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NYTT
FRÅN MOTOREX
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Den 25 maj i år går världens största ”Extreme Enduro”-

ble” på söndagen. Där gäller det att inom tidsgränsen

evenemang av stapeln. Då reser över 1800 motorise-

4 timmar nå målet på denna extremt krävande sträcka.

rade rodeoförare från alla världens länder till Erzberg

Normalt klarar cirka 20 deltagare detta. För att inte

i Steiermark, Österrike. Den sportsliga tävlingen är

det järnhaltiga dammet och de extrema påfrestning-

uppbyggd i två steg: Alla deltagarna startar på freda-

arna ska skada motorcyklarna är MOTOREX exklusiv

gen och lördagen i ”Iron Road Prolog“, som går ut på

smörjteknikpartner för både toppteamen, förarna och

att ta sig till toppen på Erzberg på kortast möjliga tid.

organisationsteamet.

De 500 snabbaste går vidare till ”Red Bull Hare Scram-

www.erzbergrodeo.at

STARK VIDHÄFTNING
SMÖRJER FRÅN –30 TILL +120 °C
MINSKAR SLITAGET
SKYDDAR MOT KORROSION
BESTÄNDIG MOT HETVATTEN OCH ÅNGA
BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

MAN KAN LITA PÅ FETT 628
Framgången för det tekniska fettet 628 bygger på sammansättningen av litiumfett och en hög andel vita fasta smörjmedel. Fett 628 har
mycket god vidhäftning och smörjer under en lång tidsperiod. Egenskaper som är särskilt viktiga för svåråtkomliga smörjpunkter. Det har
gett utomordentliga resultat vid smörjning av glidbanor och rörliga delar på kranar, teleskoplastare och transportfordon. Det mycket
användbara Fett 628 lämpar sig också för högt belastade rull- och glidlager, linjärstyrningar, kugghjul, axlar, kuggkransar, spindlar och
mycket mer. Uppfyller kraven i NLGI 2, KPF2K-30, DIN 51502 och NSF-H2.
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DAGNDSTVÄTT
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HÖG GLANS
LÅNGVARIG VATTENAVVISANDE EFFEKT
ANTISTATISK LACKFÖRSEGLING
FÖR UTOMHUS- OCH INOMHUSANVÄNDNING
BIOLOGISKT SNABBT NEDBRYTBART

MYCKET STABIL:
MOTOREX SWISSCOOL 3000
MOTOREX utökar sortimentet av vattenblandbara skärvätskor med den
innovativa polymertekniken, nu med Swisscool 3000. I traditionell skärvätska har varje tillsats sin egen funktion – med den moderna polymertekniken från MOTOREX samarbetar tillsatserna. På så sätt uppnås
utomordentliga resultat bland annat vid spånavskiljning av gjutgods
och även vid krävande slipoperationer. Ytterligare ett stort plus för
Swisscool 3000 är den mycket höga biostabilitet som ger emulsionen
lång livslängd. Fördelar som snabbt betalar sig.

Produkterna i sortimentet Clean & Care
står för renlighet och värdebevarande.
Detta vidareutvecklade sortiment har
kompletterats med bilglansshampot
Wash & Pearl med ny sammansättning
och karnaubavax. MOTOREX Wash &
Pearl rengör effektivt och skonar lacken
i ett enda arbetsmoment. Samtidigt
ger shampot lacken en briljant glans
med långvarig vattenavvisande effekt
och antistatisk försegling av lackytan.
Finns i 1-liters doseringsflaska.

