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Refillsprayer
Den påfyllbara minisprayen
är här.
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Kylarvätska
Nya standarder
slår igenom.
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Skärvätska
MAGNUM UX 200 SW
imponerar i USA.

KVALITET VÄLKOMNAS ALLTID
I DEN SVENSKA BYGGBRANSCHEN.

Hightech-smörjmedel från MOTOREX. Våra högkvalitativa produkter för byggbranschen har
alltid mötts av ett enastående intresse. Om vi skall vara helt ärliga, är det ingen överraskning
för oss. Svenskar är kända över hela världen för sina höga kvalitetsanspråk. I strävan efter att
överträffa just dessa höga förväntningar skapar vi innovativa kvalitetsprodukter och tjänster med
hjälp av toppmodern teknik. Läs mer om oss på: www.motorex.se
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Nyheter kring MOTOREX
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Svenningsens Sverige,
de fyra årstidernas specialist
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STOR POTENTIAL
FÖR INNOVATIONER ...

Nya utsläppsregler sätter
press på kylarvätskan
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Till alla våra kunder och läsare

En resa i filmens värld
Många av er vet att en modern motor med låga utsläpp eller en maskindel
vilken som helst inte fungerar så effektivt som konstruktörerna hade tänkt
sig om den inte får rätt smörjmedel. Man kan t o m se smörjmedlet som
konstruktionselement. Tack vare de nya smörjmedlen står vi inför en spän-

REPORTAGE NORDEN
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blivit så att valet av rätt motor- eller växellådsolja kan vara avgörande för

Karl Gustav Motor- och byafest:

vinst eller förlust. Det som används framgångsrikt på tävlingsbanan ger

750 fordon och 1 häst

också värdefulla erfarenheter för vardagsanvändningen. Förutom slitstyrkan spelar också bränslebesparingen och de längre bytesintervallen en allt

INSIDE
16

nande framtid med många nyheter. Med tiden har det i tävlingssporten

större roll.

Stor utvecklingspotential …
Under rubriken Inside på sidan 16 får du många intressanta upplysningar

INDUSTRI
18

om MOTOREX omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Erfar-

MAGNUM UX 200 SW:

enheterna visar tydligt att vi bara befinner oss i början av en allt snabbare

”Sluta inte sälja det!”

smöjrmedelsutveckling. Detta är en utmaning vi ställs inför varje dag, även

MGÅNGSSA
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Här spelar också ständigt bilburna filmstjärnor på bio och i TV-serier en

GA

T&

S

MA
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bärande roll. I Reportage på sidan 10 beger vi oss med Tobias Moretti på

OP

F

i samarbetet med våra kunder.

SH

strövtåg i de bilburna filmstjärnornas värld. Moretti, mer känd från

AKTUELLT
20

TV-kriminalserien Kommissarie Rex, är inte bara en synnerligen talangfull

Refill! Påfyllningsbara minisprayer

skådespelare. Han har också gott om bensin i blodet …
Jag önskar er en intressant läsning!

SMÅTT OCH GOTT
22

Häftiga idéer/Visste du att …/Serie

Dr Markus Kurzwart, chef för forskning och utveckling
BUCHER AG LANGENTHAL

UTGIVNING Sverige: MOTOREX NORDIC AB I Box 2071 I SE-438 12 Landvetter I Tel. +46 (0)31 94 64 94 I nordic@motorex.com I www.motorex.se I 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: Tobias Moretti, skådespelare 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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MOTOREX BÄSTA MÄRKE
FÖR FJÄRDE GÅNGEN
Den schweiziska tidskriften Auto
Illustriertes läsare har för fjärde
gången utsett MOTOREX till bästa
märke i kategorin Smörjmedel! För
MOTOREX är denna fjärde
seger i rad en bekräftelse av företagets mångåriga konstanta arbete
och strävan att erbjuda kunderna
bästa möjliga mervärde och service.
Hjärtligt tack för erkännandet!

KICKOFF FÖR TVÅ NYA
”CAR LINE”-PRODUKTER
MOTOREX har nu lanserat CONCEPT X-C2 SAE 0W/30, en ny motorolja med
PSA-godkännandet B71 2312, för Peugeot och Citroën. Det rör sig om en helsyntetisk
motorolja som ger superlåg friktion för bensin- och dieselmotorer med de allra
modernaste avgasreningssystemen. Högkvalitativa basvätskor i kombination med
speciella tillsatser garanterar ett högt slitskydd och utmärkta värden när det gäller
bränsleekonomi och skadliga utsläpp.
SELECT LA-X SAE 5W/30 har fått Mercedes Benz senaste godkännande, MB-Approval
229.52. Den lanserades speciellt för Daimler-gruppens nu aktuella generation av
BlueTEC-dieselmotorer med SCR-avgasrening, som är dimensionerade enligt EURO 6.
Därutöver kan SELECT LA-X SAE 5W/30 användas i alla befintliga bensin- och diesel-

Foto: Belalp-Tourismus

motorer som kräver godkännande 229.31 eller 229.51.

