i elektro-

hållfasthet, vikt och temperatur- och formstabilitet.

niken eller alternativa energialstringsmetoder. Dessa

Bara att vrida runt de mer än 6 ton tunga arbetsstycke-

briljanta framtidsutsikter visar vilket värde PSIs forsk-

na som måste bearbetas på båda sidor kräver stor skick-

ningsinsatser har för hela vårt samhälle. Och lika klart

lighet… Fräs- och slipspecialisterna tar under ständig

framstår det att spetsforskningen är beroende av indu-

mätning fram undulatorns byggdelar i flera steg, med

stripartner som också kan omsätta de spektakulära

föreskrivna precisionsmått.

projekten i praktiken med helt nya dimensioner. •

KOMPLETT KLIMATREGLERING

www.psi.ch

Ursenbach-fabriken har en egen för ändamålet utrustad

www.daetwyler.com

och fullständigt klimatreglerad montageavdelning för
på alla nivåer i rummet får vara högst ±0,3 °C. Undulator-

HUR SNABBT ÄR ULTRASNABBT?

profilernas avvikelse i horisontalled får enligt föreskrif-

För att kunna observera ultrasnabba
processer krävs ultrakorta röntgenblixtar, som de som SwissFEL
kommer att alstra. En sådan blixt varar
under cirka 10 femtosekunder
(0,00000000000001 s). Exponeringstiden
i en normal kamera är 10 millisekunder
(0,01 s) – SwissFEL har med sina
10 femtosekunder alltså en tusen
miljarder (en biljon) gånger kortare exponeringstid!

terna vara högst 20 µm (0,02 mm) på 4 meters längd.
Därför är rumstemperaturen och undulatorernas uppbyggnadsposition centrala faktorer för en exakt mätning under
monteringen. PSI har utvecklat särskilda mätmetoder
och apparater för detta. Fram till hösten 2015 kommer
man att på detta sätt tillverka de sammanlagt 12 undulatorerna som behövs till SwissFEL.

MÅNGSIDIG NYTTA
SwissFEL kommer att öppna nya dörrar, öka vår förståelse för naturen och därmed leda fram till praktiska
MOTOREX MAGAZINE 102
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monteringen av undulatorerna. Temperaturskillnaden

Med SwissFEL kommer man att kunna “fotografera” hur molekyler bildar
en ny förening.
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All vår början bliver svår: I sin första Moto3-säsong för HUSQVARNA kämpar förarna Danny Kent (nr 52)
och Niklas Ajo (nr 31) om de hett åtrådda poängen.

MOTO3-VM:

HUSQVARNA PÅ RACINGBANAN
Husqvarna Motorcycles ställer sedan början av året upp i Moto3-VM. Med den
ärelystne föraren Danny Kent (GB) och påläggskalven Niklas Ajo (FI) gör
Husqvarna Factory Racing Team entré som seriös huvudaktör i GP-roadracingen.
Finländaren Aki Ajo kan se tillbaka på en lång och fram-

ment. Det högintressanta engagemanget för motor-

gångsrik karriär inom motorsporten och som teamchef.

sporten kommer säkert att göra märket mer omtalat

Med Husqvarna i Moto3 börjar också för honom ett nytt

och ge ett direkt bidrag till segmentet “landsvägshojar”.

kapitel i tävlingssporten. Om man nämner motorcykel-

Motorsportengagemanget innebär också obestridligen

märket Husqvarna tänker de flesta på terrängmotorcyk-

ett berikande tillskott för Moto3-GP.

lar och på de många motocross-, enduro- och supermotoframgångarna. Men inte många vet att Husqvarna

ETT ENGAGERAT TEAM

faktiskt är världens näst äldsta, oavbrutet motorcykel-

Som bekant är luften utpräglat tunn i Moto3-VM. Därför

producerande företag, som hållit på sedan 1903!

har renommerade motorsportproffs tagit det nya fabriksteamets öde i sina händer. Till dem hör utan tvivel Pit
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LÅNG MOTORCYKELTRADITION

Beirer som har en ledande ställning hos Husqvarna som

Husqvarna var från början en produktionsgren inom den

motorsportchef. “Vi ska samla de bästa förmågorna och

svenska Husqvarna-koncernen. Efter ett antal ägarbyten

all energi som behövs för att garantera att projektet får

under de senaste 25 åren tillhör Husqvarna Motorcycles

den framgång det förtjänar” förklarade Pit Beirer redan

nu KTM sedan januari 2013. Därigenom har det tradi-

innan teamet hade presenterats officiellt. Teamet består

tionsrika märket fått ett stabilt affärsmässigt funda-

av Danny Kent, den officielle fabriksföraren, och Niklas

Varje detalj måste sitta rätt – Högeffektmotorn M32 får
optimal inställning inför varje lopp.