	FÖRHINDRAR BAKÅTGLIDNING (STICK-SLIP)
MINSKAR FRIKTIONEN
EXTREMT TEMPERATURSTABIL
LÅGSKUMMANDE
SNABB LUFTAVSKILJNING

DÄMPAROLJA MED ”3D RESPONSE”
Klart för start med den nya Racing Shock Oil från MOTOREX. I och med utvecklingen av 3D Response Technology
kan dämparoljan till stötdämparna på motorcyklar och mountainbikes verkligen göra sitt jobb. Den nya
tekniken förenar mycket låga friktionskoefficienter med optimala luftavskiljningsegenskaper och maximal
temperatur- och skjuvstabilitet. Resultatet blir ytterst känsliga egenskaper samtidigt som den fruktade
”stick-slip-effekten”, den så kallade bakåtglidningen, förhindras. MOTOREX nya Racing Shock Oil ger konstanta
dämpningsegenskaper och en exemplarisk feedback även under extrema förhållanden.
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AKTUELLT

© Jan Starek / Touratech

ALLT KLART FÖR
MC-SEMESTERN?
Självklart får man lugnt ligga kvar i sängen på semestern – men inte under resan dit.
En semestercheck av hojen hos mc-verkstaden är också en viktig del av planeringen,
liksom praktiska hjälpredor från MOTOREX i packväskan. Med dessa förberedelser får
du direkt den där så ”sköna känslan”.

6

För många hojåkare är den stora sommarresan årets

precis vad som ska kontrolleras på varje hoj. När du

höjdpunkt. Om man då blir stående på grund av en

hämtar ut maskinen kan du dessutom förse dig med de

bagatell är det mer än förargligt. För att den stora frihe-

smörjmedel och skötselprodukter från MOTOREX du

ten på två hjul också ska bli den stora glädjen gör

absolut måste ha med dig. Båda delarna lönar sig, och

mc-verkstäderna gärna en semesterservice. Man vet

du får en säker och avspänd resa. •

SEMESTERCHECK HOS

VERKSTADEN

MCn kontrolleras professionellt punkt för punkt efter ett noggrant schema. Följande punkter avser smörjning
och service med MOTOREX-produkter (enligt tillverkarens föreskrifter):

MOTOROLJA
VÄXELLÅDSOLJA
KARDAN-/KEDJESMÖRJNING
GAFFEL/DÄMPARE

KYLARSKYDD
BROMSVÄTSKA
SMÖRJPUNKTER
RENGÖRING OCH SKÖTSEL

MÅSTE FINNAS I

PACKVÄSKAN

MOTOREX har de viktigaste produkterna för en bekymmersfri resa, också i små och delvis påfyllningsbara förpackningar.
De är lätta, tar inte mycket plats och är mycket effektiva.

RESERV
MOTOROLJA 1 L

CHAINLUBE
500 /56 ML

QUICK CLEANER
500 ML

HELMET CARE
200 ML

PROTEX
IMPREGERINGSSPRAY 500 ML

En liter motorolja

Med de påfyllningsbara

Quick Cleaner rengör

Helmet Care rengörings-

Effektivt och långtidsver-

av redan fylld

Chainlube-sprayerna

utan vatten, snabbt

och skötselskum för

kande impregnerings

k valitet (tillverkarens

kommer kedjesmörj-

och skonsamt. Kan

hjälmskål och stoppning.

medel som skyddar mot

instruktioner).

ningen inte till korta

användas på glas,

Tar bort lukt och

väta och olja. För läder,

ens på långa resor.

l acker och metaller.

fräschar upp färger.

textil och mikrofiber.
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HYDRAULIK

HEES HYDRAULOLJA I STRESSTEST

5 GÅNGER STABILARE
En standard är i princip ett enhetligt regelverk. För särskilt krävande tillämpningar kan
eventuella minimikrav också skärpas. I en anbudsförfrågan från den schweiziska
armén begärdes en fem gånger längre testtid. MOTOREX snabbt biologiskt nedbrytbara
HEES-hydraulolja klarade det här stresstestet utan problem.
Moderna, biologiskt snabbt nedbrytbara (OECD 301 B) HEES-hydrauloljor är typiska representanter för den nya
och miljövänliga oljegenerationen.