SELECT LA-X SAE 5W/30

CONCEPT X-C2 SAE 0W/30

ACEA C3, API SN, MB-godkännande 229.52,
VW 502 00/505 01, BMW LL-04, GM DEXOS-2,
Säkerhet + prestanda: FIAT 9.55535-S3

ACEA C2, PSA B71 2312
Säkerhet + prestanda:
FIAT 9.55535-DS1/GS1

IBEX OCH MOTOREX KLÄTTRAR TILLSAMMANS
Det unga företaget TerraTec Maschinenbau

struktiva egenskaper och tekniskt

LINBANENYTT:
MOTOREX FETT
ALPINE CSF

GmbH i Schruns i den österrikiska delstaten

banbrytande lösningar en ny och

Vorarlberg fick uppslaget till namnet på sina

hittills inte uppnådd standard.

helhydrauliska, motordrivna slåttermaskiner

TerraTec anförtrodde den första

MOTOREX FETT ALPINE CSF är en
specialprodukt särskilt utvecklad
för smörjning av glidytor på linbanor
(bärlinesadlar, rullkedjor, kedjesadlar
osv.). Tillsatsen CSF står för ”cable
semi fluid” och innebär att produkten
är tunnflytande för att den ska nå
fram till alla punkter som behöver
smörjas, och att den efter det att
lösningsmedlet avdunstat lämnar
kvar en stabil och fast smörjmedelsfilm. Den förhindrar effektivt ryckig
glidning (stick-slip). Högeffektiva EPtillsatser (tillsatser för extrema tryck)
minskar dessutom slitaget och
ger en varaktigt bättre åkkomfort.

IBEX 14 och 28 från alpstenbocken, på latin

påfyllningen av hydraulsystemet och

Capra ibex. Den in i minsta detalj genom-

den påföljande smörjmedelsförsörj-

tänkta slåttermaskinen bildar med sina kon-

ningen åt MOTOREX. Kraften hos
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motorn på 14 eller 28 hästkrafter
överförs reglerbart till hjulen via
tre separata axialkolvpumpar med
hydraulvätskan MOTOREX COREX
HV 46. Serietillverkningen har startat och det finns inte längre några
hinder för TerraTec Ibex att växa i
alpländerna. I Schweiz importeras
den av företaget Val’Air Kommunaltechnik GmbH.
www.terratec.cc

GRÖN OLJA FÖR EKOTAXI WIEN
”Med Ekotaxi kan alla göra något för miljön” – det är den princip som gäller när
Milan Milic och hans Ekotaxi-team kör sina taxibilar i Wien och i den södra delen av
delstaten Niederösterreich. Bilparken består till 100 % av Toyotas hybridpersonbilar.
Alla Prius-bilarna uppfyller redan vid köpet standarden EURO-5, vilket numera är ett
krav för alla nya taxibilar i Österrike. De högre anskaffningskostnaderna uppväger
Toyota-bilarna genom sin tillförlitliga teknik och mycket låga bränsleförbrukning.
Ännu en besparing åstadkoms med lågfriktionsmotoroljan MOTOREX CONCEPT J-XL
SAE 5W/20 i Ekotaxis alla 200 bilar. Specialtillsatser sänker friktionskoefficienten,
sänker bränsleförbrukningen ytterligare och skyddar trots detta effektivt mot slitage.
Därmed passar den gröna MOTOREX-oljan perfekt in i den tidsenliga Ekotaxi-ideologin.

Foto: Ökotaxi Wien

www.oekotaxi.at

ÖPPET HUS HOS
MASKINTILLBEHÖR
Företaget Maskintillbehör, i närheten
av Grums, genomförde nyligen ett
praktikorienterat Öppet hus i samarbete med MOTOREX och andra
internationellt kända varumärken.
Till demonstrationen av olika skogsoch byggmaskiner infann sig fler
än 200 intresserade besökare på en
perfekt förberedd plats i närheten
av företaget. Gästerna fick uppleva
de olika tekniska mästerverken
i praktisk användning under helt
realistiska förhållanden. Den som
jobbar ute i naturen vet hur viktigt
det är med tillförlitliga maskiner.
Maskintillbehör säljer, reparerar och
underhåller ett imponerande brett
produktsortiment, alltifrån tryckluftsdrivna rivningshammare till bandgående grävmaskiner. Något som folket
hos Maskintillbehör särskilt uppskattar är att de med MOTOREX verkligen kan täcka in alla smörjtekniska
behov under drift och hos kunderna.
www.maskintillbehor.se

Foto: Honda Motor Europe Ltd.

PERFEKT
SKYDD

MER GULD FÖR
ADIELSSON MOTORSPORT
För andra året i rad kunde den svenske rallyföraren Mattias Adielsson i motorsportteamet med samma namn ta hem det svenska
rallymästerskapet! Adielsson (till höger) och
hans codriver Bo Holmstrand körde alla fyra
deltävlingarna och vann de tre sista. Med
betryggande fyra poängs försprång framför
tvåan Gustav Thorsell avslutade drömteamet
2014 års säsong på första plats i kategorin 2
WD R2. Med MOTOREX som partner för smörjmedel var deras lättmanövrerade Peugeot
208 R2 driftsäker och alltid snäppet snabbare
på banan än konkurrenterna. Hjärtliga gratu
lationer från MOTOREX Nordic AB och alla
www.adielssonmotorsport.com

fansen!
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Det populära korrosionsskyddet Fluid
466 för långtidsskydd finns nu också
på burk: MOTORX lätthanterliga
SPRAY 466 bildar en motståndskraftig,
hållfast, vaxartad och extremt saltvattenbeständig skyddsfilm och kan
användas i många olika sammanhang.
Den är perfekt för konservering vid
både utom- och inomhusförvaring av
halv- och helfabrikat, vid sjötransport,
till vinterväghållningsfordon, byggoch jordbruksmaskiner, men också
för konservering av hålrum inom
bilindustrin. Prova själv!
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Svenningsens månar om sina kunder året runt med sitt breda fordons- och maskinsortiment och innovativa lösningar.

