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MOTOREX EKOSYNT HEES sätter ny standard när det gäller
p restanda, tillämplighet och kostnadseffektivitet. Inga andra

hydraulvätskor kombinerar detta med bättre nedbrytbarhet enligt
OECD 301B. Sätt oss på oljeprov!. www.motorex.se
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Till alla våra kunder och läsare

REPORTAGE

”Den som alltid gör vad han redan kan, förblir alltid vad han redan är”. Det

Ouvertyr vid Grossglockner

här citatet från Henry Ford, en av 1900-talets framgångsrikaste biltillverkare och en utomordentlig affärsman och uppfinnare, är förstås inte nytt,
men ändå väl så aktuellt. Den moderna teknikdrivna världen med sina
många kommunikationsmöjligheter kräver av oss alla att vi tänker flexibelt, agerar snabbt och har mod att ta till oss och förverkliga det nya.
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NORDEN

Då upplever vi inte sällan att vi står inför till synes olösbara uppgifter. Men

Handikapp noll med MOTOREX

vissheten om att även den längsta klättringen börjar med det första steget
gör att jag alltid känner tillförsikt. De små framgångarna är nästan alltid

UNDERHÅLL
16

den verkliga förutsättningen för stora prestationer.

Wolframbrytning med hårda tag
Människorna hos MOTOREX arbetar därför kontinuerligt med glädje och
engagemang på lösningar för många olika smörjtekniska tillämpningar.
Därvid lägger vi vårt fokus på kundernas behov. I det här numret av
MOTOREX Magazine får du ett aktuellt sammandrag. Och vem vet? Kanske
du just här hittar en eller annan tillämpning som gör att du kan ta ett avgö-

INDUSTRI
18

rande steg på din väg mot framgången.

Teknologikluster Jura
Med det här som bakgrund önskar jag dig många entusiasmerande idéer

PÅ FÄLTET
20

och intressanta upptäckter i det nya numret av MOTOREX Magazine.

Effektivt släppmedel
Med vänliga hälsningar

SMÅTT OCH GOTT
22

Häftiga idéer/Visste du att… /Serie

Markus Staubli, försäljningschef
BUCHER AG LANGENTHAL
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NYTT
OM MOTOREX

SPECIALOLJA FÖR
RÄLSHÄNGDA SVÄNGKRANAR
Med COREX VI 42 lanserar MOTOREX nu
en hydraulolja som utvecklats och provats
särskilt för industrikranar. Huvudegenskaperna hos den här krankategorin är extrem
kapacitet vid hög arbetshastighet inom
ett brett temperaturområde. Med sitt breda
viskositets-/temperaturområde möjliggör
COREX VI 42 också vid hög oljetemperatur
sommartid en konstant hög kapacitet hos
hydraulsystemet, med optimal smörjeffekt.
När det är kallt på vintern bibehålls oljans
flytförmåga tack vare hydrauloljans speciella
sammansättning och förhindrar därigenom
skador som t.ex. kavitation i pumpar och
hydraulcylindrar. Finns i förpackning på 200,
60 och 25 liter.

FARMER LINE I NYA KLÄDER
När Farmer Line infördes för många år sedan lades grundstenen till de
branschorienterade produktlinjerna. Med det sedan dess kontinuerligt
uppdaterade fullsortimentet (smörjmedel, rengörings- och skötselprodukter
osv) har MOTOREX etablerat en hög standard. Omarbetningen av produktetiketterna för småförpackningar till jordbruket gör att de nu optiskt ännu
bättre kan göra anspråk på att betraktas som nummer 1 i Schweiz. Designen
ger nu en god bild av användningssättet, och de avtagbara och återanvändbara klisteretiketterna har plats för information på 15 språk. Vi är övertygade
om att dessa förändringar kommer att innebära ett lyft för ”Farmer Line”-

CYKELTVÄTT UTAN VATTEN
Det är inte alltid man har möjlighet att tvätta
cykeln med vatten. Dessutom bör man vid
rengöring av e-cyklar för elektronikens skull
använda så lite vatten som möjligt. Det nya
QUICK CLEAN från MOTOREX bevisar att det
går att göra ren cykeln snabbt och skonsamt
även utan vatten. Cykeln sprayas med den
360° vridbara pumpsprayflaskan (500 ml),
och efter att medlet har fått
verka under en kort tid
polerar man cykeln med en
torr, ren och helst mycket
mjuk trasa. QUICK CLEAN
tar bort även hårdnackad
smuts, ger glans och låter
regn- och sköljvatten pärla
bort från alla ytor (metall,
plast, lack, glas och till och
med kolfiber). Resultatet
är verkligen imponerande
och vattenslangen får tills
vidare förbli upprullad.
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produkterna i sina nya förpackningar.

ÅRETS 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:
DATUM
13 – 14 maj 2016
2 – 4 juni 2016
29 – 30 juni 2016
2 juli 2016
20 augusti 2016
24 – 27 augusti 2016

MÄSSA/ORT
Skog & Traktor, Emmaboda
Svenksa maskinmässan,
Sollentuna
Borgeby FältDagar, Bjärred
Nostalgia Festival, Ronneby
Motorfest, Karl Gustav
Elmia Lastbil, Jönköping

WEBBSIDA
www.skogtraktor.se
www.maskinmassan.se
www.borgebyfaltdagar.se
www.nostalgiafestival.se
www.motorfest.se
www.elmia.se/lastbil

MOTOREX Nordic Team ser fram mot ditt besök eller ditt telefonsamtal
till vårt kontor i Landvetter.
Tel. (0)31 94 64 94
E-post: nordic@motorex.com

MOTOROLJENYTT
FRÅN CAR LINE
I vår lanserar MOTOREX två nya
lågfriktionsoljor (små förpackningar
från maj 2016) som är sammansatta
enligt tillverkarnas specifikationer:
Vi har bland annat utvecklat den
nya syntetiska och bränslebesparande CONCEPT J-XL SAE 0W/20, för
användning i fordon av märkena
Jaguar och Land Rover. Den kan
användas i alla V6- och V8-bensin
motorer av de nämnda märkena
från och med modellåret 2015.
PROFILE V-XL SAE 0W/30 är en helsyntetisk lågfriktionsolja för bensinoch dieselmotorer med avgasrening
och LongLife-service för fordon inom
Volkswagengruppen. Högkvalitativa

tillsatser garanterar ett högt slitageskydd och utmärkta

basoljor i kombination med särskilda

värden när det gäller bränsleekonomi och skadliga utsläpp.