Ingenting lämnas åt slumpen: Därför ger produkter från MOTOREX maximal
effekt och högsta möjliga tillförlitlighet.

Ajo, officiell andreförare och den finländske teamchefen

att tro att Husqvarna-fansen inom kort kommer att

Aki Ajos telning. Båda är talangfulla tävlingsförare och

kunna glädjas åt en stor supermotomaskin. •

har tränats professionellt.

www.ajo.fi
www.husqvarna-motorcycles.com

UTVECKLAD MED MOTOREX
Husqvarna Moto3GP väger cirka 80 kg och utvecklar
ungefär 55 hästkrafter ur motorn på 250 cm3. Det går
dock inte att få någon officiell teknisk data. Den encylindriga fyrtaktsmotorn M32 har en ultrakompakt upp
byggnad och väger mindre än 25 kg. Motorn är utrustad
med dubbelinsprutning, vibrationsbalansaxel, antihopping-koppling och en uttagbar sexväxlad kassettväx-

Namn

Danny Kent

Niklas Ajo

Nationalitet

UK

Finland

Ålder

21

19

per minut, har för övrigt utvecklats med MOTOREX

Racing sedan

2001

2010

RACING PRO 4T och det speciella SAE 0W/40-tävlings-

Teamroll

1: fabriksförare
för Red Bull
Husqvarna Ajo

2: e fabriksförare
för Avant Tecno
Husqvarna Ajo

ellåda. Kopplingens perfekta svar vid start och över hela
tävlingssträckan är en central faktor för bra tävlingsresultat. Fyrtaktaren, som kan komma upp i 14 000 varv

receptet i RACING LINE.

MÅNGSIDIG PALETT
För modellåret 2014 erbjuder Husqvarna sju offroadmodeller, TC85 till FC450. De tillverkas alla vid fabriken
i Österrike. Företagets chef, Stefan Pierer, uppger ett
produktionsmål på 14 000 enheter. Husqvarna är alternativet och ska locka köpare som söker efter tekniska
delikatesser.
Med engagemanget i Moto3 och konceptmotorcykeln
Husqvarna 701, som i september i fjol presenterades på
Milano-mässan EICMA, med en encylindrig motor på
690 kubik och 75 hästkrafter, ligger det nära till hands
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HUSQVARNAs aktuella
palett bjuder på sju
olika offroad-modeller
för kännare.
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INSIDE

g. 1946

Edi Bucher un

DÅ LIKA NÄRA KU
I BUCHER MOTOREX nästan hundraåriga historia har engagerade representanter alltid
varit den viktigaste personliga kontakten mot kundkretsen. Under tidens gång har
mycket förändrats. Men den konsekventa kundfokuseringen finns kvar och är nu som
då ett övertygande argument för säljarna.
DÅ…

REX ändrades 1947 till MOTOREX, som ett tecken på

Året är 1946. Andra världskrigets slut ligger bara ett

att BUCHER + CIE. AG tidigt anslöt sig till trenden mot

år tillbaka i tiden och den schweiziska ekonomin

ökande motorisering. Men det nya motoroljemärket

återhämtar sig tvekande. Lyckligtvis har dock tillför-

MOTOREX var då okänt och det gjorde försäljningen

seln av råvaror till Schweiz förbättrats och det finns

avsevärt svårare.