SVENNINGSENS MASKIN AB

DE FYRA ÅRSTIDERNAS
SPECIALIST
Svenningsens har alltid lösningen när det behövs en maskin.
Marknadsledaren i Sverige har valt MOTOREX produkter.
När smeden Andreas Svenningsen i Tømmerup på ön

områden som jordbruk, vägunderhåll, parkeringsplatser,

Amager nära Köpenhamn startade sin smedja 1861 och

idrottsplatser, golfbanor och trädgårdsanläggningar.

skodde de första hästarna anade han säkert inte att han

Sedan 1999 är företaget representerat i hela Norden och

därmed lade grunden till ett familjeföretag som nu har

har blivit mycket populärt genom sin extrema mångsi-

verkat i fem generationer.

dighet.

EXTREMT MÅNGSIDIGA SVENNINGSENS
I sin egenskap av importör, generalagent, återförsäljare,
reservdelsleverantör eller serviceverkstad kan Svenningsens med sin imponerande breda produktportfölj
från välkända maskintillverkare erbjuda ett heltäckande sortiment för anläggningsarbeten. Det kan vara inom

FAKTA OCH SIFFROR OM SVENNINGSENS
Moderbolag
Säte
Bildat
Anställda
Verksamhetsområde

Svenningsens Maskinforretning AS
Kastrup, nära Köpenhamn, Danmark
1861
Ungefär 150
Hela Skandinavien

Sverige
Omsättning

Svenningsens Maskin AB, med kontor i Skänninge
350 miljoner svenska kronor

6

Vid Svenningsens verkstad i Skänninge görs nya maskiner i
ordning för leverans. Här utförs också alla mekaniska arbeten.

ÄVEN I SVERIGE
Bara i Sverige har Svenningsens Maskin AB hela fem filialer, bland annat en i Göteborgs-området. Förutom
handeln med fordon, maskiner och utrustning imponerar
Svenningsens koncept genom den mångsidiga tjänsteverksamheten. Stor vikt läggs vid en långsiktig kundvård.
Genom samarbetet med MOTOREX har försörjningskonceptet för smörjmedel och förbrukningsvaror, liksom
även informationsutbytet, blivit enklare

VARFÖR MOTOREX?
På frågan om varför Svenningsens samarbetar så nära
med MOTOREX kan svaret bland annat sökas i listan över
några av de representerade varumärkena. Till dessa hör:

Den svenska marknaden tillgodoses av Svenningsens Maskin AB
med huvudkontoret i Skänninge och sammanlagt 5 filialer.

Bernhard, slipmaskiner
E-Z-GO, golfbilar och elfordon
Holder, redskapsbärare och jordbrukstraktorer

Samarbetet med MOTOREX är ytterligare en idealisk

Kubota, gräsklippare, kompakttraktorer och jordbrukstraktorer

förutsättning för att Svenningsens också i framtiden ska

Nomaco, eldrivna fordon

kunna fortsätta sin mer än 150-åriga framgångshistoria

Ransomes/Jacobsen, gräsklippare

i en ledande position. •

Reform, traktorer, tansport- och kommunalfordon
Smithco, skötselmaskiner för gräsytor

www.svenningsens.se

Spider, fjärrstyrda gräsklippare
Turfco, skötselmaskiner för golfbanor, galoppbanor och idrottsplatser
Wiedenmann, gräsmatteskötsel, rengöring och vinterväghållning

… för att bara nämna några!
Många tillverkare använder idag avancerad teknik, t.ex.
komplexa hydraulsystem, i sina maskiner. Därför är det
av central betydelse att använda rätt och högkvalitativa smörjmedel som uppfyller tillverkarnas specifikationer. Dessutom måste alla tekniska system som finns i
maskinerna försörjas kontinuerligt. MOTOREX har den
rätta produkten i sitt sortiment för alla smörjtekniska
tillämpningar. Dessutom ger MOTOREX snabb teknisk
rådgivning och håller utbildning i smörjteknik hos sina
partners.
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2011 firade familjeföretaget sitt 150-årsjubileum och gav
då ut en mycket intressant broschyr om sin historia.
Moderbolag Svenningsens Maskinforretning AS i Kastrup,
Danmark om sin historia och fantastiska utveckling.
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Moderna kylarvätskor liknar varandra, men kan skilja sig åt väsentligt när det gäller sammansättningen. Från vänster
prov på: MOTOREX COOLANT M2.0, M3.0, M3.1, M4.0, M4.13, M5.0 och G48.

NYA UTSLÄPPSREGLER

SÄTTER PRESS PÅ KYLARVÄTSKAN
Sedan standarden Euro 6 och fjärde steget infördes har kylarvätskan och underhållet
av hela kylsystemet fått ännu större betydelse. Det framgår också tydligt av de skärpta
tillverkarspecifikationerna.
För att den kraftigaste minskningen någonsin av skadli-

sina redan mångskiftande uppgifter måste den senaste

ga ämnen ska kunna realiseras har motortillverkarna

motorgenerationens köldmedier punktvis kunna uthär-

utnyttjat många tekniska nyheter. Till dessa hör helt

da högre temperaturer (returcirkulation av avgaser). Om

klart de olika avgasreningssystemen med den nu prak-

olämplig kylarvätska används kan en höjning av drift-

tiskt taget obligatoriska, kylda returcirkulationen, de

temperaturen med cirka 10 – 15 °C eller ännu mer medföra

ständigt snävare tillverkningstoleranserna vid använd-

att inhibitorerna (de verksamma ämnena) sönderdelas.

ning av moderna material samt de finurliga bränsledo-

Detta kan leda till att kylsystemet slutar fungera eller

seringssystemen. Kort uttryckt har Euro 6 och fjärde

fungerar sämre (se bilderna på silikonslang och kylare).

slutsteget nödvändiggjort och gynnat avancerad teknik

Därför föreskriver fordonstillverkarna exakt vilka stan-

i motortillverkningen.

darder och vilken typ av kylarvätska som ska tillämpas.
Man framhåller då också gärna att produkter av samma

HÖGRE DRIFTTEMPERATUR

sort alltid ska användas.