8

PREMIUMRÅVAROR

FÖRLÄNGT TEST

För de HEES-råvaror (HEES = Hydraulic Environ-

I den schweiziska arméns anbudsförfrågan krävdes en

mental Ester Synthetic) som finns på marknaden

femfaldig testtid för det stränga Cincinnati Milacron-

kan kvaliteten vara mycket olika. För att HEES-

testet (CMT). Det visar vilka extrema krav som ställs

hydrauloljan enligt DIN ISO 15380 ska vara stabil

på hydrauloljan. Det är emellertid inte bara inom

och som i det aktuella exemplet kunna bibehålla

armén som det förekommer att ett hydraulsystem

sina positiva egenskaper under den begärda

får stå stilla under lång tid för att sedan inom några

utökade testtiden använder MOTOREX enbart

sekunder växlas om till en ofta flera timmar lång

kvalitativt högklassiga, fullständigt mättade estrar.

fullastdrift. Just då krävs en 100-procentig kapacitet

I kombination med ett exakt avstämt tillsatspaket

hos tryckvätskan. Testet genomfördes vid ett opartiskt

och flera förädlingssteg får hydraulolja de önskade

laboratorium som den schweiziska armén valt. Dessut-

egenskaperna (slitageskydd, skjuvstabilitet, smörj

om kräver DIN ISO 15380 ytterligare ett test: det torra

effekt, korrosionsskydd, oxidations-/åldringssta-

testet Turbine Oil Oxidation (TOST). Se nedanstående

bilitet osv.).

ruta för beskrivning och resultat av testen.

CINCINNATI MILACRON TEST (CMT)

TURBINE OIL OXIDATION TEST (TOST)

En kopparstav och en stålstav, rena, polerade och exakt avvägda,
ställs separat i en bägare fylld med testoljan och värms
upp till testtemperaturen 135 °C i en ugn under 168 timmar.
Vid testets slut kontrolleras de båda stavarna visuellt avse
ende missfärgning och vägs. För oljan undersöks den slammängd som har bildats.
ASTM D 2070

I det torra testet (utan vattentillsats) TOST används en oxidationscell av glas. Där placeras ett prov av testoljan tillsammans
med en katalysator och värms upp till 95 °C. Syrgas tillförs
också kontinuerligt till provet. Resultatet anges i timmar och
återspeglar oljans oxidationslivslängd fram till den definierade
försurningen.
ISO 4263-3/DIN 51554-3

Testlängd standard-HEES
MOTOREX HEES ¹

Testlängd standard-HEES ²
MOTOREX HEES

168 timmar
840 timmar

¹Testlängd enligt schweiziska arméns föreskrift

< 600 timmar
5208 timmar

² Uppfyller minimikraven enligt ISO 15 380

© adobe R. Heim

Den högkvalitativa och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan från
MOTOREX är en perfekt kombination av kapacitet, kostnad och miljökompatibilitet.

VIKTIGT I PRAKTIKEN

ordern från den schweiziska armén för påfyllning av

Vattnet måste i praktiken alltid ägnas stor uppmärk-

påbyggnadskranar, utan gav också ett imponerande

samhet när det gäller esterbaserade hydrauloljor. Detta

bevis på sin kapacitet.

på grund av att även fullständigt mättade estrar kan
reagera med vatten. Därför är det vid långtidsanvänd-

MOTOREX omfattande sortiment erbjuder rätt produkt

ning viktigt att regelbundet hålla ett öga på tillståndet

för alla hydrauliska tillämpningar. Din MOTOREX-repre-

hos den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan

sentant ger dig gärna råd. •

med hjälp av oljeanalys.

FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT
Med de båda nämnda testen enligt DIN ISO 15380 kan
du jämföra produkternas prestanda reproducerbart och
beräkna ett pris-/prestandaförhållande. Med det framgångsrikt genomförda testet fick MOTOREX inte bara
MOTORE X MAGA ZINE 115
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REPORTAGE
© Stanserhorn

STANSERHORN

LINDANS FÖR TVÅ CABBAR

Sommaren 2012 presenterade Stanserhorn-banan en världsnyhet i form av den första
linbanan med öppet övre däck. Den speciella konstruktionen ställde alla berörda
inför nya utmaningar. Idag betraktas ”cabben” som ett pionjärprojekt för turistlandet
Schweiz. För att kunna garantera friktionsfri drift kräver de ansvariga höga kvalitets
nivåer också hos leverantörerna.
10

Från Stans till Kälti åker man med den gamla öppna
bergbanan. Den blev eldriven redan 1893.