åter en marknad för smörjmedel till jordbruks- och

16

byggmaskiner, lastbilar och personbilar. För BUCHER

Man var på resa en hel vecka i taget, från måndag

+ CIE AG bearbetas marknaden som hittills av Hans

morgon till lördag middag. Potentiella och befintliga

Meier, den första heltidssäljaren, och 22-årige Edi

kunder fick systematiskt besök och rådgivning. Man

Bucher (andra generationens köpman i familjeföre-

var mer än stolt om man varje dag hade fått sålt ett

taget) har förstått att vägen till framgång bara kan

fat. En bra olja var på den tiden tjock, man ville ha

gå via en förstärkt säljverksamhet. Men per cykel

något “tjockt och bra”, t.ex. olja för kamaxelsmörjning-

och tåg gav det inte särskilt mycket. Därför började

en. Efter besöket kvarlämnade DKW:n alltid en karak-

Edi Bucher 1946 göra sina resor med en begagnad

teristisk tvåtaktsdoft mättad med 5 procent SUPER

“ångbil” DKW 700 av årsmodell 1935, med långt

MOTOR OIL MOTOREX SOLOMIX i bränsleblandning-

över 10 000 mil på vägmätaren. Under motorhuven

en. Vid hemkomsten bearbetades beställningarna och

puttrade en tjänstvillig tvåtaktare med 0,7 liters slag-

varorna levererades, först med tåg och senare med

volym och för den tiden präktiga 20 hk. Varumärket

egen skåpbil och lastbil.

NDERNA SOM

NU

NU…

sentanterna naturligtvis också med sig i bagaget de egen-

Om ett bra verksamhetsår hade avslutats hos MOTOREX

skaper hos en god teknisk säljare som den gamle chefen

förstärktes kort därefter säljarkåren med ytterligare en

gav exempel på, bland annat människokännedom, teknisk

representant. Kundnärhet och smörjteknisk rådgivning

kompetens och uthållighet. •

har ända från början varit MOTOREX starka sidor. Idag
står därför mer än 40 MOTOREX-representanter på

RESURSER

DÅ

NU

Rörlighet

Cykel/lätt motorcykel/bil

Modern bil

Sälja

• Prislista
• Produktprover
• Kundpärm

• Produktspecifik
presentation
på laptop
• Onlinekatalog
• Marknadsföringsinfo

Kommunikation
med huvudkon
toret

• Post
• Telefonkiosk
eller telefon
hemifrån

• E-post
• Mobiltelefon
•V
 ia innesäljarem
i Langenthal

Beställningar

Post efter kundbesök

Online efter
kundbesök eller
direkt från kunden

Besöksfrekvens

Två gånger om året

2 till 12 gånger om året, beroende
på den tekniska komplexiteten

del, ända upp till Maggiatal. Men i motsats till Edi Buch-

Utbildning

Allround

Industrispecialist

ers första DKW har han idag 140 hästkrafter under

Antal represen
tanter

2 (1947)

Fler än 40 (2014)

kundernas sida, inom samtliga affärsgrenar och över
hela Schweiz. Kunderna får alltid besök av samma
branschkunniga säljrådgivare. De är utbildade yrkesmän
(t.ex. före detta verkstadschefer) som har specialiserat
sig inom smörjtekniken och som tack vare sin stora erfarenhet kan ge kunderna optimal rådgivning. De önskade
produkterna levereras snabbt med någon av de tolv
egna lastbilarna eller via ett leveransföretag.
Med en medelålder på 49 år har MOTOREX representanter stor erfarenhet, och de har i genomsnitt sysslat med
kundservice i minst 12 år. Inte så sällan resulterar detta
också i relationer som går utöver de affärsmässiga. Om
det är brist på en produkt kan representanten även på
en lördag åka ut med en 25-litersdunk med linsmörjme-

motorhuven. Förutom den dunk som behövs har repreMOTOREX MAGAZINE 102
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INDUSTRI

Genom att SWISSCOOL MAGNUM
UX 500 är universellt användbar
kan alla spånavskiljande åtgärder
utföras med en enda bearbet
ningsvätska.