De tekniska metoder som används för avgasrening (SCR,
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EGR osv.) höjer också drifttemperaturen i köldmediesys-

INGET FÖR ALLA

temet. Men samtidigt har många kylsystem och deras

För de senaste bruksfordonen enligt Euro 6 föreskriver

volyminnehåll förblivit i stort sett oförändrat. Förutom

Mercedes-Benz, MAN och Scania kylarvätska med

Den högre drifttemperaturen i motorer i Euro 6/generation 4 kan förstöra kylarvätskan. Följden kan bli överhettning och avlagringar.

Kylsystem med silikonslangar ställer särskilda krav på
kylarvätskan och måste vara kompatibla med detta.

beteckningen Si-OAT (Silicate Organic Acid Technology)

av tillverkarna. Kraven för en ”Euro 6”-lastbil, en traktor,

och levererar fordonen med detta medel redan påfyllt.

en byggmaskin och en personbil kan som alla förstår

Si-OAT-köldmediet (MOTOREX COOLANT M4.0) kan

vara mycket olika. Därför är rådgivningen för att

även användas på äldre Mercedes Benz och MAN ned till

kunna välja det rätta och därmed också alltid den

Euro 3 och på Scania ned till Euro 4. Men många tillverkare

mest ekonomiska kylarvätskan kopplad till ett antal

påpekar att bara köldmedier av samma slag får användas

villkor (fordons-/maskinparkens sammansättning, till-

och att olika typer av kylarvätskor inte får blandas.

verkarnas föreskrifter, logistik m.m.).

Eftersom olika typer av kylarvätskor används är det inte

MOTOREX representanter och kundtjänst ställer gärna

möjligt att förse alla fordon i en blandad fordonspark

upp med stöd när det gäller kylarskydd. •

med en universalvätska. Därför måste man alltid följa
tillverkarnas föreskrifter.

BRA ATT VETA
Många fordonstilverkare strävar efter att hålla sina
fordons driftkostnader så låga som möjligt. Den högre
termiska belastningen i den senaste motorgenerationen
(Euro 6/generation 4) gör att kylarvätskan måste klara
nya uppgifter. Följ därför alltid principerna nedan när
det gäller kylarvätskor:
• Använd alltid kylarvätska enligt tillverkarens
specifikationer.
• Byt kylarvätskan med 3 eller 5 års mellanrum.
• Använd alltid kylarvätska av samma slag!
Blanda inte olika typer av vätskor!
• Samma färg behöver inte betyda samma typ
av produkt.
• Kontrollera att kylarslangarna är kompatibla
med kylarvätskan.

LYSSNA ALLTID PÅ GODA RÅD
MOTOREX saluför ett stort antal kylarvätskor som är
anpassade till alla motorgenerationer och som godkänts
MOTOREX MAGAZINE 103
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TRE TEKNIKER
I princip baseras dagens kylarvätskor på tre olika tekniska system.
Det är tillverkningsåret och tillverkarens föreskrifter som avgör vilken
kylarvätska som ska användas och hur länge den kan användas.
HOAT
Färg
Särskilda egenskaper
Användning

(Hybrid Organic Acid Technology)
Oftast turkos, blå eller grön
Silikathaltigt, kompatibelt med silikonslangar
Lämpligt för äldre motorer

OAT
(Organic Acid Technology)
Färg
Oftast rosa eller gul
Särskilda egenskaper	Silikatfritt, medger långa bytesintervall upp
till 5 år, kompatibelt med VCS (Volvo)
Användning	
För Scania ner till Euro 4, senaste traktormotorer enligt generation 4
Si-OAT
(Silicated Organic Acid Technology)
Färg
Oftast rosa
Särskilda egenskaper	Mycket oxidationsstabilt (kyld returcirkulation
av avgaser), silikathaltigt
Användning	
Kan användas för Euro 6 från Mercedes Benz,
MAN och Scania, Kan användas i ”Euro 3”enheter (MB och MAN) resp. Euro 4 (SCANIA)
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Österrikaren Tobias Moretti (född 1959)
blev känd för den breda publiken genom
kriminalserien Kommissarie Rex. Som
den gudabenådade skådespelare han är
väcker han publikens entusiasm genom
sin mångsidighet, som han också ger prov
på utanför scenen.

Om och om igen lyckas filmvärlden ge kultstatus åt vissa objekt.
Karakteristiska bilar har ofta till och med bärande roller i biograffilmer
och TV-serier. MOTOREX Magazine har pratat med skådespelaren
Tobias Moretti om detta och bett honom att berätta för oss om hans
personliga topplista över filmstjärnebilar.
Tobias Moretti, Förutom din stora skådespelarbegåv-

de i början koketta resonemangen växte det fram

ning är du också en extremt mångsidigt engagerad

något konkret. Sedan pratade vi med Red Bull, plöts-

person. I fjol var du med i Africa Race Paris – Dakar på

ligt hade vi skakat hand, och sedan fanns det ingen

en KTM-motorcykel. Hur gick det till?