Vid bytet i Kälti upplever gästerna till ackompanjemang
av lättsam folkmusik mer än 125 års linbanehistorik.

Vinden fläktar i håret på passagerarna på övre däck.

det en luftlinbana för 37 personer, som 2012 byggdes

Det doftar hö, skog och frisk bergsluft. På färden från

om till cabrioletbana för 60 personer. Projektet förverk-

Stans till mellanstationen Kälti fick de åka med den

ligades på bara 13 månader från första spadtaget till

gamla bergbanan från 1893. Där kände de sig som om

driftstarten. En av de viktigaste deltagarna var linba-

de hade kastats tillbaka flera epoker i tiden. Och nu?

nespecialisten Garaventa/Doppelmayr.

Basel

Bern

Zürich

Luzern

STANS

Nu står de istället på en futuristisk balkong, som med
utsikt över Vierwaldstättersjön åker upp till Stanser-

RUNTOMSIKT INGÅR

horns topp. I fjol transporterade de båda cabbarna från

Till skillnad från traditionella linbanor med en enda

våren fram till hösten fler än 212 000 passagerare.

bärlina åker cabrioleterna via rullar på sidorna på
två bärlinor. Därmed befinner sig kabinens övre däck

PIONJÄRANDA ÄN IDAG

alltid ovanför linorna och ger passagerarna obegrän-

Banans historia vittnar om pionjäranda: Besökarna 1893

sad runtomsikt under hela färden. I driftklart skick

fick åka upp på Stanserhorn (1850 meter över havet)

väger kabinen cirka 12 ton och stabiliseras med en

med en äventyrlig bergbana, men redan 1975 fanns

fiffig nivåutjämning. Omkring 100 liter hydraulolja
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REPORTAGE

Underhållsarbetet på bärlinor och pelare utföras säkert
från servicefordonet.

Noldi Flury kontrollerar det hydraulsystem som försörjer
de två cylindrar som sköter nivåutjämningen.

överför den nödvändiga kraften hydrauliskt till nivåut-

funktionen med ett för varje fall exakt specificerat

jämningens båda hydraulcylindrar via elektroniskt styr-

smörjmedel. Banan visar sin tacksamhet genom sin

ning, inom bråkdelar av en sekund. Hydraulsystemets

höga tillförlitlighet.

kvävgastryckackumulatorer är då elegant undanstuvade i kabinens golv. De otroligt kraftiga pendlings-

VÄNLIGA RANGERS

rörelser som uppkommer hos en luftlinbana, t. ex. efter

Även om solen för en gångs skull inte skiner skyller

att den har kört förbi en mast, är för cabrioleterna som

man inte på personalen hos Stanserhornbanan och

snön från i fjol.

den roterande restaurangen Rondorama på toppen.
De självutnämnda Stanserhorn Rangers har en sak

SERVICE MED MOTOREX

gemensam: sin vänlighet. Vad mer kan en gäst önska

Under säsongtopparna åker kabinerna varje dag fram

sig än att verkligen känna sig välkommen? Det är

och tillbaka gott och väl 60 gånger. ”Då måste allting

precis den känsla som de vänliga Rangers förmedlar.

fungera friktionsfritt”, förklarar den mångårige teknis-

Därför är det inte förvånande att så många gäster åter-

ke medarbetaren Noldi Flury för MOTOREX Magazine.

kommer och gör resan till toppen med utsikt över 10

Han och hela det tekniska teamet känner banan in i

mil av Alperna till en oförglömlig upplevelse, och även

minsta detalj. Bara genom ett samvetsgrant underhåll,

kröner den kulinariskt med t. ex. en romantisk ”candle-

regelbundet återkommande inspektioner och ett nära

light dinner”. •

samarbete med partnerföretagen kan tillförlitligheten
för 28-miljonersinvesteringen garanteras. MOTOREX
har dessutom under en lång följd av år gett ett viktigt
bidrag med specialsmörjmedlen i Alpine Line. Alltifrån
drivaxlar till kuggkransar säkerställer dessa produkter

12

cabrio.ch

Välsmort maskineri: I maskinrummet blir dimensionerna hos
cabrioletbanans inbyggda teknik synliga.

