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Kawasaki UK
Stadigt i sadeln
med MOTOREX.

MOTOREX.
DET GÅR SOM SMORT.

Alla som arbetar med alpin verksamhet står inför samma utmaning: All teknik
måste fungera felfritt. MOTOREX ser därför till att tekniken aldrig lämnar dig
i sticket. Vi har de innovativa smörjmedlen, ett omfattande sortiment och den
bästa tekniska rådgivningen. Lita även du på en partner som satsar allt för att du
ska kunna prestera ditt bästa. Läs mer om oss på www.motorex.se
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Nyheter kring MOTOREX
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Glänsande nya MOTOREX BIKE LINE

8

Aebi Schmidt Sweden AB:

NORDEN

SKAPA OCH VÅRDA
BESTÅENDE VÄRDEN

Specialist träffar specialist

Till alla våra kunder och läsare
Människans gärningar och verksamheter har i alla tider haft ett väsentligt

REPORTAGE
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mål – att skapa bestående värden. Antingen det gäller arkitektur, konst eller

Schweiziske bilbyggaren Peter Monteverdi

det dagliga arbetet efterfrågas överallt bestående värden, som också alltid

och hand mästerverk

utgör en bra grund för det nya!
Gamla bilar, sönderrostade eller perfekt restaurerade, små eller stora,
avställda i källare, garage och museer, är värden som berör människor och
deras hjärtan. De utstrålar fascination och kan till och med förmedla ”goda
känslor”. De här dyrgriparna från gångna tider får allt mer uppmärksamhet

INSIDE
14

och kan i dagens hektiska värld glädja en allt större publik. Det är ett bra

Strategi för exportlogistik

om Peter Monteverdi, Schweiz troligen mest kände biltillverkare.

EXPORT
16

skäl att ge en hyllning åt dessa dyrgripar och det fascinerande reportaget

Kawasaki Racing UK sitter stadigt

För dem som gärna trampar på pedaler öppnar vi med en förnyad BIKE LINE

i sadeln med MOTOREX

ett banbrytande kapitel om cykelvård. Låt de nya alternativen inspirera dig.
Bestående värden gör inte halt vid gränserna! Vårt samarbete med Kawasaki i England och logistiken för våra europeiska kunder är allt sådant som
ligger till grund för framgång!
Du som kund står alltid i centrum för vår verksamhet. Målet är att MOTOREX

INDUSTRI
18

produkter och tjänster ska göra ditt dagliga arbete så friktionsfritt som

CMS-GmbH ger verktygsmaskiner

möjligt!

en ny vår
Jag önskar dig mycket nöje med läsningen av det här numret.

PÅ FÄLTET
20

Kampen mot dieselsvampen

21

3-2-1 battle!

RACING
GP-förarnas stora kraftmätning

SMÅTT OCH GOTT
22

Stefan Sury, försäljningschef fordon Schweiz
BUCHER AG LANGENTHAL

Häftiga idéer/Visste du att… /Serie

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
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påtar oss inget ansvar för tryckfel eller ändringar i teknisk data.
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NYTT
OM MOTOREX

MÄSSOR FÖR
MOTOREX NORDIC AB
Vill du besöka oss på någon av mässorna och ställa frågor till oss om dina smörjtekniska tillämpningar? En bra idé. I år kan du göra det på de här mässorna:

LANTBRUKSKVINNODAGEN
HOS MOTOREX
MOTOREX har i flera årtionden varit en
tillförlitlig partner till många små och
medelstora familjeföretag och andra
företag i Schweiz. Med Lantbrukskvinnodagen vände sig MOTOREX för en gångs
skull uteslutande till kvinnorna i de här
företagen. I början av mars ägde de båda
evenemangen (språkseparerade tyska/
franska) rum hos MOTOREX i Langenthal
med ett utomordentligt stort antal
besökare. Det omväxlande programmet
startade med en företagsvisning och en
smörjteknisk genomgång med inriktning
på lantbruk. De deltagande kvinnorna
uppskattade i synnerhet våra workshop
och tipsen om aktuella frågor i vardagsverksamheten. Béatrice Lüthis (VD Lüthi
Hissar Lindenholz) föredrag ”Kvinnor
och teknik” blev evenemangets höjdpunkt.
Hjärtligt tack till besökarna vid MOTOREX
första rena damevenemang!

DATUM
7-9 maj 2015
28–30 maj 2015
4–6 juni 2015
24–25 juni 2015
15 augusti 2015
28–29 augusti 2015
10–12 september 2015
22–24 september 2015

MÄSSA, PLATS
Entreprenad Live, Ring Knustorp
MaskinExpo, Stoxa
SkogsElmia, Vaggeryd
Borgeby Fältdagar, Borgeby
Motorfest, Karl Gustav
Trucking Festival, Mantorp Park
Entreprenad Expo, Borgeby
ElmiaPark, Jönköping

LÄNK
www.entreprenadlive.se
www.maskinexpo.se
www.elmia.se/skogselmia
www.borgebyfaltdagar.se
www.motorfest.se
www.truckingfestival.se
www.entreprenadexpo.se
www.elmia.se/park

MOTOREX Nordic Team ser fram mot ditt besök eller ditt telefonsamtal till vårt
kontor i Landvetter. Telefon 031 94 64 94 – nordic@motorex.com

MOTOREX GREASE 5300
MED FAST SMÖRJMEDEL
MOTOREX GREASE 5300 är ett på syntetbas
utvecklat, mycket effektivt specialfett
med vitt fast smörjmedel (PTFE).
Det lämpar sig utmärkt för lager i många
olika utföranden, med lågt varvtal och

Foto: fotolia.com – W. Cibura

hög belastning, som är utsatta för klimat-
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påverkan och växlande temperaturer. Det kan till exempel
vara vippor i rullbatterier på linbanor eller i maskiner inom
byggsektorn. GREASE 5300 förhindrar omåttligt slitage effektivt, även vid låga temperaturer och extremt höga lagertryck.
MOTOREX GREASE 5300 lämpar sig också för glidlager med
oscillerande rörelser och uppfyller specifikationerna KPF2
K-30 enligt DIN 51502.