återvändo.

Eftersom jag har känt Heinz Kinigadner i många år och
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vi också har tränat tillsammans med hans bror Klaus,

Är det rätt att säga att du är särskilt fascinerad

som är chef för Extrem Adventure Tours, föddes idén

av motorer?

om hur man som normal människa kan överleva

Precis. Motorer, tävlingar, utmaningar, allt som har från

tävlingen Paris – Dakar (originalsträckan i Afrika). Ur

2 till 4 hjul vill jag köra snabbare än andra. Jag har det

Bensin i ådrorna: 2014 deltog Tobias Moretti i Dakarrally och tog sig i mål på
en imponerande tiondeplats.

Under fyra och ett halvt år byggde kriminalinspektör
Richard ”Richie” Moser och Kommissarie Rex upp en
trogen TV-publik i hela Europa.

Tobias Morettis absoluta favorit:
Steve Mc Queens Porsche 917 K
i Le Mans.

inom mig, som ett virus, en fascination, ett måste. Det

Din alldeles egna topplista över filmstjärnebilar har

är inte fråga om att vinna en tvekamp utan om utma-

vi skissat kortfattat på de här sidorna. Har du någon

ningen att så snabbt som möjligt köra in i en kurva

absolut favorit och varför?

och sedan ut ur den igen. Motståndaren är ju faktiskt

Min huvudfavorit är i så fall Steve McQueens Porsche

du själv.

917 K i ”Le Mans”. Det är alla tiders racertävlingsfilm,
oöverträffad fram till ”Rush”. I övrigt är jag mycket

Finns det filmer där bilarna till och med lämnar

förtjust i Herbie och Aston Martin i ”Goldfinger”. Infla-

ett starkare intryck än skådespelarna?

tionen i bilkrascher av amerikanskt snitt tycker jag

Ja, i ”Cars”. En underbar tribut till bilvärlden.

mindre bra om.
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Kan bilen också få en alltför viktig roll,

Under tagningarna måste sådant tyvärr hållas inom

jag tänker då t.ex. på ”Cobra 11”

vissa gränser, försäkringsbolagen och producenterna

eller ”The Fast and the Furious”?

sätter alltid stopp. Men eftersom jag har en C-tävlings-

Det blir ju alltid intressant när bilar får personligheter.

licens får jag också själv göra stuntmaninsatser, och

Klassikerna är ”Blues Brothers”, ”Herbie” osv.

det fanns en scen i ”Hjärnspöken” där jag i min roll som
schizofren dåre fick ramma en polisbil mitt i sidan. Det

Klassikerna är bilarna i filmer som
The Blues Brothers och Herbie.

är den stora fördelen med vårt yrke, för i verkliga livet
får man inte syssla med sådant.
Jag hade också många roliga scener med filmhunden
”Rex”, för han blev alltid orolig när jag körde iväg. Han

12

Har du under din skådespelarkarriär

blev helt desorienterad och behövde tröstas mycket,

upplevt något med ett fordon som har gett dig

och till slut ville han bara sitta baktill och helst inte

ett bestående intryck?

hoppa in alls.

REPORTAGE

Om du fick välja mellan att ha en filmstjärnebil
i garaget eller gå den röda mattan fram med
en filmdiva som Cate Blanchett vid sidan, vad skulle
du då gilla bäst?
Min absoluta dröm vore att få susa fram över den
röda mattan med F1-Ferrarin i ”Rush”, och veta att Cate
Blanchett väntade hemma i garaget.
Hjärtligt tack för det intressanta samtalet! •
www.tobiasmoretti.com
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REPORTAGE NORDEN

750 FORDON

Den femte motor- och byafesten i Karl Gustav
är slut – tyvärr tycker de som var
med i det härliga halländska augustivädret.
Mer än 4000 motorintresserade med
många olika slags fordon hittade vägen till
Karl Gustav. MOTOREX NORDIC AB var
också på plats och kan på de här sidorna visa
några ögonblicksbilder. Dessutom har
vi fler goda nyheter: Organisatörerna har redan
börjat planeringen för 2015!

14

OCH EN HÄST

Med sina fler än 4000 besökare kunde den mycket gemytliga motorfesten i Karl
Gustav i år räkna in drygt 1000 fler personer som hade letat sig dit med sina fler än
750 veteranfordon. Det kom traktorer, brandbilar, byggmaskiner, bilar, motorcyklar
och mopeder. Huvudsaken är att fordonet har en motor och passar som samtalsämne. I år infann sig också en deltagare på hästryggen – det visar än en gång att det
viktigaste är deltagandet, inte det körbara eller som i detta fall ridbara fortskaffningsmedlet. Den stora motorfesten anordnas varje år av KG Mekaniska AB och
många frivilliga medhjälpare. Där det finns motorer där är också MOTOREX på
sin hemmaplan. Med en mobil monter presenterade MOTOREX från Göteborg
sitt omfattande sortiment för den intresserade publiken. Under många samtal
lämnades ett och annat hemligt tips och gavs hänvisningar till lämpliga produkter.
Som höjdpunkt bjöd den samtidigt pågående byafesten till samvaro och firande
på lördagskvällen. För en gångs skull fick där det lekamliga goda och den klingande
underhållningen med rockabillymusik och dans stå i förgrunden, medan motorerna
fick en chans att svalna. • www.motorfest.se
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INSIDE

Dr Markus Kurzwart är chef för forskning och utveckling hos MOTOREX. Han och hans team sysslar intensivt med
framtidens smörjmedel. Deras arbete har redan lett till mycket lovande resultat i pilotprojekt!