CONCEPT J-XL SAE 0W/20
ACEA A1/B1
JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122
PROFILE V-XL SAE 0W/30
ACEA C3
VV 504 00/ 507 00

INGA STOPP MED
ALPINE TOP PAO 220

NY KOMBINATION
PTFE + OLJA

Pistmaskiner har komplexa och

MOTOREX förenar de fördelaktiga
egenskaperna hos helsyntetisk olja
och PTFE (också känt som Teflon®)
i den nya PTFE OIL SPRAY.
Smörjmedlet tränger
snabbt in, är dielektriskt och sänker
friktionskoefficienten
varaktigt genom de
ingående PTFE-
partiklarna. Resultatet
blir en långvarig
smörjverkan och
förhindrande av den
fruktade ”stick slip”effekten (ryckvis
glidning). Finns som
spray på 500 ml
med den praktiska
360°-ventilen.
Prova nu!

extraordinärt högt belastade transmissionssystem (fördelningslåda,
slutväxel, vinschväxel osv). Höga
vridmoment verkar på växelkomponenterna under hundratals timmar
med stora temperaturvariationer.
Därför är den transmissionsolja som
används av central betydelse för att
enheten ska fungera felfritt och
vara skyddad. Den nya helsyntetiska
ALPINE TOP PAO 220 är en specialolja för pistmaskiner, som täcker in

våta bromsar och tar hänsyn till de speciella friktionse-

samtliga krav perfekt. Den består av

genskaper som krävs. Specialtransmissionsoljan, som är

en speciell kombination av högtrycks-

baserad på polyalfaolefiner (PAO) och har viskositeten

tillsatser som minskar slitaget avse-

SAE 75W/140 resp. ISO 220, uppfyller/överträffar kraven

värt och garanterar hög driftsäkerhet.

enligt DIN 51 517/T3: CLP – ISO 6743-6 och ISO 12925-1:

Den ger också maximalt skydd för

CKC/CKD/CKE – API GL-4.
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DÄCKMONTERING

VÄTSKA
ISTÄLLET
FÖR PASTA

MOTOREX har utökat sortimentet för alla däckspecialister med en revolutionerande
däckmonteringsvätska: TYRE MOUNTING FLUID. Den ska appliceras mycket sparsamt, torkar snabbt och lämnar inga rester. Den höjer kvaliteten och effektiviteten
inom däckhandeln.
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Under däckhandelns säsongtoppar höst och vår ska stora

avstämda mot varandra, så att snabbhet, kundnöjdhet och

mängder däck bytas på några få veckor – för däckbran-

nollfelstolerans alltid kan garanteras. Med denna nya däck-

schen är det varje gång ett kraftprov utan motstycke. För

monteringsvätska har MOTOREX utvecklat en produkt

att detta ska lyckas måste processerna vara perfekt

för däckbranchen som uppfyller just de här tre kraven.

Smörjningen mellan däckkanten och fälgkanten gör
demonteringen skonsam för däckstommen.

Den praktiska dispensern för TYRE MOUNTING FLUID hjälper dig att applicera
vätskan sparsamt på däckkanten.

Sparar tid: Efter monteringen behöver du inte ta bort
några rester från vare sig däcket eller fälgen.

Dispensern för TYRE MOUNTING FLUID kan sättas upp inom bekvämt
räckhåll på maskinen med en magnethållare.

GENAST FLERA FÖRDELAR

alla förekommande däcktyper och är kompatibel med

Den banbrytande däckmonteringsvätskan MOTOREX

däcktryckskontrollsystem (RDKS).

TYRE MOUNTING FLUID har mycket goda smörjegenskaper, vilket inverkar gynnsamt på både monterings-

I HÖGSTA GRAD PRAKTISK…

och demonteringsarbetet. En annan bra sak är att man

En sak som är till extra god hjälp vid appliceringen

slipper det besvärliga stänk som förekommer när man

är den praktiska dispensern. Den ligger bra i

använder pasta vid monteringen. Den snabba torktiden

handen och bidrar vid både montering och

förhindrar effektivt att däcket ens vid extrem belastning

demontering till att du alltid kan applicera

kan glida på fälgen och därmed skapa obalans. Men den

rätt mängd vätska med ena handen.

allra största fördelen är nog att vätskan inte efterlämnar

Med en magnethållare som utvecklats

några synliga rester, så att man helt slipper efterrengö-

för ändamålet kan den också sättas upp

ringen. Det sparar tid och kunderna blir nöjdare. Den

inom bekvämt räckhåll på däckmonte

exklusiva sammansättningen gör att vätskan inte är

ringsmaskinen.

vattenlöslig och förhindrar därmed korrosion mellan däck
och fälg. Denna däckmonteringsvätska från MOTOREX

Din MOTOREX-representant ger dig gärna

har med framgång testats praktiskt på många olika typer

mer information om detta praktiska, nya

av fordon, även effektstarka fordon. Den lämpar sig för

hjälpmedel från MOTOREX. •
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MOTOROLJA

OLJEBYTE

ENLIGT TILLVERKAREN

Motoroljan är en väsentlig del i en motor och ska idag utföra ett stort antal uppgifter.
Dessa uppgifter definieras i noggranna tillverkarspecifikationer och varierar lika
mycket som själva motorkonstruktionerna. Därför lyder det första och främsta budet:
Följ konsekvent serviceintervallen för motoroljan.

Egenskaper och
dimensionering av
olje- och luftfilter är
också parametrar
tillverkaren tar
hänsyn till vid
fastställande av
serviceintervall.