Foto: oneinchpunch - fotolia.com

FÖR NATURÄLSKARE
OCH NÖJESÅKARE

JASO MA2 FÖR TOP SPEED 4T
Motorcyklar med stor cylindervolym och högt vridmoment överför för det mesta motorns
kraft med hjälp av lamellkoppling i oljebad. Motoroljan i sådana högeffektmotorer smörjer
samtidigt växellådan och kopplingspaketet. För att ett mjukt kopplingsingrepp och exakta
växellägen ska kunna garanteras i alla situationer har MOTOREX vidareutvecklat fyrtakts-

Snart öppnas den 48 km långa alpina
Grossglocknerstrasse för säsongen.
Vägen förbinder de österrikiska förbundsländerna Salzburg och Kärnten.
Varje år kräver öppnandet en ny stor
insats av människor och maskiner.
Med sitt team på 15 anställda och en
imponerande fordonspark med många
olika maskiner och apparater leder
Peter Embacher vägunderhållet.
Vårsnöröjningen med 5 stora snöslungor (av vilka 4 redan har varit med
i 50 – 60 år!) är säsongens höjdpunkt.
För hela vagnparken, alltifrån elverket
till den fantastiska snöslungan,
satsar de duktiga medarbetarna
i Grossglockner Hochalpenstrassen
AG på MOTOREX smörjmedel för
extrema belastningar. Till glädje för
de mer än 900 000 trafikanter som
varje år väljer den alpina panoramavägen fram till nationalparken Hohe
Tauern. www.grossglockner.at

oljan MOTOREX TOP SPEED 4T och certifierat den enligt JASO MA2. Motoroljan finns för
närvarande med fyra olika viskositeter (SAE 5W/40, 10W/30, 10W/40 och 15W/50) och
täcker därmed in hela effektspektrumet för motorer med oljebadskoppling. Alla smörjmedlen finns tillgängliga punktligt till säsongstarten och uppfyller de ledande leverantörernas stränga tillverkarföreskrifter.

GRATTIS
MOTOREX DEUTSCHLAND AG
Under ledning av filialchefen Stefan Remhof kunde
MOTOREX Deutschland AG starta det nya året samtidigt
med ett jubileum: Den 1 januari 2010, alltså för 5 år sedan,
startade vi en egen försäljningsfilial för industrisektorn
i Tyskland. MOTOREX Deutschland AGs direkta närvaro
med huvudkontor i Schriesheim nära Heidelberg har
under de fem senaste åren gjort sig mycket starkt gällande
som centrum och hjärtpunkt för vår sälj-, logistik- och
tekniksupport i Tyskland. Vi har kunnat knyta många
kontakter med välrenommerade industripartner och med
sitt breda sortiment av industrismörjmedel har MOTOREX
SWISSLINE hittat många nya begeistrade användare. Ha
den äran!
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MOTOREX

RACING 2015

Också under tävlingssäsongen 2015
kan vi se fram mot många topprestationer av MOTOREX-förare världen
runt. På www.motorex.com/racing
hittar du den imponerande listan
över team och förare som under den
här säsongen kommer att kämpa
om ära och berömmelse med
MOTOREX. Dessutom kan du vänta
dig intervjuer med toppstjärnor och
få information om de
viktigaste händelserna.
Ta dig en titt och
upplev spänningen!
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AKTUELLT

GLÄNSANDE NYA

MOTOREX BIKE LINE
Cykelkännare vet vilken intim relation många cyklister har till sina tvåhjulingar. För att
körglädjen ska vara så länge som möjligt har MOTOREX konsekvent vidareutvecklat
produkterna i BIKE LINE. Detta gäller även smörj- och skötselmedlens förpackningar
och bruksanvisningar.
Nya material och ny teknik präglar dagens cykelutbud hos alla namnkunniga leverantörer. Det nära samarbetet med internationella tävlingsteam och ledande företag inom cykelindustrin har gjort den vidareutvecklade BIKE LINE till vad den är idag: Det mest
omfattande sortimentet av smörj- och skötselmedel för alla slags cyklar. Lätta att använda, mycket effektiva och synnerligen miljövänliga.
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EASY CLEAN

BIKE CLEAN

BIKE SHINE

Biologiskt nedbrytbar kedjeavfettning. Extra effektiv
rengöring av fett- och oljesmorda drivkomponenter.
Spray 500 ml
Vätska 5 och 25 l

Biologiskt nedbrytbart och
lösningsmedelsfritt,
komplett rengöringsmedel
för cyklar. Detta effektiva
rengöringsmedel löser
snabbt upp och tar bort
även kraftig smuts.
Pumpspray 500 ml
Vätska 5 och 25 l

Konserverande skötseloch skyddsmedel. Idealiskt för
användning efter rengöring.
Fräschar upp färgerna, konserverar och ger glänsande finish.
Spray 300 ml
Vätska 5 och 25 l

ÖPPNA
+

STÄNG
-

”TWIST CLICK”LOCK

ALLTID RÄTT SPRÅK
Med förseglingsetiketten
(den självhäftande etiketten
på baksidan går att öppna
och stänga) kan du fästa information på upp till 15 språk
på produkten.

Exakt och rätt doserad påföring
av smörjmedlet är en mycket
viktig faktor i många service
arbeten. Därför har MOTOREX
försett de aktuella 100-mlflaskorna i BIKE LINE med
doseringslocket Twist Clic.
Locket går lätt att öppna med
en enda vridning, och genom
att vrida ytterligare ställer du
in doseringen.

QR-KODEN HJÄLPER
TILL VID ANVÄNDNINGEN
Via de påtryckta QR-koderna
kan du med din smartphone
hämta ytterligare produktin
formation och tips för rätt
användning.

Mer information finns hos din MOTOREX-återförsäljare och på www.motorex.com •

WHITE GREASE

CARBON PASTE

Vitt specialfett på litiumbas, för hjul-, tramp- och
rullager på cyklar. Skyddar effektivt mot slitage, tätar
och sänker friktionen.
Penselburk 100 g och burk 850 g

Monteringspasta för delar av kolkomposit och
aluminium. Skyddar mot kontaktkorrosion och
förhindrar att delar fastnar.
Penselburk 100 g och burk 850 g

BIKE GREASE 2000

Specialvätska på mineraloljebas, för hydrauliska
cykelbromsar. Hög åldringsbeständighet och idealiskt
viskositets-/temperaturförhållande.
100 ml och 1 liter

HYDRAULIC FLUID 75
Långtidsverkande universalfett på kalciumbas,
för många olika rörliga delar på cyklar (leder,
nav, gaffellager osv) och lager.
Penselburk 100 g och burk 850 g

DRY POWER

WET PROTECT

CITY LUBE

Biologiskt nedbrytbart kedjesmörjmedel med vaxtillsats
för i huvudsak torra användningsförhållanden. Tränger
snabbt in i kedjan och bildar
en homogen yta som smörjer
och skyddar kedjan.
Spray 56 och 300 ml
Vätska 100 ml och 5 liter

Biologiskt nedbrytbart kedjesmörjmedel för i huvudsak
våta användningsförhållanden.
Smörjer och skyddar kedjan
ända in. Kraftig vattenavvisande effekt.
Spray 56 och 300 ml
Vätska 100 ml och 5 liter

Kedjesmörjmedel till cityoch e-cyklar för universell
användning. Tränger snabbt
in i kedjan och har perfekt
vidhäftning. Smörjer och
skyddar kedjan varaktigt.
Spray 56 och 300 ml
Vätska 100 ml
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NORDEN

Från mini till maxi: Hos specialisterna Aebi Schmidt Sweden täcks samtliga fordons- och maskindimensioner in.
Från vänster: Christopher Sundell (VD), Jörgen Gustavsson (eftermarknadschef), Sebastian Strand (säljare) och
Totte Liljedahl (mekaniker och förare) med en snöslunga modell Schmidt TS 10000-7.