EN REKORDARTAD

(SWISS)COOL-LÖSNING
Företaget Robert Höhne Präzisionsmaschinen GmbH + Co. KG i Wagenhofen i Bayern
tillverkar enskilda komponenter och hela aggregat med hög precision. Alla spånavskiljande
processer utförs med kylsmörjmedlet SWISSCOOL MAGNUM UX 500 från MOTOREX.
Om man vill ha kontroll över effekterna måste man först

ningstid hos emulsionen. Metallbearbetningsproffsen

söka orsakerna. Den som använder vattenbaserade kyls-

hos Robert Höhne tog det första steget redan när de valde

mörjmedel vid metallbearbetning ställs inför många olika

ut platsen för maskinhallen. Den finns i den svala källar-

utmaningar (hygien, skötsel, kontroll, efterdosering m.m.).

våningen, som visserligen försörjs med dagsljus via lanterniner, men som inte kan värmas upp av direkt solljus. Redan

VÄRME SOM CENTRAL FAKTOR

ett par graders temperaturskillnad försämrar precisionen

Som beteckningen “kylsmörjmedel” anger ansvarar bear-

hos alla verktygsmaskiner.

betningsvätskan för de båda huvuduppgifterna kylning

18

och smörjning av verktygen och arbetsstycket. Emulsioner

IDEALVÄRDET ÄR 20 °C

består av vatten och kylsmörjmedel (3 – 10% beroende på

Maskinhallen rymmer mer än ett dussin högmoderna

användningssättet). Den värme som alstras vid bearbet-

horisontella och vertikala CNC-bearbetningsceller och

ningen och samtidigt också de uppkomna spånen förs

CNC-svarvar i många olika storlekar. Samtliga maskiner

bort av kylsmörjmedlet. En stabil temperatur är A och O

försörjs med kylsmörjmedel från ett centralt försörj-

för exakta bearbetningsresultat och för en lång använd-

ningssystem. Hela volymen på mer än 5 000 liter cirku-

Rekordhållare i grenen “långtidsstabilitet” under mer än
fem år: Frank Waldhart vet vilken central betydelse en
exakt inreglerad värmehushållning med emulsionen har.

Maskinhallen finns i den svala källarvåningen och får på så sätt en naturligt
stabil grundtemperatur. En idealisk förutsättning för högsta möjliga precision.

Företaget Robert Höhne Präzisionsmaschinen betraktar
alla faktorer som påverkar produktionsprocessen som en
helhet och det har gett utmärkta resultat.

Aktiva dotterbolag: Med ett CAD/CAM-program från Geovision och ett
ledningssystem för verkstaden från Toolflakes blir alla parametrar rätt
avstämda sinsemellan.

lerar genom ett exakt dimensionerat system med filter-

tionen, pH-värdet och vattnets hårdhet två gånger per

och värmeväxlare. Spillvärmen från maskinerna räcker

vecka, enligt en föreskriven kontrollprocess. Emulsionens

för att värma upp hela industribyggnaden, så att emul-

färg och lukt granskas också. Dessutom tar den ansvariga

sionen oavsett årstid alltid kan ha den eftersträvade

försäljningspartnern, i det här fallet företaget Bürk-Kauff-

temperaturen. “Ju mindre temperaturvariationerna är,

mann GmbH i Schwenningen, prover två gånger per år

desto stabilare blir hela systemet” berättar Frank Wald-

och analyserar dem grundligt vid MOTOREX laboratorier

hart, som ansvarar för underhållet inom företaget.

i Langenthal. Hittills har svaret alltid blivit: Grönt ljus för
fortsatt arbete med den aktuella emulsionen.

REKORDARTADE RESULTAT
“Grepp om precisionen” – det är den slogan fler än 45

FÖRDELAR I PRAKTIKEN

anställda i företaget idag arbetar efter när de tillverkar

Med valet av SWISSCOOL MAGNUM UX 500 ligger det

detaljer och även hela aggregat med tyngdpunkt på

innovativa Wagenhofen-företaget helt rätt även med

hydraulikkomponenter. I övrigt har företaget sedan

dagens mått. Utnyttjandet av maskinernas spillvärme

ungefär 25 år kunder inom flyg- och rymdteknik, elektro-

ger dessutom ännu en meningsfull extra fördel för

nik och medicinsk teknik. Långsiktigheten aviseras också

människa och miljö. Helt enligt VDMA:s (det tyska

med kylsmörjmedlet MOTOREX MAGNUM UX 500.

maskin- och anläggningstillverkarförbundet) riktlinjer

Emulsionen har använts i mer än 5 år med gott resultat.