Bara motortillverkaren kan bestämma den rätta tidpunk-

luftfilter- och smörjmedelsspecialister. Om interval-

ten för oljebyte i motorn. Om man inte vill sätta tillver-

len följs garanterar tillverkarna att fordonen uppfyl-

karens garanti på spel måste smörjmedlet å ena sidan

ler de mångskiftande kraven på effekt, förbrukning,

officiellt uppfylla den begärda specifikationen, och å

servicekostnader, avgasvärden och livslängd. Tillver-

andra sidan måste man strikt följa motortillverkaren

karnas garanti är direkt förknippad med att service

föreskrivna intervall för oljebyte i motorn. Efter skanda-

intervallen följs. Det finns varken nu eller inom en

len med feldeklarerade avgas- och förbrukningsvärden

förutsebar framtid några smörjmedelsfabrikat i värl-

får man utgå från att motortillverkarna insisterar på att

den som medger avvikelser från detta. Som välrenom-

föreskrifterna följs.

merad utvecklare och tillverkare av kvalitetssmörjmedel kan MOTOREX ge nerellt inte gå med på några

MÅNGA VARIABLA FAKTORER
Motortillverkarens föreskrifter om olje-

serviceintervall som avviker från motortillverkarens
föreskrifter.

bytesintervall har tagits fram genom

8

bl a komplexa tekniska beräkningar

SERVICEINTERVALL

och erfarenhetsvärden från tillverka-

Påfrestningarna på motoroljan kan variera mycket

rens ingenjörer och avgasreningsspecia

beroende på det fordon eller den maskin där motorn

lister, samt råd från i huvudsak externa olje-,

ska utföra sitt arbete. I många moderna personbilar och

numera sedan länge också i de flesta lastbilar finns
inbyggda system som baserat på belastning, antal kall-

UTVECKLINGEN AV BYTESINTERVALLET
FÖR MOTOROLJA
60000

bestämmer en rad olika parametrar för motorn och

50000

delvis också direkt för motoroljan. Motorstyrenheten
använder dessa parametrar för att beräkna ett slags
”oljebelastningsindex” och får på så sätt fram ett lämpligt oljebytesintervall (i lastbilar också för växellåda,
bakaxel osv) som i god tid aviseras via servicesymbolen
på instrumentbrädan. Det här är också ett krav från
motortillverkarna.

Ojebytesintervall (km)

starter, bränslekvalitet och köregenskaper kontinuerligt

Utvecklingen av bytesintervallet
för motorolja under de senaste 50 åren
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Modellår

DYRBARA EFFEKTER
Dagens smörjmedel kan inte jämföras med gårdagens.

tion till den förmodade kostnadsbesparingen. Det är verkligen något som

Högre effekter, längre serviceintervall, mer avancerade

ekonomiskt tänkande slutkunder bör ha för ögonen.

avgasreningssystem och mindre oljevolymer kräver
många egenskaper hos ett modernt smörjmedel. Den

Om du har frågor får du gärna kontakta din MOTOREX-representant eller vår

inbördes avstämningen av alla komponenter är mycket

tekniska kundtjänst. •

noga genomtänkt och medger bara små toleranser.
Detta gäller i synnerhet för oljebytesintervallen. Intervallen för personbilar har under de senaste 50 åren
ökat med en faktor 20 (se diagrammet).

VAD GÄLLER FÖR ENTREPRENADMASKINER?
För detta extremt hårt belastade släkte av maskiner
och fordon inom bygg, jordbruk och alpin infrastruktur (pistmaskiner) har det hittills sällan eller inte alls
funnits några intelligenta serviceintervallsystem,
eftersom drift- och belastningsförhållandena kan
vara så olika. Här måste man alltså vara extra noga
med att följa de för varje tillverkare olika uppgifterna

OLIKA DRIFTFÖRHÅLLANDEN –
SAMMA OLJEBYTESINTERVALL
De serviceintervall som fordonstillverkaren föreskriver har beräknats med
hänsyn till den högsta möjliga belastningen. På så sätt kan man
garantera en hög driftsäkerhet för de tillverkardeklarerade driftpara
metrarna (utsläpp, effekt, förbrukning osv). Trots olika driftförhållanden
får den transportbil som beskrivs nedan i alla fyra fallen service vid samma
tidpunkt.
Användning

Utfört arbete

TRANSPORTER
FÖR ÄLDREBOENDE
Ø vikt 2,2 ton

4500 km/år.
Många kallstarter och huvudsakligen
korta körsträckor

STORFAMILJ
Ø vikt 2,6 ton

17 000 km/år
Blandad körning, många kallstarter
och korta körsträckor.
Långa sträckor under semestern

BUDBIL
Ø vikt 2,8 ton

100 000 km/år
70 % lång- och budkörning.
Få kallstarter.

BYGGFÖRETAG
Ø vikt 3,5 ton

15 000 km/år
Transporter till byggplatser,
hög belastning, motorbroms används ofta.

om antal drifttimmar. Detta blir begripligt om man
inser att en drifttimme med cirka 50 km körsträcka
för en byggplatslastbil och ett oljebytesintervall på
1000 drifttimmar motsvarar hela 5000 mils lands
vägskörning!

FÖLJ ANVISNINGARNA
Många tillverkare trycker hårt på konsekvenserna av att
serviceintervall försummas. Så här säger t.ex. MercedesBenz i sina driftföreskrifter (MB BeVo_215.0), som efter en
lättfattlig framställning av påfrestningarna på motoroljan avslutas med följande:

”De maximala oljebytesintervall
som anges i fordonets använ
darhandbok måste ovillkorligen
följas.”
Risken att råka ut för skador om föreskrivna oljebytesin-

Släp
3,5 ton

tervall inte följs står alltså inte i någon som helst proporMOTOREX MAGAZINE 107
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REPORTAGE

Grossglockner,
3798 m
Kaiser-FranzJosefs-Höhe, 2369 m

På Grossglockner Hochalpenstrasse sätts människa och maskin på hårdast
möjliga prov av snöröjning i synnerhet och underhåll i allmänhet.
Driftchef Peter Embacher arbetar sedan mer än 35 år på den legendariska
panoramavägen.
Foton: GROHAG, F. Neumayr, A. Niederhauser u. a.