SPECIALIST TRÄFFAR SPECIALIST
Aebi Schmidt Sweden AB är ett av de 12 dotterbolagen i koncernen Aebi Schmidt,
som har verksamheter över hela Europa. Med sina produkter ger ASH-koncernen ett
avgörande bidrag till renhet och säkerhet i trafiken och till skötseln av kvalificerade
grönområden. I Sverige satsar denna fullserviceleverantör med framgång på MOTOREX
breda produktpalett.
År 2007 sammanförde fusionen mellan den schwei

ninge, omkring tre mil väster om Linköping. Därifrån

ziska Aebi-koncernen och den tyska Schmidt-koncernen

erbjuder företaget under ledning av Christopher

två företag med en lång och traditionsrik historia. På så

Sundell (VD) och 18 anställda ett brett produktsorti-

sätt uppstod en slagkraftig företagsgrupp som idag har

ment av märkena Aebi, Schmidt och Broddway. Det

omkring 1300 anställda. Aebi Schmidt har gjort sig

sistnämnda märket, Broddway, härstammar för övrigt

kända som mångsidiga specialister på tekniskt ledande

just från Skänninge. Den ursprungliga borsttillverk-

fordon och maskiner inom följande områden:

ningen (1934) utvecklades till ett innovativt företag

• Kommunalteknik vinterarbeten

som växte sig stort med sina billiga och ändå mycket

• Kommunalteknik sommararbeten

effektiva rengöringsmaskiner på borstbas. Det ingår

• Specialmaskiner för rengöring av flygtrafikytor

idag i Aebi Schmidt-koncernen.

• Specialmaskiner för lantbruket
• Kundanpassade servicelösningar

Vid ett besök i Skänninge svarade Christopher Sundell och hans team på några intressanta frågor från
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FÖRANKRADE I SVERIGE

MOTOREX Magazine om deras bransch och smörj

Det svenska dotterbolaget har sitt huvudkontor i Skän-

teknik.

Innan en ny maskin levereras kontrolleras alla punkterna
på checklistan och vätskenivåerna kompletteras.

Aebi Schmidt Sweden AB erbjuder kunderna allt från ett och samma ställe.
Man litar då på smörjsepecialisterna från MOTOREX.

Vilket tycker ni är den största utmaningen när det

Inom vilka områden finns era kunder?

gäller att ge hela AHS-produktportföljen en smörjtek-

Våra kunder finns framför allt inom områdena sopma-

niskt optimal försörjning?

skiner, vinterväghållning och kvalificerad rengöring av

De relativt snabba teknikväxlingarna och de allt sträng-

flygplatser och deras flygtrafikytor. Dessutom erbjuder vi

are utsläppskraven gör att vi ur teknisk och applika-

skräddarsydda servicelösningar här i Skänninge och på

tionsspecifik synvinkel har ett extremt brett spektrum

plats hos kunden, med egna servicetekniker och auktori-

att täcka in. Inom vårt område förväntar man sig att vi

serade avtalspartner.

ska täcka in allting professionellt, alltifrån rådgivning
vid en nyinvestering via försäljning och service fram till

Hur ser det ut med klimatförhållandena i Sverige?

reservdelsleveranser.

En bra fråga! Vi har ofta extrema klimatförhållanden här.
Det betyder å ena sidan många minusgrader (ned till

Varför har ni valt MOTOREX som smörjteknikpartner?

– 35° C), t. ex. vid arbete med snöslungor och sopmaskiner.

Den utslagsgivande punkten är att MOTOREX har ett

Å andra sidan måste man sedan kunna köra samma

mycket bra kontaktnät med de tekniskt ledande fordons-

sopmaskiner på sommaren i ganska varmt väder. Då

och maskintillverkarna. Som oberoende smörjteknik

måste man ha exakt rätt hydraulvätska i de hydrosta-

specialist kan MOTOREX erbjuda ett verkligt brett och

tiska drivningarna, annars får man snabbt problem…

kvalitativt högvärdigt sortiment. Det passar perfekt ihop
Tack för det intressanta samtalet! •

med våra behov.

www.aebi-schmidt.se
Vilka punkter i samarbetet är särskilt viktiga för er?
Förutom produkterna står naturligtvis aspekter som
servicetjänster och tillgänglighet i förgrunden. MOTOREX
Nordic AB ger oss alltid önskad service när den behövs
och alltid inom en rimlig tidsfrist. Också beredskapen
att leverera till relativt långt bort belägna kunder (eftermarknad) är god. Generellt eftersträvar vi alltid långsiktiga och pålitliga partnerskap som bygger på ömsesidig
öppenhet.
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FAKTA OCH SIFFROR
Företag
Huvudkontor
Grundat
Antal anställda
Verksamhetsområde
Försäljning

Aebi Schmidt Sweden AB
Skänninge, Sverige
1989
18
Sverige
140 miljoner kronor
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Formula 1 Grand Prix MBM, 1961

KRONAN PÅ VERKET
Monteverdis mästerverk

Schweizarna är knappast kända som biltillverkare. Trots detta kan man stoltsera med
några idealister och hobbybyggare, för att inte tala om deras många viktiga underleverantörer, som bidragit till att bilen till vad den är idag. Peter Monteverdi från Binningen
nära Basel var en av dem, och som så många gånger för stora talanger fick ha sin
välförtjänta berömmelse först några år efter det att hans skaparglöd falnat. Idag söker
samlare efter Peter Monteverdis fordon med ljus ock lykta världen över.
Peter Monteverdi föddes den 7 juni 1934 och dog den 4

unge mekanikern sin första dröm: Av en krockad Fiat

juli 1998 i Binningen utanför Basel, där det unika Monte-

Balilla byggde han upp roadstern Monteverdi Special.

verdi-museet idag finns i den tidigare företagsbyggnaden.