Blue Competence®. •

Utströmmande volymer blandas i centralsystemet automatiskt med rent vatten och kylsmörjmedelskoncentrat i

På följande adresser kan du läsa mer om dessa intres-

rätta proportioner och återförs till kretsloppet. Där sker

santa företag:

också en kontinuerlig upparbetning och påfyllning av

www.hoehne-gmbh.de

viktiga tillsatser. Förutom det registrerade temperatur-

www.geovision.de

förloppet kontrolleras och protokollförs också koncentra-

www.toolflakes.de
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PÅ FÄLTET

Vid tunnelbyggnad använ
der man idag ofta borrag
gregat. Om de används och
underhålls rätt ger de värde
full hjälp. Tryckluftsoljan
har här en viktig uppgift när
det gäller att driva det
dyrbara borraggregatet i den
ogästvänliga arbetsmiljön
med minsta möjliga slitage
och driftstörningar.

Det är svårt att idag ens tänka sig tunnelbyggnad utan borraggregat. Om de används och
underhålls rätt ger de värdefull hjälp

ROTAC BIO FÖR GROVJOBBET
STÄNDIG SMÖRJNING!

MOTOREX ROTAC BIO 100

Den viktigaste och mest prisvärda underhållsposten

Den kraftfulla och biologiskt snabbt nedbrytbara tryck-

för trycklufts- eller hydrauldriven rivningsutrustning

luftsoljan ROTAC BIO med ISO-viskositeten VG 100 är

är en korrekt smörjning. Eftersom den oljedimma som

generellt lämplig för användning i tryckluftsverktyg.

följer med i tryckluften i slutändan släpps ut i omgiv-

Den helsyntetiska oljan blandar sig lätt med tryckluf-

ningen (förlustsmörjning) bör man använda en biolo-

ten, tar upp fukt på ett kontrollerat sätt och ger ett opti-

giskt snabbt nedbrytbar tryckluftsolja. Oljeförbrukningen

malt korrosionsskydd. Speciella tillsatser gör att den

kan variera kraftigt beroende på den luftvolym som

fukt som finns i tryckluften inte kan kristalliseras (frysa

behövs för driften, det inställda arbetstrycket och tillver-

till is). MOTOREX ROTAC BIO övertygar genom följande

karens föreskrifter.

produktfördelar:

BORRAGREGATET
De första borraggregaten användes redan 1860 vid tunnelbyggnad och
senare också i gruvdrift. Tidigare drevs de enbart med tryckluft. Idag drivs
slag- och borrverket hydrauliskt. Men de rörliga delarna smörjs och kyls
med den tryckluftsolja som följer med i tryckluften. Vid förloppets slut
släpps luft-/oljeblandningen ut längs de förskjutbara borrarnas glidbanor
och smörjer då dessa samtidigt.

• Utmärkt skydd mot korrosion
och slitage
• Brett temperaturanvändningsområde
• Optimal tryckupptagningsförmåga
• Sammansatt med tanke
på hög slageffekt
• Binder fukten och leder bort den
• Bästa möjliga vidhäftning

Foto: Sandvik

• Smörjer glidbanor

KVALITET LÖNAR SIG
Om smörjningen saknas, utförs felaktigt eller är otillräcklig kan man efter mindre än en minuts borrning
konstatera mycket höga temperaturer i borraggregatet.
Om man ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt borraggre-

Sandviks borraggregat HFX5
med 24,5 kW slageffekt
Ren tryckluft genomblandad med tryckluftsolja
Begagnad tryckluft genomblandad med tryckluftsolja
Utlopp på glidbanan och smörjning av denna
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gatets smörjsystem och använder rätt tryckluftsolja
riskerar man inte dyrbara driftavbrott.
Din MOTOREX-representant och den tekniska kundtjänsten ger dig gärna råd i alla smörjtekniska frågor. •

NORDEN

Sedan dotterbolaget MOTOREX
NORDIC AB grundades i slutet
av 2011 har MOTOREX steg för
steg byggt ut sin verksamhet
i Sverige. Från och med augusti
utökar vi vårt nuvarande NordicTeam med två Account managers.
Det finns gott om smörjtekniska
utmaningar i Sverige, och kund
kretsen utnyttjar MOTOREX know
how intensivt.