OUVERTYR

VID GROSSGLOCKNER

De fyra årstiderna (för en gångs skull inte av Vivaldi) anger takten för Peter Embachers
arbete på Grossglockner Hochalpenstrasse. Som ansvarig för vägunderhållet känner
han och hans team till varenda meter av den 48 kilometer långa panoramavägen.
Med rätt orkestrering kan den avgiftsbelagda vägen hållas i perfekt skick från våren
till långt in på hösten. När passet öppnas efter vintern spelar Peter och hans mannar
varje gång upp musiken för fullt …
I alpländerna är spektakulära alpvägar stora publik-

nadsverk utan också tack vare de människor och maski-

magneter. Från början var de klövjestigar som sedan

ner som hela tiden svarar för underhållet.

började användas för genomresor och så småningom
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också för handelsförbindelser. De blev senare till trafike-

GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE

rade vägar där man till att börja med färdades med häst

För drygt 80 år sedan började en otrolig framgångshis-

och vagn. Massmotoriseringen medförde att de här

toria: Grossglockner Hochalpenstrasse invigdes 1935

himmelsnära vägarna fick en oanad popularitet under

med pompa och ståt. Vägbygget färdigställdes på den

1960-talet. Med dagens kraftfulla motorer klarar man

absoluta rekordtiden 5 år från 1930 till 1935! En beak-

utan svårighet på kort tid av de otaliga höjdmetrarna

tansvärd prestation om man betänker att det på den

och avstånden. Detta blev möjligt inte bara genom

tiden bara fanns enkla verktyg och maskiner. Grundar-

grundarna som riskerade liv och lem för ”sina” bygg-

en Franz Wallack projekterade en väg som smälte in

Zell am See

Ferleiten, 1151 m

Hexenküche

Gasthaus
Hochmais

Edelweissspitze, 2571 m

Fuscher Törl, 2428 m

Fuscher Lacke, 2261 m
Mitteltörl, 2373 m

Brennkogel, 3018 m

Racherin, 3092 m

Dieter är entusiastisk över sin
MAN TGS 28.440 och har i årtionden
hjälpt till aktivt med bergstädningen.

Medan de sista spåren av vintern sopas
bort längre ned, gör sig bergföraren
Stefan beredd för en sonderingsrunda
om det skulle börja snöa.

Hochtor, 2505 m

Glocknerhaus

Heiligenblut

Tömningen, öppnandet och stängningen av stenrasnäten kräver maximal
koncentration och total avsaknad av svindel.

perfekt i landskapet. Vägen binder samman de båda

bredvid och under den egentliga vägen”, förklarar Peter

österrikiska delstaterna Salzburg och Kärnten och är

Embacher, medan han vid ingången till en stenrasutsatt

mycket mer än bara en trafikled. Den leder direkt in i

kurva kastar en sakkunnig blick från sitt servicefordon.

nationalparken Hohe Tauern och bjuder varje år mer

Ovanför den här kurvan och på mer än 50 andra ställen

än 900 000 vägtrafikanter på oförglömliga ögonblick.

finns rasskyddsnät som är förankrade i berget. Med

Dessutom leder panoramavägen också fram till Öster-

jämna mellanrum måste näten tömmas och öppnas

rikes högsta berg Grossglockner (3798 m). Längs hela

helt före vinterstängningen. Vägräckena måste då också

sträckan finns många anslagstavlor, vandringsleder och

demonteras helt på många ställen. Anledningen till

utsiktspunkter. På Kaiser Franz Josefs Höhe (2369 m)

båda åtgärderna är laviner, som skulle riva med sig

finns ett besökarcentrum med olika museer och utställ-

allting. Bredvid körbanan kan man ofta se vattenrännor

ningar. För att få köra på panoramavägen måste man
betala en vägtull, som dessutom ger fri entré till alla
sevärdheter och serviceanläggningar.

UNDERHÅLL – EN SÄKERHETSFRÅGA
I genomsnitt hålls denna alpväg öppen omkring sex
månader om året, från maj till oktober. Varje år trafikeras då den 48 km långa vägen med sina 36 hårnålskurvor och 2 tunnlar av mellan 240 000 och 270 000 fordon,
varav 80 000 motorcyklar. Under den här tiden ska Peter
Embacher och hans 15 medarbetare svara för driften
och framför allt för säkerheten på hela sträckan. ”Det
som faktiskt intresserar oss mest är situationen ovanför,
MOTOREX MAGAZINE 107
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Teamarbete: Alla måste kunna lita på alla. Till detta hör också felfritt
fungerande maskiner.
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REPORTAGE

Oväntat snöfall är inget ovanligt på Grossglockner. Därför måste fordon och
maskiner alltid vara klara att använda.

Om det behövs ger en helikopter underhållstruppen vingar
i ordets verkliga bemärkelse vid vissa utsatta arbeten.

och avloppsavsnitt. Vattnet är nämligen den alpina

fordons- och maskinpark för underhållet och framför allt

vägens ständiga följeslagare i form av regn, snö, is och

för öppnandet av passen på våren. För detta arbete finns

smältvatten. Det för också oavsiktligt med sig stenar och

också 5 stora snöslungor. Av dessa kan de fyra mer än

jord. Om sådant hamnar på körbanan får Embachers

50 år gamla Wallack-rotationsslungorna betraktas som

folk omedelbart att göra. Dessutom omhändertar de

verkliga veteraner. Franz Wallack var inte bara den som

varje år några tiotal ton avfall, som självklart källsorteras,

grundade Grossglockner Hochalpenstrasse. Han uppfann

och ansvarar för 40 km stängsel mot de jordbruk som

också rotationsplogen ”System Wallack”. Det här band-

ligger på alpsluttningarna.

gående fordonet är en kombination av snöslunga och
plog och användes första gången på våren 1953. Den

MYCKET KUNNANDE OCH MASKINKRAFT

idealiska viktfördelningen gör att is och snö kan fräsas

Vid Grossglockner besannas åter det faktum att män

bort skiktvis. Under vintern gås maskinerna igenom i

niskan kan ha stora idéer och kapacitet att förverkliga

egna verkstäder och får en professionell service. Genom

dem med hjälp av maskiner. Vägen byggdes med enklast

sina konstruktionsfördelar står de, enligt en nyligen

tänkbara hjälpmedel som med tiden utvecklats visare,

genomförd analys, knappast modernare maskiner efter

även när det gäller underhållet. Idag svarar en omfångsrik

när det gäller snöröjning. Högsta möjliga driftsäkerhet är
en viktig faktor för alla maskiner och fordon som används
i Alperna. Därför har man valt smörjmedel från MOTOREX
till hela maskinparken, med elverk, snöslungor och lastbil.