Kabiner utan fångbromsar: Bromsningen sker hydrauliskt med
en kraftig bromsskiva, på drivaxeln.

Cabrioletbanan löper på bärlinorna på sidorna, precis som på räls,
och ger gästerna ett grandiost panorama

En ”candlelight dinner” i den roterande restaurangen och
en oförglömlig cabrioletfärd – unikt.

FAKTA OCH SIFFROR
Plats

Stans/Luzern (Schweiz)

Spårvidd

5m

Längd

2320 m

Draglina (4)

Ø 66 mm (fastspända)

Dalstation (Kälti)

711 möh

Draglina

Ø 30 / 26 mm (ändlös)

Master

4

Bergstation

1850 möh

Elektrisk effekt

455 kW

Kapacitet

60 personer
(30 på övre däck)

Transportkapacitet

465 gäster
per timme

Hastighet

8 m/s

Restid

6 min 15 s

Rörlig last

16,5 t

MOTORE X MAGA ZINE 115

I MA J 2019

13

BIKE LINE

DEN FLYGANDE
SACHSAREN

© Robert Köhler

Freerideproffset Lukas Knopf ser ut att upphäva naturlagarna vid sina höjdflygningar.
Det kan gälla downhill, dirt jump, freeride eller slopestyle: den 22-årige tysken anses
vara en av världens bästa i alla dessa grenar.

14

När topprestationer ska utföras krävs perfekta mate-

partnerskapet kommer MOTOREX också allt mer i

rial och kompetent rådgivning. MOTOREX stöder den

rampljuset i sociala medier: Lukas Knopf presenterar

”flygande sachsaren” som teknisk partner. Vid träning

regelbundet foton och videor för sina fans och följare

och tävlingar kan Knopf förlita sig på hightech-pro-

på Instagram®, Facebook® och YouTube® för sina hund-

dukterna i MOTOREX Bike Line. De uppfyller högt

ratusentals fans och följare, men också sina senaste

ställda krav och lämpar sig därmed perfekt för tuffa

trick och praktiska råd om MOTOREX-produkter för

tävlingar och spektakulära stunts. Inom ramen för

skötsel och service av cyklar. •

GÖR SOM PROFFSEN

CARBON PASTE
Montagepasta
100 g

QUICK CLEAN
Vattenavvisande
rengöringsmedel

BIKE CLEAN
Rengöringsmedel
för lätt och kraftig
nedsmutsning

500 ml

500 ml
EMPFEHLUNG
3/2019

BIKE GREASE
2000
Långtidsverkande
fett, kraftigt
v attenavvisande
100 g

EASY CLEAN
Avfettningsmedel
för kedjor, drev m m.
500 ml

BIKE SHINE
Vårdande
och skyddande
spray
300 ml

CITY LUBE, DRY POWER
& WET PROTECT
Kedjesmörjmedel
56 ml, 100 ml, 300 ml

WHITE GREASE
Tvåhjulingsfett vitt

HYDRAULIC FLUID 75
Mineralolja för hydrauliska
bromssystem

100 g

100 ml

”Jag är jättestolt och gläder mig enormt över partnerskapet med MOTOREX.
”Bike Line”-produkterna har jag redan testat många gånger och är förtjust.
Något som har imponerat extra på mig är att MOTOREX sätter så stort värde
på hållbarhet – alla relevanta produkter är biologiskt nedbrytbara.”
Proffscyklisten Lukas Knopf

instagram.com/
motorex_bike
facebook.com/
lukasknopfofficial
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SJÖFART
2857 KM TOTAL LÄNGD

FLER ÄN 95 000
FARTYG OM ÅRET*

9
KRAFTVERK*

FARLEDEN DONAU:

KRÄVANDE UNDERHÅLL

I över 2000 år har Donau använts som transportväg för handelsvaror. Den är Europas
näst längsta flod och går genom Österrike på 350 km av sin längd. Den är fortfarande
lika viktig som internationell transportväg. Företaget ”viadonau”, Österreichische
Wasserstrassen-Gesellschaft mbH med huvudkontor i Wien ansvarar för det tekniska
underhållet av infrastrukturen kring denna farled, där smörjmedel från MOTOREX
håller igång maskiner och system.