Besök Monteverdis
museum
på YouTube

10

Peter Monteverdis far Rosolino Monteverdi var chef för

EGET FÖRETAG VID 20

en bil- och lastbilsverkstad. Det var ett yrke som den unge

1954 dog Monteverdis far oväntat och Peter efterträdde

Monteverdi blev helt begeistrad av. Därmed var Peters

honom omgående. Samtidigt kände han sig dragen till

utvecklingsbana fastslagen: Han ville bli bilmekaniker

tävlingssporten. Efter sina första framgångsrikt avver-

och lärde sig yrket hos den schweiziska lastbilstillverkaren

kade biltävlingar i Schweiz skapade han märket MBM

Saurer i Arbon. Vid 16 års ålder förverkligade sedan den

(Monteverdi Binningen Motors) och startade produk-

Peter Monteverdi

Produktion, 1969

Foto: M. Zumbrunn, Archiv Monteverdi och A. König

MBM-Tourismo 1961

Motormässsan i Genev, 1976

High Speed 375 L och 375 S 1968

tionen av sin egen tvåsitsiga sportbil (MBM Tourismo)

gick bra. Ända tills det skar sig mellan de båda personlig-

och senare av en bil i serie Formel Junior. Tack vare sin

heterna Ferrari och Monteverdi. När nu Ferrari-agenturen

tävlingsverksamhet och sitt goda tekniska sinne blev

hade försvunnit var den unge bilbyggaren besatt av

han inom kort känd långt utanför tävlingsförarkretsen.

tanken på att få ut sin egen Gran Tourismo i trafiken. Han

Så känd att till och med Enzo Ferrari fick upp ögonen för

kontaktade den italienske designern och karossbyggaren

honom och erbjöd försäljningen av sina fordon till den

Pietro Frua och lät honom ta del av sina idéer och förvänt-

dynamiske Basel-bon. Till och med språnget in i Formel

ningar. Resultatet, den tvåsitsiga bil som senare presente-

1 klarade Peter Monteverdi av egen kraft med sin

rades under beteckningen High Speed 375 S, var en fasci-

hembyggda Formel 1. Chassit och karossen byggdes i

nerande skönhet. Man kom överens om att Monteverdi

egen regi. Motorn i bilen, som kom upp i 290 km/h, kom

skulle bygga det ”rullande chassit”, en ram av fyrkantrör,

från Porsche. Efter sammanlagt över 100 internationella
tävlingar avslutade Monteverdi sin tävlingskarriär
sedan han råkat ut för en katastrofal olycka med svåra
personskador på racerbanan Hockenheim i Tyskland.

GT I SUPERKLASSEN

När han nu inte längre var Ferrari-handlare
blev den unge teknikern betagen av tanken
på att få ut sin egen Gran Turismo på gatorna.

Nu koncentrerade sig Monteverdi på tillverkningen av
MBM-bilar, reparationsverkstaden och handeln. Företa-

och att Frua skulle svara för karossen med dess invändiga

get bågnade i alla fogar. 1961 lät Monteverdi riva den

utrustning. Som Jensen-importör (sedan 1963) utgick

gamla företagsbyggnaden och uppförde en rymlig

Monteverdi för många komponenter från detaljer som

nybyggnad på Oberwilerstrasse 14 i Binningen med

var bekanta för honom: en 7,2 liters V8 från Chrysler

representativa försäljningslokaler. Förutom Ferrari kom

(380 hk), den manuella ZF-växellådan (fortfarande) och

från 1965 också BMW med i programmet, och affärerna

DeDion-bakaxeln med skivbromsar runtom.
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Safari, 1976

Sahara, 1978

High Speed 375 C, 1971

High Speed 375/4, 1971
Hai 450 SS, 1970

EN NY MODELL VARJE ÅR

idag allihop i Monteverdi-museet. På så sätt lyckades

När 375 S hade presenterats på bilmässan i Frankfurt

Monteverdi på bara några år etablera sig i det hårt

1967 blev Monteverdi överhopad av order, och Frua

konkurrensutsatta lyxsegmentet vid sidan av Ferrari,

klarade av kapacitetsskäl inte av den stora efterfrågan.

Maserati och Lamborghini. Efterfrågan var god och

Det gjorde att Basel-bilbyggaren blev tvungen att flytta

produktionen gick på permanent högvarv. Slutmonte-

produktionen till Fissore, en specialiserad karossbyggare

ringen gjordes i de egna lokalerna i Binningen. Ända tills

i Turin. Det var inte riktigt i Fruas smak, och han hävdade

1974, när också Monteverdi föll offer för oljekrisen. Nya

sin rätt till designen. Då satte sig Peter Monteverdi

perspektiv efterfrågades. Dessa hittade Monteverdi och

personligen vid ritbrädet (på den tiden fortfarande helt

hans högra hand Paul Berger, som sedan 1962 hade

utan dator) och skissade fram 375 L. En grandios 2 + 2-

skött försäljningen över hela världen, i S-serien.

sitsig bil som inte stod sin föregångare efter i något avseende och som debuterade på Genève-salongen 1968.

VISIONÄR IN I FRAMTIDEN

Givetvis med finesser som automatväxellåda och klimat-

Den nya S-serien bestod av modellerna Safari (SUV),

system, vilket den internationella kundkretsen särskilt

Sahara (4 x4) och Sierra (limousin, cabriolet och kombi).

uppskattade. Med detta som grund skapades sedan 1969

Monteverdi kom alltså redan flera år före den stora

den tvåsitsiga kupén 375 S och senare också en cabriolet.

SUV-boomen på idén till en luxuöst utrustad terrängbil

Ett år senare, 1970, utvidgades modellprogrammet med

med servostyrning, automatlåda och klimatsystem.

375/4, en fyrdörrars lyxlimousin.

Safari hade International Scout som grund och influenser
från den engelska Range Rover. Den sista ur-Range-

Peter Monteverdi
1934–1998.
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MITTMONTERAD MOTOR: HAI 450 SS

Rovern byggdes för övrigt om i Binningen från tre till

Som nedstrålad från en annan planet stod i mars 1970

fem dörrar och levererades till och med till det engelska

prototypen till mittmotorsportbilen Monteverdi Hai

kungahuset. Safaris bror, med något enklare utrustning,

450 SS med sin 7-liters Mopar Hemi-motor på 450 häst-

hette Sahara. Den här terrängbilen blev Monteverdis

krafter på Genève-salongen. Den bilen såldes sedan, och

största kommersiella framgång och exporterades till

ytterligare tre bilar byggdes i olika utföranden. De finns

hela världen, framför allt till Mellersta Östern. Schweiz

Sierra, 1977
Peter Monteverdi

Formula 1

Sierra Convertible, 1978

Varumärket är en kombination av de schweizisak
färgerna rött och vitt och
krom från Monteverdis
vapensköld.