PASSÖPPNINGEN ETT KRAFTPROV
Medan hundratals arbetare 1936 fick röja undan snön
manuellt inför den första passöppningen på våren, klarar
de väl samspelta teamen på nord- och sydsidan idag till
största delen av detta maskinellt. Beroende på hur lång
och hård vintern varit kan röjningen starta redan i början
av april. Då arbetar man samtidigt från norr (Fusch) och
söder (Heiligenblut). Den totala situationen kontrolleras
från luften med helikopter. Vad som är särskilt intresInnan man började använda Wallack-snöslungan behövdes 350 man och 70 dagars
röjningsarbete för att få bort snön. Idag räcker det med i genomsnitt 14 dagar.
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sant är då de snömassor som ligger kvar, eftersom de
utgör en lavinrisk som alltid måste tas på allvar. För att

Snöröjningsfordonen från Kärnten och Salzburg möts vid Hochtor:
”Mötet” är varje år snöröjningens höjdpunkt.

man ska kunna frakta ned snömassorna till lägre beläg-

MÅLET: MÖTET

na punkter och skydda röjningsmanskapet måste lavi-

”Mötet” är varje år ett nytt stort ögonblick som också

ner utlösas kontrollerat. Man har då s k bergförare till sitt

firas som sig bör. När snöröjningstrupperna från Kärn-

förfogande. Beroende på vintern, väderleken och vinden

ten och Salzburg står mitt emot varandra nära Hochtor

varierar snödjupen kraftigt. I Ferleiten (på 1151 m höjd)

vet alla som är med att den nya säsongen strax ska

kan t.ex. snödjupet i början av april vara ”bara” 2,5 meter,

börja. Om förstås inte något kommer emellan – om

för att sedan på toppsträckan mellan Fuscher Törl och

dåligt väder bryter ut eller om temperaturen faller för

Hochtor (på 2 505 m höjd) vara över 10 meter på en

mycket kan hela teamets arbete vara raserat på några

längd av tio kilometer. På hösten sätter man upp 6 meter

få timmar. Men då jobbar man på dubbelt så hårt och

höga snökäppar som på våren ska visa röjningsman-

sedan hörs ”Våren” av Vivaldi eller ännu bättre någon

skapet var vägen finns. Ofta syns dessa inte alls, och då

inspirerande folkmusik från radion i transportbussen,

måste man tillgripa sondering för att

och då är världen åter i god ordning för teamet däruppe

”leta fram” vägen. Här kan du se en video

vid Grossglockner.•

från passöppningen vid Grossglockner

www.grossglockner.at

(tyska/engelska):

Klart för kommande säsong: Perfekt skick väntar
gästerna från hela världen på denna oförglömliga
panoramväg.
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Byggnadsingenjör Franz Wallack (till höger) och delstaten Salzburgs
regeringschef Franz Werl vid den första äventyrliga färden 1935 på alpvägen
och andra bilder från vägens tillkomst för över 80 år sedan.
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NORDEN

Varbergs Golfklubb, söder om Göteborg, kan erbjuda två 18-hålsbanor. För skötseln av
anläggningen satsar klubbens miljömedvetna banchef på MOTOREX.

VARBERGS GOLFKLUBB

HANDIKAPP NOLL MED MOTOREX
Erfarna golfspelare märker redan vid första steget på gräset hur bra en bana är skött.
En professionell greenkeeper med stor erfarenhet och en väl anpassad maskinpark
är en central framgångsfaktorer för varje golfklubb. Det gäller också för Varbergs
Golfklubb: Där lägger Jonas Gustafsson och hans team ned all sin kraft på den 40 år
gamla klubben.
Det är ännu för vått efter vintern för att man ska kunna

där medlemmarna kan träna. Idag kan den 40 år gamla

spela på banan. Men det kunde vara värre. Det finns i

klubben räkna in över 2000 medlemmar! De båda

alla fall en driving range i en delvis täckt anläggning,

18-hålsbanorna, den östra och den västra, ligger cirka
15 km från varandra. Detta och lokala markförhållanden påverkar säsongsöppningen av banorna.

ETT SVÅRT VAL – ÖSTRA ELLER VÄSTRA
Klubben startade 1976 med den ”östra” banan. Den
ligger harmoniskt inbäddad i ett parkliknande skogslandskap. Den har 18 hål på omkring 50 hektar. Ännu
storslagnare anlagd är den ”västra” banan, som öppnades 1992. Där finns de 18 hålen i ett väl tilltaget och
fantasifullt utformat hedlandskap på 90 hektar. Den
största greenen är på hela 1400 kvadratmeter! På båda
En felfritt fungerande maskin- och fordonspark är en förutsättning för att
banan alltid är optimalt skött.
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banorna finns en välutrustad verkstad för banans
greenkeeper och deras maskiner.

Under vintern genomförs större underhålls- och
servicearbeten med reducerad personalstyrka.

Jonas Gustafsson ser i sitt arbete också alltid till att det råder balans mellan
golfspelarnas intressen och naturen.

VETENSKAPLIG BANSKÖTSEL

ner har hydraulaggregat. Därför rinner det MOTOREX

Skötseln av båda banorna är mycket arbetskrävande

hydraulolja EKOSYNT HEES 46 i klubbens samtliga

under sommarsäsongen. Då har banchefen Jonas

hydraulsystem. Om oljan skulle läcka ut på banan, t. ex.