Donau är sammanlagt 2857 kilometer lång. Den rinner

och ansvarar för en säker och effektiv trafikledning vid

från Schwarzwald till Svarta havet och genomkorsar

nio Donau-slussar. Till detta hör också underhållet av

10 länder. Som viktig vattenled försörjer den ett ekono-

500 km bogservägar och 250 km cykelvägar.

miskt område med över 90 miljoner människor, inte

16

bara som farled utan också som vattentäkt för dricks-

GRATIS RESA FÖR ALLA

vatten och en extra värdefull livsmiljö. Sedan 2005

Visste du att det är gratis att färdas på Donau som

sköter viadonau i Österrike 300 kilometer högvatten-

internationell vattenväg och att utnyttja Donauslus-

skyddsdammar längs Donau, håller farleder i skick

sarna? Det är bara resan på kanalerna och hanteringen

© viadonau/Zinner

* i Österrike

De 100 ton tunga slussportarna kräver regelbundet,
professionellt underhåll.

Alltifrån utläggning av bojar till muddring av farleden:
viadonaus arbetsuppgifter är många.

9
SLUSSAR*

Den biologiskt snabbt nedbrytbara sågkedjeoljan
MOTOREX Bioguard Plus är mer eller mindre obligatorisk i strandområdena.

Gräset slås och fria utrymmen röjs med Energreen-traktorer, med smörjmedel från MOTOREX.

av varor i hamnarna som är avgiftsbelagda. Flera av

PÅ VÄG MED MOTOREX

strandägarstaterna är medlemmar i EU, så det är inte

Förutom Helling-anläggningen sätter viadonau sin

förvånande att volymen transporterat gods och antalet

tillit till kompetensen hos MOTOREX för smörjningen

resande på floden ökar år för år. Men det ökande utnytt-

av motorredskap, maskiner, fordon och infrastruktur

jandet är också förknippat med ett starkare engagemang

i servicecentret Bad Deutsch-Altenburg. Då har smörj-

för infrastrukturen och underhållet.

teknikspecialisten alltid den exakt rätta produkten i
sitt sortiment. Särskilt biologiskt snabbt nedbrytbara

ENGAGERADE FÖR FLODEN

smörjmedel, t. ex. är sågkedjeoljor och hydrauloljor

260 av viadonaus anställda, indelade i sju fackom

toppaktuella både bredvid och på vattnet. Hos viado-

råden, arbetar dagligen med vård, skydd, säkerhet

nau har därför det vattenbeständiga tekniska fettet

och utveckling av Donau-regionen. Längs floden finns

2000 och praktiska hjälpmedel i sprayform (Chain

fyra servicecentra, fördelade över hela Österrike. En av

lube Professional/PTFE Oil Spray) blivit till en del av

deras huvuduppgifter är skötseln av strandzonerna.

vardagen. Ett viktigt bidrag till att hålla livs-, natur-

Dessutom måste flytande timmer ständigt tas i land

och verksamhetsregionen Donau i bästa form också

och avlägsnas. Vid servicecentret Bad Deutsch-Alten-

i framtiden. •

burg finns även en fartygsslip, där man med starka
vinschar kan dra upp fartygen på land för reparation
och service.
MOTORE X MAGA ZINE 115
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NORDEN

© Kungälv Energi

MOTOREX I VÄRMEKRAFTVERKET:

ALLTID GRÖNT

Det svenska värmekraftverket Munkegärdeverket levererar värme och elektricitet
dygnet runt, året runt, från solenergi och förbränning av nära tillgängligt träavfall.
MOTOREX smörjmedel håller verkets tekniska kretslopp i toppform.