Hai 650 F1, 1992

Military 230 M, 1979

siste biltillverkare gjorde också ett lyckokast när han

Onyx. Vid ratten satt Foiteks son Gregor och JJ Lehto.

hittade på namnet Sierra till den serie som var baserad

Tyvärr flöt det inte alls in tillräckligt med sponsor-

på USA-modellen Dodge Aspen. Monteverdi lät i god tid

pengar, utan Monteverdi-teamet fick avbryta projektet

skydda upphovsrätten till varumärket. Världskoncernen

redan under säsongens lopp. 1992 byggdes Hai 650 F1 av

Ford tyckte så mycket om namnet att man köpte ut det

resterna av formel 1-satsningen. Två bilar byggdes med

från Monteverdi.

kolfiberkompositkaross och en Cosworth V8-motor på
650 hästkrafter. Därefter sänkte sig lugnet kring Schweiz

ETT MUSEUM OCH EN KLUBB

siste bilbyggare.

I början av 1980-talet var fordonsproduktionens dagar i
Binningen räknade. Efter ett nej från Bern till två robusta

Peter Monteverdi dog i cancer 1998 vid 64 års ålder

terränggående prototyper för armén sjönk produktions-

sedan han för alltid hade avsatt sina svart-vit-röda spår

siffrorna undan för undan. 1982 lades produktionen ned.

i bilhistorien. Om det inte hade varit för hans järnvilja,

Men under etiketten ”Monteverdi Design” kunde Peter

parad med flit och kunnande, hade eftervärlden idag

Monteverdi ändå marknadsföra sitt formgivnings-

varit ett av de få schweiziska bilmärkena fattigare.

kunnande inom olika områden. Med tiden blev samlingen av hans skapelser så omfattande att han vid 51 års
ålder beslöt att göra om företagsbyggnaden till ett
museum. Redan samma år grundades MC (Monteverdi-
Club) med handfast stöd av vännen och karossbyggaren
Ruedi Wenger.

SISTA ÄVENTYRET I F1
Det väckte ett stort om än inte avsiktligt uppseende när
den schweiziske företagaren Karl Foitek (Garagen) och
Peter Monteverdi 1990 köpte det brittiska formel 1-stallet
MOTOREX MAGAZINE 104
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Monteverdi Automuseum
Oberwilerstrasse 20
CH-4102 Binningen/Basel
Tel. +41 (0)61 421 45 45
www.monteverdi.ch

Monteverdi-Club
Mr Peter Giger
Reinacherstrasse 40
CH-4106 Therwil
www.monteverdi.net
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INSIDE

Med sin genomtänkta logistik garanterar MOTOREX hög leveransberedskap inte bara i Europa utan även över resten av
världen, både från produktionsanläggningen i Langenthal och från sina logistikcentra i Tyskland, Österrike och Sverige.

STRATEGISK
EXPORTLOGISTIK
Kundinriktning och service är idag avgörande kriterier om man vill höja sig över konkurrenternas produkter. Därför satsar MOTOREX, särskilt på exportmarknaderna, på ett
logistikkoncept som är både är inriktat på de landsspecifika behoven och briljerar med sin
effektivitet. Fördelar: tillförlitliga och snabba logistiktjänster till optimerade kostnader.

14

MOTOREX produktsortiment omfattar mer än 7000

FRIKTIONSFRITT FRAM TILL KUNDEN

produkter som framställs i Schweiz. Produkter från

För närvarande har MOTOREX två moderna lager för

MOTOREX finns idag på mer än 80 exportmarknader

varudistributionen inom EU: Centrallagret i Freiburg im

världen runt. Av dessa står EU-länderna för den största

Breisgau i Tyskland, med lagerplats för flera tusen pallar,

andelen. Därför är MOTOREX logistikkoncept uppbyggt

försörjs dagligen från Schweiz och svarar för försörj-

i flera steg och skiljer mellan distributionsnivåerna 1

ningen på nivå 2, normalt inom 48 timmar. Det spelar

Schweiz, 2 EU och 3 Övriga världen. Alla MOTOREX

ingen roll om det gäller leverans av en 1000-liters behål-

dotterbolag och distributionspartner (importörer) är

lare med hydraulolja eller en kartong med 12 flaskor

optimalt engagerade i processerna och utnyttjar

motorolja, samtliga processer är spårbara och IT-stödda.

gemensamt de synergier som finns till exempel hos

Från lagret i Karlshamn täcks dessutom hela Norden in.

centrallagret i Freiburg im Breisgau (Tyskland) eller

Leveranstiden i dessa länder ligger normalt mellan 48

lagret i Karlshamn.

och 72 timmar. Naturligtvis kan också större volymer

MOTOREX centrallager i Freiburg im Breisgau i
södra Tyskland är en central punkt för logistiktjänsterna
i Europa.

I Schweiz och Österrike kan kundernas smörjmedelstankar
på förfrågan få leveranser i lösvikt från försörjningsfordon.
I Österrike finns ett separat utkörningslager för detta
nära Salzburg.

MOTOREX huvudkontor, Langenthal
MOTOREX Germany, Schriesheim nära Heidelberg
MOTOREX NORDIC AB Sweden, Göteborg
MOTOREX Austria, Hallein
MOTOREX centrallager, Tyskland, Freiburg im Breisgau
MOTOREX lager, Karlsham, Sverige
MOTOREX lager, Österrike, Bergheim nära Salzburg

levereras med rimlig tidsfrist, t.ex. till en byggplats eller

trativa arbetet är ett ytterligare argument till MOTOREX-

med bud till ett tävlingsevenemang. MOTOREX kan

kundernas fördel.

alltså med sitt genomtänkta logistikkoncept erbjuda
kunderna fördelar som t.ex.

Har du några frågor eller bekymmer som rör logistik?

• optimal leveransberedskap för

Din kontaktperson hos MOTOREX står gärna till din tjänst. •

ett omfattande sortiment
• korta reaktionstider och snabb leverans
inom hela Europa
• enkel hantering eftersom varorna redan finns inom EU
• inga tullmurar
• ökad kostnadseffektivitet

FLEXIBILITET
På förfrågan kan t. ex. smörjmedel och förbrukningsvaror för en fabrikspåfyllning (lastbilar, kommunal- eller
pistfordon) också levereras direkt till en tillverkare. Då
får kunden stöd från början till slut av sin ansvariga
MOTOREX-partner, som också avlastar honom från extra
administrativa sysslor (momsavräkning, transportorder,
följesedlar m. m.). Den centraliserade logistiken och den
därmed sammanhängande minskningen av det adminisMOTOREX MAGAZINE 104
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Här kan du se DFDS Logistics lager i Karlshamn. Härifrån går leveranserna
till hela Norden, ända upp till norr om polcirkeln.
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EXPORT