Gustafsson omkring 15 personer i arbete. De olika mark-

genom ett läckage, blir sanering och återställande avse-

förhållandena på de båda banorna gör arbetet extra

värt enklare än om man i stället använt konventionell

besvärligt. Greenerna klipps dagligen till en längd på

mineralolja i systemen. Ett mineraloljeutsläpp kräver i

2,8 – 3,8 mm. Områden som foregreen, utslagsplats, fair-

vissa fall fullständig sanering av den förorenade jorden

way och semiruff klipps flera gånger i veckan. Bunkrarna

och komplett omläggning av gräsytan. Med miljöoljan

krattas 2 – 3 gånger per vecka och ruffen klipps en gång

EKOSYNT HEES räcker det oftast med en enkel spolning

i veckan. Hålen och utslagen måste också flyttas flera

och i vissa fall eftersådd, resten sköter naturen.

gånger i veckan. Greenerna bearbetas också regelbundet
mekaniskt, bl a för att luftas. Till detta kommer vattning,

”MOTOREX EKOSYNT HEES
är precis vad vi behöver.”

dressning, gödsling, eftersådd och andra arbeten.

FÖRDEL FÖR BIOFLUID
Banchefen ansvarar inte bara

Jonas Gustafsson och hans team kommer igång med

för användningen utan också

arbetet redan tidigt på våren, även om snöflingorna

för underhållet av den omfattande maskinparken. Den

flyger omkring därute. Tack vare detta kan Varbergs

består i Varbergs fall av inte mindre än 40 gräsklippare,

Golfklubb också i framtiden räknas bland de bästa

6 traktorer, 10 arbets- och transportfordon samt 13 golf-

adresserna för Sveriges golfare. •

bilar. Det som Jonas Gustafsson framför allt uppskattar

www.varbergsgk.se

hos MOTOREX är att han får allt från en och samma
leverantör (motor-, transmissions- och hydraulolja, smörjfett, sprayer osv) och att det finns biologiskt snabbt
nedbrytbara produkter.
Högt miljömedvetande är en viktig faktor som lyfts
fram överallt där det är möjligt. Så gott som alla maskiMOTOREX MAGAZINE 107
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FAKTA OCH SIFFROR
Företag
Huvudkontor
Startår
Antal anställda
Omsättning
Webbplats

Varbergs Golfklubb
Varberg
1976
19
14 miljoner kr
www.varbergsgk.se
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UNDERHÅLL

Scheeliten bryts djupt nere i marken, i närheten av nationalparken Hohe Tauern vid Mittersill i
Österrike. Scheelit (även kallat tungsten) är en benämning på kalciumwolframat, som används
som råvara vid framställning av volframkarbid, som sedan används till många olika produkter:

VOLFRAMBRYTNING: HÅRDA TAG
Volframkarbid har en hårdhet jämförbar med diamantens. I denna form används den
t. ex. för att tillverka moderna borr- och skärverktyg. Vid brytningen av Europas största
volframfyndighet i Mittersill i den österrikiska delstaten Salzburg krävs rejäla insatser
av både människor och maskiner.
Volframfyndigheten upptäcktes 1967. Efter omfat-

med vibrationslarm kommer indirekt i kontakt med

tande prospekteringsarbeten startades 1975 företa-

volfram. Där används ämnet exempelvis för vibrations-

get Wolfram Bergbau- und Hüttengesellschaft m.b.H.

dämpning. Också i flyg-, bil- och sportindustrin och inom

I St. Martin i Steiermark byggde företaget också upp

medicintekniken tar man gärna till volfram. Den mest

en bearbetningsanläggning. Dagbrottet lades 1986 ned

kända användningen är kanske ändå i ljuskällor, t. ex.

i sin helhet och all verksamhet, inklusive bunkeran-

glödlampor och halogenlampor. För detta ändamål kan

läggningar, krossar, verkstäder och personalutrymmen

man av fem kg volfram tillverka den imponerande

förlades under jord. Dagens Wolfram Bergbau und

mängden 600 000 km glödtråd.

Hütten AG ingår sedan 2008 i den internationellt kända
Sandvik®-koncernen.

KOMPLEX BRYTNING
Innan volfram i form av scheelit kan transporteras ut i
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MÅNGSIDIG VOLFRAM

Mittersill krävs insatser från gruvfolket. Med hjälp av

Volfram går inte längre att tänka bort i dagens high-

kärnborrningar bedömer geologerna huruvida berget är

tech-industri. Den används inom oerhört många olika

brytningsvärt. Sedan kommer etableringen. Den inne-

användningsområden. Alla som har en mobiltelefon

bär att man skapar den nödvändiga infrastrukturen

Under den kortvågiga UV-belysningen fluorescerar den
värdefulla råvaran volframkarbid (WC) underbart. Dess
smältpunkt är 3422 °C, den högsta bland alla metaller.

MOTOREX har sammanställt smörjscheman för samtliga fordon och maskiner.
Oljeanallysen ger värdefull information om deras tillstånd.

under mark. I genomsnitt bryts 400 000 till 500 000 ton

utmaningarna från en och samma leverantör. Man

malm genom borrning och sprängning. Malmen trans-

sammanställde detaljerade smörjscheman för hela

porteras sedan med transportband till ett uppsam-

maskinparken, i samarbete med den lokala MOTOREX-

lingstråg, varifrån den transporteras till en underjordisk

representanten och teknikerna i Langenthal. Fram till

krossanläggning. Därifrån är det miljövänlig transport

idag har olika motor-, växellåds- och hydrauloljor samt

med ett 3,5 km långt transportband till processanlägg-

smörjfett och skötselprodukter från MOTOREX verkli-

ningen. Ett hårt, dammigt arbete!

gen levt upp till kvalitetsförväntningarna, även under
värsta tänkbara driftförhållanden. För i gruvan finns

BEARBETNING I ST. MARTIN

det knappast något som är värdefullare än en maskin

För vidarebearbetningen förs det utvunna scheelitkon-

som fungerar felfritt …• www.wolfram.at

centratet till verket i St. Martin, där det i kontinuerlig drift
bearbetas till volframkarbid, volframoxid och volframmetall i pulverform och med högsta möjliga renhet. St.
Martin täcker med sin produktion in omkring 14 % av
världsbehovet och levererar till nöjda kunder över hela
världen. Omkring 2/3 av volymen utgörs av volframkarbid.
Den behövs vid tillverkning av verktygsstål. Driften
omfattar också återvinning av sekundära råvaror.