FORTFARANDE STOR POTENTIAL

FÖR INNOVATIONER …
Om någon tror att allting redan är uppfunnet misstar han sig. Ett samtal med
dr Markus Kurzwart, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid
MOTOREX, visar vilken oanad potential ur ekonomisk och ekologisk synvinkel
som ännu finns för innovationer inom tillämpad smörjmedelsteknik (tribologi).
Dr Kurzwart, hur länge har mänskligheten egentligen

Vårt arbete är alltid målinriktat. Eftersom vi är ett till-

sysslat med friktionsteori?

verkningsföretag i en fri marknadsekonomi är det

Vi vet att den store matematikern och geniet Leonardo

marknadsorienterade FoU-projekt vi ägnar oss åt.

da Vinci (1452 – 1519) redan vid slutet av 1400-talet

Därvid samarbetar vi också nära med statliga högskolor

utförde friktionstekniska experiment (se bilden). Det

och institut. Till exempel med den federala tekniska

intressanta med detta är att dåtidens grundkunskaper

högskolan (ETH), den federala materialprovnings-

fortfarande gäller! Naturligtvis ser det idag lite annor-

och forskningsanstalten (EMPA) och den schweiziska

lunda ut i våra laboratorier (skratt), för utan moderna

kommissionen för teknik och innovation (KTI).

analysinstrument och datorer skulle vi inte kunna
bedriva vår forsknings- och utvecklingsarbete med till-

Kan du nämna några viktiga områden inom ert

räcklig precision och snabbhet.

aktuella FoU-arbete?

Foto: fotolia

Gärna. De områden vi väljer att arbeta med griper ofta
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Vilka forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserar

in i varandra och går därför inte alltid att avgränsa

du och ditt team på?

exakt.

Leonardo da Vinci ägnade sig redan i slutet av 1400-talet
åt grundforskning inom smörjteknik.

Alltid rätt smörjmedel till varje applikation. MOTOREX har ett extremt brett
sortiment och kunnande inom smörjteknik.

Här följer några av de områden vi arbetar med:

Vad bidrar naturen med i ditt arbete?

1. Högre verkningsgrad genom lägre

En hel del – genom nya kemiska framställnings- och

friktion och mindre slitage
2. Utveckling av särskilda smörjmedel
för forskningsprojekt

förädlingsprocesser kan vi allt oftare använda naturliga
och förnybara råvaror i en form som lämpar sig för oss.
Det gör att vi t.ex. kan byta ut beståndsdelar som ur

3. Utnyttjande av hållbara resurser/alternativ
till traditionella råvaror
4. Smörjmedlens roll i det fortsatta arbetet

olika perspektiv är problematiska att framställa eller
bara kan ske med en dåligt avvägd energibalans. Tänkesättet om en hållbar ekonomi vinner terräng också här.

med att minska utsläppen
5. Projekt som för närvarande ännu inte
är mogna att offentliggöras

Globaliseringen gör att de nationella
regelverken måste harmoniseras.

Hur långt kan man egentligen
höja energieffektiviteten?

Märker du av globaliseringens effekter?

Smörjmedlen spelar en central roll när det gäller förbrän-

Globaliseringen gör att de nationella regelverken måste

ningsmotorers verkningsgrad. För motoroljor råder en

harmoniseras (se vidare GHS Globally Harmonized

obruten trend i riktning mot sammansättningar med allt

System för klassificering av substanser). Det förekom-

lägre viskositet (tunnflytande), och SAE 0W/20 kommer

mer att substanser t.ex. är godkända i USA men inte i

snart att vara standardviskositeten. För att viskositeten

Europa. Detta kan internationellt verksamma kunder

ska kunna sänkas utan att slitaget ökar har vi utvecklat

förstås inte acceptera. Därför måste våra recept uppfylla

en modern lågfriktionstillsats som uppfyller belastnings-

internationellt gällande standarder (REACH, GHS-märk-

profilen idealiskt vid alla friktionstillstånd (torrfriktion,

ning osv.). Det finns ett starkt krav på oss att följa

blandad friktion och vätskefriktion). Friktionskoefficien-

betstämmelserna om säkerhetsdatablad och märk-

ten har ett direkt samband med energiåtgången i alla

ningar av produkterna.

rörliga tillämpningar. Förutom sänkningen av friktionskoefficienten har också slitstyrkan kunnat ökas enormt,

Vilken erfarenhet kan man få av kundprover?

vilket även bekräftats genom mätningar hos EMPA.

Genom att undersöka begagnat smörjmedel kan man
dra slutsatser på platsen om driften och aggregatets till-

Utvecklar MOTOREX också specialprodukter?

stånd, ungefär som med ett blodprov på en människa.

Inom många områden har smörjmedlet idag blivit ett

Man kan slå fast huruvida oljan ska fortsätta att använ-

konstruktionselement. Kraven i de olika tillämpningarna

das eller om den måste bytas. Men erfarenheterna från

har blivit mycket komplexa, genom att det förekommer

tiotusentals analyserade kundprover ger också ett avse-

så många olika material, omgivningsförhållanden och

värt bidrag till utvecklingen av nya produkter.

funktionskrav. Bara för olja till personbilsmotorer finns
idag cirka 50 specifikationer – och tendensen är ökande!
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Uppgiften framgångsrikt löst: Med skärvätskan SWISSCOOL MAGNUM UX 200 i varianten SW, avsett
för mycket mjukt vatten, har MOTOREX vunnit legotillverkaren T&S Machines obegränsade förtroende.