KAWASAKI RACING UK MED MOTOREX

STADIGT I SADELN
Britterna älskar snabba motorcyklar och Storbritanninen älskar sina motorcykelförare,
även om de kör på maskiner från den uppgående solens land – huvudsaken är att de
vinner. Sedan 2014 är MOTOREX officiell smörjteknikpartner till Kawasaki Racing UK
och delar, precis som den ansvariga MOTOREX-importören Bickers, passionen för den
limegröna racern.
På brittiska öarna representeras Kawasaki av framträ-

av bröderna Don och Derek McMartin, som enbart

dande och namnkunniga team vid allt från det minsta

vänder sig till fackhandeln. Genom Bickers goda förank-

KX65-motocrossmästerskapet till det superpopulära

ring i den engelska tävlingsverksamheten och MOTOREX

”British Superbike”-mästerskapet. Ross Burridge är Racing

framgångsrika internationella samarbete med KTM fick

Manager vid Kawasaki Motors UK och vet bäst av alla

Kawasaki Racing UK upp ögonen för MOTOREX när man

hur starkt hans varumärke är kopplat till tävlingsverk-

sökte efter en lämplig smörjteknikpartner.

samheten. Det inverkar förstås också positivt på omsättningen av standardmotorcyklar.

DIREKTLINJE TILL MOTOREX
I tävlingar bidrar ett smörjmedel som är exakt avstämt
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MED BICKERS SEDAN 1999

för behoven och maskinerna väsentligt till framgången.

MOTOREX MOTOLINE smörjmedel och skötselprodukter

Därför har det direkta samarbetet och erfarenhetsutbytet

finns på den engelska marknaden sedan 20 år. Sedan

mellan Kawasakis tekniker och MOTOREX Racing Lab en

1999 importeras och distribueras de med god framgång

central betydelse.

Max Anstie, Steve Dixon,
James Ellison, GBmoto
Mel Pocock, Dixon Race Team

Loic Rombaut, Team LPE

Jed Etchells, Team Green

Bryan MacKenzie,
Team Pendrich

EN SPÄNNANDE SÄSONG 2015
Under den pågående tävlingssäsongen kommer samarbetet att, förutom det redan nämnda British Superbike-teamet GBmoto, nu också
att omfatta Kawasaki-teamet DRT. Detta team startar nu för första gången i en motocross-GP-säsong på Kawasaki-cyklar och med stöd
av Kawasaki UK! Och alla vet ju hur viktigt det är i motocross att ha en professionell smörjteknikpartner vid sin sida. Kawasaki Racing UK
deltar tillsammans med MOTOREX med följande team:
Team

Kategori

Förare, nationalitet

Motorcykel

GBmoto

British Superbike Championship
Isle of Man TT

Kawasaki ZX-10R

Team DRT Kawasaki

MX GP
British Motocross Championship
British Arenacross Championship
British Motocross Championship

James Ellison (GB)
James Westmoreland (GB)
Gary Johnson (GB), Isle of Man TT
Max Anstie (GB)
Mel Pocock (GB)
Florent Richier (F), Arenacross
Loic Rombaut (F), Arenacross
Jimmy Margetson (GB), Arenacross
Tanel Leok (EST), MX
Jamie Law (GB), MX
Ben James (GB), MX
Jed Etchells (GB)
Dylan Woodcock (GB)
Joel Rizzi (GB)
Lewis Hall (GB)
Bryan MacKenzie (GB)
Lee Perfect (GB)

Team LPE Kawasaki

Team Green Kawasaki MX

Team Pendrich Kawasaki

British Arenacross Championship
British Youth Nationals

British MX Championship
British MXY2 Championship

Kawasaki KX250F
Kawasaki KX450F
Kawasaki KX250F

Kawasaki KX85

Kawasaki KX250F

”Kawasaki Racing UKs tek-

Mer information om de ovannämnda teamens resultat

niska partner fungerar inte

och den pågående tävlingssäsongen finns på

som egentliga sponsorer,

www.kawasakiracing.co.uk

utan ger istället med sin
kunskap och kompetens ett

MOTOREX RACING LINE

viktigt bidrag till teamets

MOTOREX Racing Lab ansvarar för att utveckla och till-

framgångar.

gäller

godose samtliga vätskebehov hos de stora tävlingsteam

också MOTOREX. Genom

som MOTOREX stöder. Idag är MOTOREX Racing Lab en

det här samarbetet kunde

av de mest välkända startpunkterna när det gäller speci-

vårt ”British Superbike”-team

alutvecklingar för tävlingsteam. Ett annat resultat är

GBmoto i fjol samla in viktig erfarenhet från säsongen

MOTOREX RACING LINE, som är en idealisk komplette-

2014. I samarbete med ingenjörerna hos MOTOREX

ring till MOTOLINE med produkter som är särskilt avsed-

har dessa erfarenheter utnyttjats i våra skräddar-

da för tävlingsverksamhet. •

Ross Burridge, racingchef för Kawasaki UK

Det

sydda smörjmedelslösningar för den här säsongens
tävlingsverksamhet.”
De varierande aktiviteterna i Storbritannien påverkas
också positivt av det mångåriga internationella samarbetet mellan MOTOREX och Kawasaki Factory MXGP
Racing Team. Just nu finns Kawasaki med i motocross-
VM med sina toppförare Ryan Villopoto och Tyla Rattray

Importör av MOTOREX MOTOLINE

och är bland de hetaste pretendenterna på VM-titeln.

i Storbritannien: www.bickers-online.co.uk
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Före… och efter: CMS GmbH blåser nytt liv i verktygsmaskinerna CHIRON och STAMA och låter dem allt efter kundernas
önskemål genomgå ännu en kapacitetskur. Vinnare är förutom kunderna också miljön.

DET VÅRAS

FÖR BEGAGNADE VERKTYGSMASKINER
Det är helt uppenbart att CMS GmbH: s affärsidé blomstrat för fullt ända sedan företaget
grundades för 15 år sedan. Med renoverade CHIRON- och STAMA-enheter imponerar
företaget, som ingår i CHIRON-koncernen, på nuvarande och nya kunder över hela världen.
CMS satsar alltid på högsta kvalitet och använder konsekvent industrismörjmedel
från MOTOREX.
Det är inte alltid så lätt att hitta en bra begagnad verktygs-

föreskrivet förlopp med originaldelar, mekaniskt, elek-

maskin. ”Begagnade maskiner är värdefulla, framför allt för

triskt och optiskt i olika steg, för det mesta till nyskick eller

tillverkaren själv. Han känner sina produkter bäst och kan

bättre. Bättre innebär att den nye ägaren får sina behov

som originaltillverkare gradvis återställa dem ända till

tillgodosedda och kan låta modernisera den aktuella

nyskick. Det är exakt vår kärnverksamhet” förklarar Rui

maskinen, till exempel genom att bygga in en snabbare

Böninger, VD för CMS GmbH i Neuhausen ob Eck i Tysk-

styrenhet, en bestyckningsrobot eller till och med två

land. CHIRON- och STAMA-maskiner står för hög kvalitet.

spindelenheter istället för bara en.