TILLVÄXT I NORDEN
VI STÄLLER GÄRNA UPP FÖR DIG
MOTOREX NORDIC gläder sig åt att få presentera teamets två nya och engagerade medarbetare. De tillträder sina
arbeten den 1 augusti och har lång praktisk erfarenhet inom smörjteknikområdet. De har också genomgått ett
intensivt utbildningsprogram och kan när som helst lösa smörjtekniska uppgifter i samarbete med MOTOREX
tekniska kundtjänst!
Vi önskar dem båda välkomna och lycka till i teamet hos MOTOREX NORDIC! •

KARL-EMIL LUNDBLAD

JANNE PULLIAINEN

karl-emil.lundblad@motorex.com

janne.pulliainen@motorex.com

mobil +46 722 21 20 67

mobil +46 722 21 20 46

Karl-Emil Lundblad är 26 år och en verklig multitalang

Janne är 35 år och arbetade senast som avdelningschef

när det gäller motorer. Han är utbildad mekaniker med

vid de tekniska verken i Mölndals kommun, som gränsar

bakgrund inom lastbilsbranschen och började sin yrkes-

direkt till Göteborg. Janne ansvarade för den tekniska

bana med mekaniska arbeten på lastbilar och jordbruks-

administrationen, underhållet och användningen av

och byggmaskiner på en verkstad i södra Sverige. Därefter

kommunens alla maskiner och lastbilar. Han är utbildad

har han koncentrerat sina aktiviteter på motorområdet.

lastbilsmekaniker och har tidigare arbetat länge hos

Hans huvudinriktning har varit industri- och motorcykel-

Volvo Trucks i Göteborg. Först som mekaniker och däref-

motorer, som har vidareutvecklats, omprogrammerats

ter vidare i karriären som testförare, avdelningschef för

och testats systematiskt. Karl-Emils senaste anställning

verkstaden och teknisk instruktör. Janne kommer att

var vid Volvo Truck/Bus huvudkontor i Gent i Belgien

arbeta som Account manager för västra Sverige.

som Technical Support Engineer Aftermarket. Karl-Emil
kommer att arbeta som Account manager för Sydsverige.
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SMÅTT OCH GOTT
Om man besöker den lilla ön i Engelska kanalen med en yta på 5,5 km2
och 600 invånare känner man sig
som om man har färdats flera årtionden bakåt i tiden – modern mobilitet får man leta förgäves efter. Den
lilla ön uppvisar ett mycket omväxlande landskap. Spektakulära klippor, urskogsliknande lundar, idylliska
trädgårdar och ett uråldrigt jordbruk
ser ut att ha stämt träff i det här
naturparadiset. På Sark tar man sig
bäst fram med cykel. Hos cykeluthyrningen Avenue Cycle Hire lägger

PÅ SARK ÄR “BIO” KUNG
chefen Steve (till vänster) stor vikt
vid cyklarna ska vara perfekt skötta
och ständigt klara för användning.

höger) satsar då på produkter i MOTOREX BIKE LINE. “Naturen är det

Därför får tvåhjulingarna efter varje

värdefullaste kapitalet för oss på Sark – MOTOREX övertygade oss med

användning en grundlig rengöring

sin effektivitet och även genom den fullständiga och snabba biologiska

och om så behövs smörjning. Steve

nedbrytbarheten” berättar Steve under fotosessionen. •

och hans medhjälpare Stephen (till

www.avenuecyclessark.co.uk

VISSTE DU …
Med priser och utmärkelser kan det ofta bli litet hur som
helst, den ene förtjänar dem och den andre får dem.
Desto roligare när båda för en gångs skull sammanträffar, som nyligen för MC-motoroljan “TOP SPEED 4T”. I sitt
april/maj-nummer gav den brittiska tidskriften “International Dealer News”, IDN, utmärkelsen “Hot 100
Award” med anledning av marknadsintroduktionen av
MOTOREX “JASO MA2”-certifierade TOP SPEED 4T med
viskositeten SAE 5W/40. IDN är en facktidskrift som sedan
1998 rapporterar om nyheter från den internationella
motorcykelindustrin på de viktigaste europeiska marknaderna. Hjärtliga gratulationer och happy motoring! •

OTTOREX
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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
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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