SMÖRJTEKNIK
Sedan två år använder man smörjmedel från MOTOREX
för många olika tillämpningar i verksamheten. Det som
fällde utslaget för detta beslut var att man fick en snabb
och kompetent lösning på de smörjtekniskt extrema
MOTOREX MAGAZINE 107
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Den extremt varierade fordons- och maskinparken kräver många specifika
smörjtekniska lösningar.
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TEKNOLOGIKLUSTER JURA
Den som känner till något om schweiziska Jura kan lätt sätta sig in i traktens alldeles
speciella fascination. Namnet Jura används i dagens språkbruk ofta som beteckning för
hela regionen kring bergskedjan Jura. Ur hantverkssynpunkt har det en gång så avlägsna
randområdet skrivit historia under flera sekler. Därför förvånar det inte att många ledande
schweiziska leverantörer av precisionsteknik och precisionsprodukter idag har slagit sig
ned där. MOTOREX levererar regelbundet smörjtekniska lösningar till dessa företag.
På grund av det ganska isolerade läget var bönderna i

klockorna, utan tillverkade dem också själva. Sedan

Jura vana att göra allting själva (vapen, plåtslageri,

uppstod den egentliga klockindustrin, och den utveck

mekanik osv). På så sätt byggdes en stark teknisk

lade sig så positivt att över hälften av alla klockor som

kunskap och tillverkningskompetens upp. I Neuchâtel

såldes i världen vid 1900-talets början kom från Jura.

i Jura tog särskilt klockindustrin undan för undan form
under 1600-talet. Det var förstås inte invånarna i regio-
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KOMPETENS SKAPAR KOMPETENS

nen som uppfann urmakeriet, men där föll

Idag har ”Arc Jurassien Suisse” en stark ställning som

hanteringen i fruktbar jord. Två hantverkar-

industriellt präglad och utomordentligt högt utvecklad

grupper bildades och bidrog till utvecklingen:

teknikregion. Den utmärker sig också genom en mång-

låssmeder och guldsmeder. Allt oftare syss

fald högt specialiserade yrkesmän och en specialiserad

lade de inte bara med att reparera eller förbättra

utbildningsstruktur. I nära samarbete med precisions-
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Innovativ skärvätska banar väg för mästerliga
prestationer: Noggrann planering av användningen
av dessa vätskor är idag en rutinåtgärd för ett
tillverkningsföretag.

industrin (metall, maskiner, mikromekanik, mikro

renhetsutbyte har en lång tradition hos MOTOREX och

teknik, medicinteknik, klockor) har MOTOREX sedan

är ett storartat bevis på förtroende från många namn-

många år medverkat som tillförlitlig partner inom

kunniga kunder. Dessutom övertygar företaget genom

smörjteknik. MOTOREX kompetensområden omfattar,

sitt utomordentligt välutbildade team av kemister och

ofta som ett slags dold del av lösningen, centrala punk-

ingenjörer, som med modern laboratorieinfrastruktur

ter som

går till botten med alla smörjmedelstekniska fråge-

• rådgivning vid samtliga processer med skärvätskor

ställningar.

• gemensamma utvecklingsprojekt, Synergy Projects
•	kundorienterade lösningar för ”just in time”-
logistiken Easy Tank
• fackseminarier och utbildning hos MOTOREX
• kompetent teknisk kundtjänst, även på platsen

UTBYTE BIDRAR TILL FRAMGÅNG

MOTOREX är en engagerad partner
för precisionsindustrin i Jura
med ny teknik och mycket know-how
inom smörjteknik.

Antingen det gäller en ny applikation, en processförbättring, en kapacitetsökning eller en sortimentsopti-

Med full förvissning kan här sägas att MOTOREX

mering – överallt där skär- och driftvätskor bidrar till

med sin samarbetsverksamhet och sina banbrytande

produktionsprocessen leder ett kontinuerligt erfaren-

SWISSLINE-produkter alltid har som mål för ögonen

hetsutbyte med MOTOREX till varaktig framgång. Erfa-

att skapa en mätbar fördel för kunden. •
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PÅ FÄLTET

EFFEKTIVT SLÄPPMEDEL
Det innovativa släppmedlet CONFORM 5450 BIO uppfyller några inom byggsektorn
länge framförda önskemål: Det kan användas för både betong och asfalt, det är
VOC-fritt (fritt från flyktiga organiska föreningar) och dessutom biologiskt snabbt
nedbrytbart. Emeric Dubosson visar varför han uppskattar produkten så mycket.

i Monthey i kantonen Valais (Schweiz) är med sina 65

NYA BESTÅNDSDELAR
OCH SAMMANSÄTTNINGAR

anställda (högsäsong) typiskt för små och medelstora

Till normalt förekommande släppmedel användes tidi-

företag. Det regionala bygg- och anläggningsföretaget

gare oftast paraffin- eller naftenbaserade låg- till medel-

bildades 1990 och arbetar sedan länge med MOTOREX-

viskösa mineraloljeraffinat med hög andel lösningsmedel.

produkter. Emeric Dubosson har använt släppmedlet

Idag prioriterar man en hög miljökompatibilitet med

CONFORM 5450 BIO sedan det introducerades på

samma eller bättre släppeffekt. Följden blir att man, som

marknaden.

i CONFORM 5450 BIO, använder tunnflytande biologiskt

Byggföretaget Michaud & Mariaux SA (www.mimasa.ch)

Emeric Dubosson
(chef verkstad
och schaktning)

snabbt nedbrytbara basoljor. Inga VOC-haltiga lösningsmedel används heller längre.
CONFORM 5450 BIO
hindrar svarta
beläggningar från
att fastna och kan
generellt också
användas som korrosionsskyddsmedel
(angriper inte plast).
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Med dess moderna tillsatser (verksamma substanser),
som till exempel avsevärt förbättrat avluftningen och
den vattenundanträngande förmågan, lägger man
genast märke till betongens utomordentliga ytkvalitet.
I synnerhet för målade eller arkitektoniskt synliga
betongytor är den här egenskapen av största vikt.