MAGNUM UX 200 SW:

”SLUTA INTE SÄLJA DET!”
Det finns väl knappt någon finare komplimang från en kund än kommentaren
i rubriken. Mike Tullos är VD för företaget T & S Machine Shop i Brandon i delstaten
Mississippi i USA. Sedan han upptäckte MAGNUM UX 200 SW från MOTOREX,
en skärvätska som är speciellt anpassat för mjukt vatten, litar han blint på den
schweiziska emulsionen.
T & S Machine grundades 1981 av George J. Tullos. Som

18

processäkerheten så att arbetet kan löpa utan avbrott.

VD styr idag Michael D. Tullos med sitt team av 22 välut-

T & S Machine Inc. har under länge letat efter en univer-

bildade anställda företagets öden. Med mer än 30 års

salskärvätska för bearbetning av aluminium, rostfritt,

erfarenhet har T & S Machine Inc. byggt upp ett mycket

stål och icke-järnmetaller som koppar eller mässing.

värdefullt know-how, även för extremt krävande bear-

Man har testat totalt fem olika emulsioner, men ingen

betningsprocesser. Företaget täcker nu in alla tillverk-

av dem var verkligt övertygande. Problem som klibb-

ningsområden från små till stora serier. De viktigaste

ning och skum- och luktbildning gick inte att avhjälpa

kundsegmenten finns inom bland annat flyget, maskin-

tillfredsställande, inte ens med speciella symptomo-

teknik och medicinsk teknik.

rienterade åtgärder.

INGEN TID FÖR PROBLEM

KNÄCKFRÅGAN: VATTNETS HÅRDHET

Det är inte bara hos legoföretag som tid per komponent

Vid mycket mjukt vatten, som förekommer exempelvis i

är en central faktor. Därför måste man kunna garantera

vissa delar av USA, måste skärvätskan anpassas till det

VD Mike Tullos (bilden) förvissade sig personligen hos
MOTOREX-importören om att han också i framtiden kan
beställa ”sin framgångsprodukt” MAGNUM UX 200 SW.

T & S Machine har en enormt bred maskinpark. I automatsvarvarna används
MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X till all bearbetning.

De enastående bearbetningsresultaten, den höga stabiliteten och framför allt den milda sammansättningen
hos MAGNUM UX 200 SW uppskattas starkt hos företaget.

Den höga processäkerheten hos den ytterst stabila
emulsionen är något som garanterat betalar sig.

faktum att kalk och mineralämnen saknas i vattnet.

Efter de dåliga erfarenheterna med de emulsioner

Vi ska titta lite närmare på det här: Den olja som finns

som maskintillverkarna rekommenderade frågade T & S

i en emulsion för blandning med vatten hålls svävande

Machine till slut också Euroline, som suveränt löste

av så kallade emulgatorer. Emulgatorer är tvålartade

samtliga uppgifter med MAGNUM UX 200 SW. Det rör

ämnen. Tvål har som bekant en tendens att löddra,

sig här om en universellt användbar, vattenblandbar

vilket man inte vill att skärvätska ska göra. Men emulga-

skärvätska med enormt hög kapacitet. Dess exceptio-

torerna förenar sig med de ämnen som bestämmer

nella stabilitet och utmärkta vätbarhet garanterar en

vattnets hårdhet, t.ex. kalk och mineraler, och bildar så

optimal kyl- och smörjeffekt. T & S Machine använder

kallade mikrokalktvålar. Om de doseras exakt hämmar

MAGNUM UX 200 SW med koncentrationen 6 % av den

de skumbildningen. För tillämpningar med mycket mjukt

speciellt för mjukt vatten avpassade SW-tillsatsen. Med

vatten, där just kalk och mineraler saknas, har MOTOREX

denna dosering får man utomordentliga resultat vid alla

därför utvecklat den från MAGNUM UX 200 härledda

olika bearbetningar.

varianten MAGNUM UX 200 SW (soft water – för mjukt
vatten) med den nya SW-tillsatsen. Den garanterar att

Den första påfyllningen hos T & S Machine gjordes för

emulsionen harmoniserar optimalt med mycket mjukt

drygt ett år sedan, och regelbunden kontroll, cirkulation,

vatten och inte löddrar.

filtrering och sporadisk efterdosering räcker för att uppnå
den långsiktiga som Mike Tullos uppskattar så mycket.

MOTOREX MAGNUM 200 SW

Därmed blir svaret på frågan om MAGNUM kommer att

T & S Machine arbetar sedan länge framgångsrikt med

finnas kvar också i framtiden ett obetingat ja. •

skärvätskan ORTHO NF-X från Euroline, som är importör
för MOTOREX SWISSLINE i USA (www.eurolineusa.com).
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AKTUELLT

REFILL!

MOTOREX MINISPRAYER

De kompakta, påfyllningsbara minisprayerna kan du ta med och använda överallt.
De är en perfekt komplettering till MOTOREX aktuella spraysortiment.