Men beroende på belastning och underhåll når även den
bästa verktygsmaskinen förr eller senare slutet på sin livstid.

MÅNGA FÖRDELAR
Att CMS GmbH reparerar begagnade CHIRON- och

18

GAMMALT BLIR SOM NYTT

STAMA-maskiner professionellt har sin förklaring i de

Från hela världen hittar begagnade maskiner vägen till

båda märkenas solida och högklassiga konstruktion. En

CMS GmbH och företagets omkring 40 specialutbildade

begagnad maskin erbjuder en billig introduktion till

anställda. Maskinerna besiktas, rengörs och demonteras.

CHIRON-STAMA-klassen och framstår ständigt som ett

Därefter renoveras tillverkningscellen enligt ett exakt

uppskattat alternativ. Särskilt som leveranstiden vid en

Här står tre CHIRON FZ i mottaget (vänster), delvis reviderade (mitten) och färdigrenoverade (höger) i fabrikshallen.

CMS känner ”sina” maskiner ända
från grunden och vet precis vilka
enheter man måste gå igenom vid
renoveringen och hur det ska göras.

Det kan gälla ny kabeldragning eller komplett utbyte
av styrenheten mot en snabbare: hos CMS uppfylls
alla önskemål.

Alla axlar mäts upp och grundinställs
enligt fabriksföreskrifterna.

renovering blir avsevärt kortare och investeringen bara

bolaget använder också CMS GmbH följande MOTOREX

motsvarar cirka 60 % av en ny maskin. CMS-kunderna

SWISSLINE-produkter:

kan dessutom dra nytta av samma tjänster och service

• SWISSCUT skärolja

som gäller för CHIRON-företagens försäljning av nya

• SWISSCOOL skärvätska

maskiner. CMS erbjuder också korttidsuthyrning av nya

• SPINDLE LINE spindelkylmedel

och begagnade maskiner och ställer därmed upp aktivt

• Transmissions- och gejderolja

för kundkretsen när tillverkningskapaciteten måste

• Hydraulolja

ökas och vid revision/installation av en maskin.

• Tekniskt fett

Efter bara 8 veckor strålade den här
tillverkningscellen i sin nya glans och
den har nu också fått förbättrad
prestanda genom den målinriktade
ombyggnaden.

• Rengöringsmedel

DRIFTSÄTTNING MED MOTOREX
Alla maskiner som renoveras av CMS mäts upp och

EFFEKTIV LOGISITK

kontrolleras enligt gällande standarder (original och

Den effektiva logistiken hos CMS är en viktig fram-

DIN) och tas i drift under noggrann dokumentation.

gångsfaktor för professionell renovering och moderni-

Därvid demonstreras bearbetningskvaliteten på en stan

sering av begagnade maskiner. Bara två dagar efter

dardiseras NAS-detalj och om så önskas också på en

drifttagning och mottagning av den aktuella maskinen

kunddetalj. Även när det gäller drift- och bearbetnings-

är den förpackad och klar att transportera till kunden i

vätskor har CMS stor erfarenhet. ”Om en tillverknings-

Österrike. Kunden har då i förväg beställt två fat med

cell kommer in till vår fabrik kan man direkt se och lukta

kylsmörjmedlet SWISSCOOL 7722 för påfyllning av

sig till om den har körts och underhållits med rätt väts-

maskinen från MOTOREX säljpartner i kundens land.

kor. MOTOREX kan för var och en av våra maskiner

Denna CHIRON FX18 S kan alltså garanterat börja sin

erbjuda en idealisk produkt ur sitt eget sortiment. Vi har

”nya vår” med en framgångsupplevelse. •

tillsammans utarbetat en produktportfölj och optime
rade servicepaket” säger Arno Schröder under drift

CMS-GmbH, D-78579 Neuhausen ob Eck

sättningen av en CHIRON FZ18 S. Precis som CHIRON-

www.pre-owned-machines.com
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PÅ FÄLTET

MOTOREX-TOPTECH –
tanksug, effektiv
för rengöring av
förorenade tankar.

Fritt vatten i diesel- eller
eldningsolja i kombination med värme erbjuder
en idealisk tillväxtmiljö
för bakterier, svampar och
jäst. MOTOREX kan
hjälpa till att motverka
de här problemen,
med två effektiva åtgärder.

KAMPEN MOT DIESELSVAMPEN!
Vatten är som bekant livets källa – men det gäller också

IGENSATTA FILTER

för en tank som har blivit förorenad med mikroorganis-

Genom igensatta filter och de totalhaverier detta orsa-

mer. Genom kondensation, tankning och den femprocen-

kar gör sig problemet för det mesta märkbart vid sämsta

tiga andelen biodiesel i fossilt dieselbränsle innehåller

tänkbara tidpunkt. Om man då som motåtgärd byter

alla tankar en större eller mindre mängd vatten. Om

filtret, tappar ur tanken och sedan fyller den igen blir

vattenhalten stiger över 60 ppm (miljondelar) blir bräns-

man inte av med den hårdnackade svampen. MOTOREX

let extra känsligt för föroreningar. En sådan halt ser man

har tagit sig an problemet och ordinerar följande tre

ofta i tankar i system som bara körs sällan och som

åtgärder vid diagnosen dieselsvamp:

utsätts för stora temperaturvariationer (stationära moto-

1. Om tanken är lätt att komma åt kan

rer, brandförsvarsfordon, båtar osv.). Biologerna skyller

man helt enkelt suga ut die-

detta på den extremt resistenta svampen Hormoconis

selsvampslammet med MOTOREX

resinae, som annars har sin hemvist bland barrträd. I
tankar bildar den slam och orsakar korrosion.

tanksugare när tanken är full
2. Byte/rengöring av filter och

Foto: www.schuelke.com

eventuellt genomspolning
av ledningar
3. Chockdosering med
MOTOREX GROTAMAR 82
(spädning 1:1000)

MOTOREX GROTAMAR 82
MOTOREX GROTAMAR 82 är en mycket effektiv specialtillsats (biocid) som stoppar bakterier och svampar i
diesel- och eldningsolja. Den är idealisk för sanering av
igengrodda tankar och bränslesystem och som ekonomiskt långtidsskydd för system som körs oregelbundet.•
Beslutsamhet är det som krävs när mikroorganismerna
anfaller ett bränslesystem.
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Har du några frågor om det här ämnet? Din MOTOREX-
kontakt hjälper dig gärna på traven.