Foton: NOE-Schalungstechnik, Oensingen

Sprayutrustningen för släppmedel bör ha ett platt
strålmunstycke och alltid köras med högsta möjliga tryck.

Det VOC-fria CONFORM 5450 BIO ger en perfekt formbild också i mycket
avancerade släppningssituationer, som här med strukturform.

TALANGFULLA CONFORM 5450 BIO

Den optimala verkningsgraden och frånvaron av VOC-

Emeric Dubosson har lång praktisk erfarenhet i sitt yrke

haltiga lösningsmedel i CONFORM 5450 BIO lönar sig

och använder CONFORM 5450 BIO som släppmedel till

också ur ekonomisk och miljörelevant synpunkt.

alla formtyper (metall, plast och trä), som bitumensläppmedel för vägfordon och även som korrosionsskydd för
fordon, maskiner och verktyg. Något som han särskilt
uppskattar är att han kan förse båda arbetslagen (bygg
resp. anläggning) med en och samma produkt. Det

”Korrekt applicering av alla släppmedel
är av central betydelse för formbilden säger,”
Emeric Dubosson (Chef för verkstad och schaktning)

förhindrar förväxlingar och dyrbara feltillämpningar.
Låt din MOTOREX-partner informera dig om de olika

ARGUMENT FRÅN VERKLIGHETEN

användningsområdena och upptäck din dolda optime-

”Korrekt applicering av släppmedlet är av central

ringspotential. •

betydelse för formbilden”, säger Emeric Dubosson.

När CONFORM 5450 BIO används är följande punkter
viktiga:
• Spraya bara på en tunn, men regelbunden, film
• Applicera släppmedlet mycket sparsamt
• Använd en lämplig sprayutrustning
med platt strålmunstycke
• Använd alltid släppmedlet utan förtunning
• Lämpar sig också som skydd mot vidhäftande
betong och asfalt
• Kompatibelt med material som gummi
(ljudisolering) och plast
MOTOREX MAGAZINE 107
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MOTOREX CONFORM 5450 BIO
Lösningsmedelsfritt, biologiskt snabbt nedbrytbart betongsläppmedel. En speciell tillsats minskar friktionen och
möjliggör på så sätt en optimal utfyllnad och fördelning av
betongen i alla slag av formar. Den har ett mycket gott
korrosionsskydd och en särkskild avluftningstillsats. Den
utvecklar inga giftiga ångor och lämpar sig därmed också
för användning i slutna utrymmen och vid tunnelarbeten.
Garanterar ett högklassig ytkvalitet, även för målade eller
arkitektoniskt synliga betongytor. Finns som användningsfärdig produkt i fat om 200 liter eller dunk om 25 liter.
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SMÅTT OCH GOTT
För Silvano, 4 år, finns det knappast något roligare än att få vara
med och hjälpa sin far under veckosluten, Thomas Gasser är driftchef
vid byggföretaget Bau AG Alpnach
och en engagerad yrkesman. Att det
blir en del skruvande också under
veckosluten passar den listige Silvano utmärkt. Om man frågar honom
vad han vill bli när han blir stor
tvekar han just nu mellan bonde och

LITEN SILVANO MED
STOR APTIT
skidåkare. Efter arbetets slut körde
far och son under transporten av

velat prova på, som synes med framgång. I ett par nafs åt junioren, vrålhung-

en grävmaskin förbi en hamburger-

rig efter hjälpinsatsen, upp sin hamburgare ända till sista smulan. Tack för

servering som Silvano länge hade

en fin bild! www.bau-ag-alpnach.ch •

KÄNNER DU TILL TOURATECHS MC-EVENEMANG?
Varumärket Touratech är med sin legendariska aluminiumväska och hållare
ett begrepp för alla reslystna motorcykelförare. Touratech och MOTOREX har
haft ett nära samarbete ända sedan 2009: Över hela världen sköts alla
Touratechs försäljningskanaler av de landsspecifika MOTOREX-importörerna. Touratech genomför dessutom varje år olika evenemang för motorcyklister. Så var det också sent på hösten 2015 i Thailand: Den tre dagar
långa tillställningen ägde rum i Khaoyai (två timmars resa från Bangkok),
där samtidigt också BMW GS-Challenge 2015 kördes. Det blev ett bra tillfälle för NP Moto, thailändsk iportör av MOTOREX Moto Line, att visa upp
de senaste MOTOREX-produkterna i sin monter för intresserade motorcykelfans. Många ledande motorcykeltillverkare deltog också, och ett omfångsrikt ramprogram bidrog till den stora framgången för detta evenemang. •
www.touratech.com/aktuelles/events.html
www.facebook.com/MotorexThailand/

OTTOREX
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FÖR SMÅ OCH STORA MOTOREXARE.

GRÖN T-SHIRT
HERR

GRÖN T-SHIRT
BARN

Grön t-shirt med vitt band längs
sidorna och tryckt logga.
Stl S–XXL

Grön t-shirt med tryckt bild.
T-shirt vänster: stl 92–116
T-shirt höger: stl 128 –140

Artikelnummer S: 451303, M: 451306, L: 451307, XL: 451308, XXL: 451309

Artikelnummer 92: 451304, 104: 451310, 116: 451311, 128: 451312, 140: 451313

129 kr

149 kr

inkl. moms

Beställ dessa artiklar med e-post till följande adress:
nordic@motorex.com
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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. www.motorex.se

MOTOREX. DET GÅR SOM SMORT.