MOTOREX mångsidiga hightechsprayer har utvecklats

Varje användare kan nu sätta ihop sitt alldeles egna set

för daglig yrkesmässig användning i verkstäder. Om du

med de sprayer som oftast används. Välj bara lämpliga

bara vill ha en liten mängd, men som alltid är klar att

etiketter på arket och sätt fast dem på sin plats minispray-

användas, ska du välja de nya minisprayerna.

burkarna. Minisprayburken kan sedan fyllas på med
hjälp av en stor originalsprayburk som används som

MOTOREX REFILLSYSTEM

dispenser. Placera den minisprayburk som ska fyllas på

Bakom idén om de ofta påfyllningsbara minisprayerna

ett plant underlag. Ta bort spraymunstyckena från båda

ligger tanken att de stora sprayburkarna på 500 ml inte

sprayburkarna. Skaka om dispenserburken och fyll på

alltid går att använda överallt. Minispraysetet består av

den lilla burken.

tre tomma sprayburkar, vardera på 50 ml. De är försedda
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med en basetikett, och i varje förpackning finns ett ark

ALLTID TILL HANDS

med självhäftande etiketter för de oftast använda spray-

Det är ofta besvärligt att ha med sig stora sprayburkar

erna i HI-TECH-sortimentet.

under arbetet, t.ex. vid monteringsarbete eller i trånga

PÅFYLLNING I EN HANDVÄNDNING
Med några få moment iordningsställer du själv de praktiska minisprayburkarna.

1

2

Ta fram en tom burk ur förpackningen.

4

3

Välj önskad produkt och klistra på etiketten
på burken.

5

Skaka den stora orignalsprayburken.

Ta bort locken och spraymunstyckena.

6

Ställ den tomma miniburken på ett fast
underlag och fyll på den under 30 s.

Sätt på spraymunstycket och locket – klart!

utrymmen. Den här informationen har MOTOREX fått

yrkesmän i praktisk användning och tillverkas sedan vid

från många användare, och nu har vi beslutat att också

våra egna produktionsanläggningar. På så sätt kan vi

ta in de nio mest efterfrågade HI-TECH-sprayerna med

erbjuda rätt spray för varje tillämpning.

refillsystem i sortimentet.
Testa själv de påfyllningsbara minisprayerna och be din
MOTOREX-representant om mer information. •

TILLVERKADE I SCHWEIZ
Alla MOTOREX-sprayer utvecklas i Langenthal, testas av

Alltid till hands.
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Extremt användbar.
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SMÅTT OCH GOTT
Foto: Marcel Bieri

Bara i Schweiz finns fler än 20 000
idrottsklubbar, vilkas engagerade
medlemmar utövar många olika
idrottsgrenar. Det kan vara traditionella eller exotiska grenar, men i
centrum står inte bara den idrottsliga prestationen, utan också nöjet
att arbeta tillsammans. Så tyckte
också de 12 idrottsflickorna från
gymnastikföreningen i Kirchberg i
kantonen Bern, när de infann sig

GODKÄNT
I HÅLLBARHETSTEST
till förbundsmästerskapen i Roggwil

tik för den förvånade publiken. Förvånade? Det berodde förutom på koreo-

i MOTOREX-uniform. De presente-

grafin också på den oanade rörelsefrihet som MOTOREX arbetskläder erbjöd.

rade ett överraskande dynamiskt

Den här looken finns förresten också att köpa i herrstorlekar hos din

program i grenen fristående gymnas-

MOTOREX-representant. •

VISSTE DU ATT DAFRA MOTOS I BRASILIEN…
...är en av Brasiliens ledande tillver-

DAFRA ingått globala partnerskap

kare av motorcyklar. För att tillgo-

med ledande internationella motor-

dose den inhemska marknaden har

cykeltillverkare som BMW Motor-

DAFRA byggt en fabrik i industri

rad, Haojue, SYM, Ducati, TVS Motor

metropolen Manaus. Anläggningen

Company och KTM. Motorer till tre

har uppförts inom ett markområde

olika KTM-modeller tillverkas och

på 170 000 m2 och har en byggnad-

hela motorcyklar sätts samman i

2

syta på 35 000 m . Fabriken har för

Manaus, och de fylls enligt fabriks-

närvarande över 500 anställda och

specifikationerna på med smörjme-

kan producera 200 000 motorcyklar

del från MOTOREX. Enligt KTM är det

om året. Det brasilianska märkets

här bara början på ett omfattande

produktsortiment består av motor-

samarbete. •

cyklar från 100 till 400 cm3 och en
moped på 50 cm3. Sedan 2009 har

OTTOREX
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www.daframotos.com.br

KVALITET VÄLKOMNAS ALLTID
I DET SVENSKA LANTBRUKET.

Hightech-smörjmedel från MOTOREX. Våra högkvalitativa produkter för lantbruket har alltid mötts
av ett enastående intresse. Om vi skall vara helt ärliga, är det ingen överraskning för oss. Svenskar är
kända över hela världen för sina höga kvalitetsanspråk. I strävan efter att överträffa just dessa höga
förväntningar skapar vi innovativa kvalitetsprodukter och tjänster med hjälp av toppmodern teknik.
Läs mer om oss på: www.motorex.se
MOTOREX MAGAZINE 103 I DECEMBER 2014
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KVALITET VÄLKOMNAS ALLTID
I DET SVENSKA SKOGSBRUKET.

Hightech-smörjmedel från MOTOREX. Våra högkvalitativa produkter för skogsbruket har alltid
mötts av ett enastående intresse. Om vi skall vara helt ärliga, är det ingen överraskning för oss.
Svenskar är kända över hela världen för sina höga kvalitetsanspråk. I strävan efter att överträffa
just dessa höga förväntningar skapar vi innovativa kvalitetsprodukter och tjänster med hjälp av
toppmodern teknik. Läs mer om oss på: www.motorex.se