RACING

Tony Cairoli, KTM Red
Bull, fabriksteam

Ryan Villopoto, Kawasaki
Racing Team

Tom Lüthi,
Moto2-Team

Dominique Aegerter,
Moto2-Team

3-2-1 BATTLE

Den här motorcykelsäsongen är spänningen garanterad från början: Å ena sidan står
de båda schweiziska Moto2-förarna Tom Lüthi och Dominique Aegerter mot varandra
i samma team, och å andra sidan slåss den åttafaldige MXGP-mästaren Tony Cairoli
om titeln med den flerfaldige Supercross-vinnaren Ryan Villopoto. Gemensamt för alla
fyra är segerviljan och MOTOREX som smörjteknikpartner.
CROSSFÖRARNAS DUELL

en under säsongen 2014 i Valencia i Spanien körde Lüthi

MXGP-säsongen kommer också garanterat att bli spän-

in på fjärde plats i VM-sammandraget, med 22 poängs

nande. Där står Italiens åttafaldige världsmästare Tony

försprång till sin landsman Dominique Aegerter. Den 29

Cairoli (28) i KTM Red Bull Factory Team och den i USA

mars startade båda i ökenlandet Qatar på sina nya

inte mindre framgångsrike Ryan Villopoto (26) i Energy

Kalex-cyklar och körde därmed sin första tävling som

Kawasaki Racing Team vid startgrinden. Efter att den

lagkamrater. Tom Lüthi hoppas få nya impulser genom

26-årige Villopoto, som hittills under sin proffskarriär

sin övergång till teamet Derendinger Interwetten, så att

bara kört Kawasaki, senast lyckades vinna Monster

han kan ta ett steg framåt under 2015. Med en ny maskin

Energy FIM Supercross för fjärde gången i följd, tar han

och i ett nytt team kanske det inte blir helt lätt att få ett

sig nu an utmaningarna i det världens bästa moto-

ord med i laget när VM-titeln ska utdelas. För i de

crossmästerskap. Hans mål: att ta hem den första

sammanlagt 18 tävlingarna har han inte bara sina

MXGP-världsmästerkapstiteln åt Kawasaki. Här stöter

välkända konkurrenter att kämpa mot, utan troligen

förutom Japan (Kawasaki) och Europa (KTM) också

också den talangfulle Dominique Aegerter.

energidryckstillverkarna Monster Energy och Red Bull
på varandra. Hittills har tre tävlingar körts (Qatar/

MOTOREX I MOTORN

Thailand/Argentina) och den stora duellen verkar vara i

Vi kan alltså med spänning se fram mot en actionladdad

full gång. Det världsomspännande MXGP-mästerskapet

säsong med många heta dueller. Utgångsläget är mycket

avgörs i 18 omgångar på fyra olika kontinenter.

lovande för alla fyra toppförarna, inte minst genom
fabriksstödet från MOTOREX. Må bäste man vinna! •

LÜTHI MED OCH MOT AEGERTER
De båda Moto2-förarna Tom Lüthi (28) och Dominique

Mer information om tävlingarna finns på

Aegerter (24) från Bern räknas idag utan tvekan till värl-

www.motogp.com

dens bästa landsvägsmotorcykelförare. I den sista tävling-

www.mxgp.com
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SMÅTT OCH GOTT
För att motorer från alla epoker
ska låta bra i alla ton- och varvtalslägen har SIM AG i Frauenkappelen nära Bern nyligen öppnat en
komplett utrustad oldtimerverkstad. Här erbjuder företaget, som
är känt för sin cylinderslipningsverksamhet, allt som rör klassiska
bilar och motorcyklar. Antingen det
gäller en renovering av en mekanisk insprutningspump eller bara

LJUDET FRÅN EN
VÄLMÅENDE MOTOR
en rundsmörjning spelar SIM AG
upp hela verkstadsmusiken med

centrifugaloljefilter, och för att ljudupplevelsen ska dröja sig kvar länge

sitt intrimmade team av yrkesmän

fyller man på de rätta smörjmedlen från MOTOREX. Helt i de gamla bilarnas

som vuxit upp med brytare och

och deras ägares stil. • www.sim-motoren.ch

VISSTE DU DETTA OM MONGOLIET…
Det är lättare sagt än gjort att få tag

i Mongoliet. Det ännu unga företa-

på högkvalitativa motorcykeltillbe-

get har sitt kontor i huvudstaden

hör och lämpliga smörjmedel till de

Ulan Bator. På grund av de geograf-

i Mongoliet allt populärare offroad-

iska förhållandena är offroadmotor-

motorcyklarna. Genom ett initiativ

cyklar till stor nytta, och mongolerna

från den brittiske emigranten Jason

har nu också upptäckt dem som en

Broome, som själv är en hängiven

sportgren. Jasons målsättning är att

motorcyklist, förändrades situatio

i fortsättningen försörja den lilla

nen i fjol. Med “Motorsport Mongo-

motorcykelkolonin i Mongoliet med

lia” övertog han som den hittills

högkvalitativa produkter och på så

åttionde medlemmen i MOTOREX

sätt stödja dess tillväxt. •

försäljarnätverk MOTOLINE impor-

www.facebook.com/motorsportmn

ten och försäljningen av MOTOLINE
Den brittiske äventyraren Lyndon Poskitt (till höger) kör för
närvarande jorden runt med sin motorcykel och mellanlandade hos Jason (till vänster) i Ulan Bator. Där förbereddes
hans maskin för Rally Mongolia, också med hjälp av
MOTOREX-produkter.
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MOTOREX.
DET GÅR SOM SMORT.

Maximal prestanda, högsta tekniska krav, mångsidiga redskap: Jordbruksmaskiner utnyttjar sina smörjmedel till det yttersta. Det är en utmaning som MOTOREX
går till mötes sedan 90 år. Och ser till att tekniken aldrig lämnar dig i sticket. Vi
har de innovativa produkterna, ett omfattande sortiment och den bästa tekniska
rådgivningen. Lita även du på en partner som satsar allt för att du ska kunna
prestera ditt bästa. Läs mer om oss på www.motorex.se
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Byggbranschen ställer allt högre krav. Fler och fler projekt ska färdigställas på ännu kortare tid. Då är det viktigt att
byggmaskinerna kan användas till 100 %. MOTOREX ser därför till att tekniken aldrig lämnar dig i sticket. Vi har de
innovativa smörjmedlen, ett omfattande sortiment och den bästa tekniska rådgivningen. Lita även du på en partner som
satsar allt för att du ska kunna prestera ditt bästa. Läs mer om oss på www.motorex.se

MOTOREX. DET GÅR SOM SMORT.