Skellefteå

Värmekraftverket i Munkegärde tillhör Kungälv Energi

Vid för torr blandning brinner det för fort, vilket ger för

AB. Energiföretaget är ett aktiebolag som är helägt av

lite ånga. Är blandningen för fuktig brinner det inte

Kungälvs Kommun. Man har drygt 1000 kunder, däri-

alls. ”Fuktbalansen är mycket viktig för att få ut maxi-

bland industrier, bostadsrättsföreningar, villaägare med

mal effekt ur rökgaskondenceringsanläggningen, som

mera. Verket ligger ca 25 km norr om Göteborg.

i sin tur värmer upp vattnet”, berättar Ulf Lysmark,
temleader på värmekraftverket. Fukthalten är viktig för

Stockholm
Göteborg

MUNKEGÄRDE

Malmö

100 % FÖRNYBAR ENERGI

att rökgaskondenseringssystemet ska kunna utnyttjas

Som bränsle används lokalt träavfall, det vill säga grenar

optimalt, eftersom detta i sin tur värmer upp vattnet

och toppar (GROT) från kommuninvånarnas trädgår-

till fjärrvärmen i Kungälv. Förbränningen sker i två

dar och restprodukter från skogsbruket. Stamverksflis

rosterpannor, vid cirka 850 °C. Den kondenserade ångan

och bark är outnyttjade restprodukter från sågverk och

pumpas tillbaka till pannan, så att ett slutet system

skogsbruk. Materialet transporteras med lastbil direkt

bildas. Ångpannorna är sammankopplade med så kall-

till värmekraftverket och tippas där i två separata

ade flashboxar.

uppsamlingsfickor. Därefter görs en blandning av 60 %

18

grenar och toppar (GROT) samt 40 % stamverksflis och

TURBIN I KONTINUERLIG DRIFT

bark. Blandningen görs för att säkerställa den före-

Varje timme genereras den väldiga mängden 31 ton

skrivna fukthalten på 50 %.

ånga och tillförs kontinuerligt till turbinen via den så

Lyft av flera ton tunga laster dygnet runt:
Gripkranarna för blandning och tillförsel
av fastbränslemassan.

”Oljeanalyser hjälper oss utnyttja smörjmedel optimalt”,
Ulf Lysmark (till höger) och Magnus Angelholm gläder sig åt MOTOREX
värdefulla tjänster.

Oljeprovet ger meningsfull information om
anläggningens tillstånd.

FAKTA OCH SIFFROR
Företag

Kungälv Energi AB

Huvudkontor

Kungälv Sweden

Startår

1992

Antal anställda

80 (hela koncernen)

Omsättning 2018

327 miljoner kronor

Webbplats

www.kungalvenergi.se

kallade ”flashboxen”, som har till uppgift att sänka trycket

en central roll. Pumpar, cylindrar och ventiler levere-

från 25 bar till 11 bar. Trycksänkningen gör att vattnet

rar maximal kapacitet under klimatmässigt krävan-

snabbt övergår i ångform. Turbinen har en effekt på 2,7

de förhållanden. Kraften överförs med hydrauloljan

MW och arbetar dygnet runt med ett enda schemalagt

MOTOREX Corex HV/Corex HLP. Slitage och dyrbara

servicestopp per år. Den flera ton tunga turbinrotorn har

driftstopp förhindras med olika tekniska smörjfet-

ett driftvarvtal på 1500 varv per minut och utsätts för

ter. Elden måste hållas brinnande dygnet runt. När

hög belastning från tryck, värme och fukt. Den smörjs

förbränningsprocessen har slutförts är det åter hydraul

med MOTOREX högeffektiva och oxidationsstabila

drivna kranar och gripar som för bort flyg- och botten

Turbine Oil ISO VG 46. Det bör också nämnas att anlägg-

askan för återvinning. Det som blir kvar används i

ningen har en kraftfull värmeackumulatortank med

enlighet med Skogsvårdsstyrelsens stränga bestäm-

kapaciteten 40 MWh och ett eget solenergisystem. Turbi-

melser som gödningsämnen inom skogsindustrin. På

nen gör att Munkegärde inte bara är självförsörjande när

så sätt sluts kretsloppet på nytt, och värmekraftverket

det gäller elektricitet, man kan även sälja elektricitet.

i Munkegärde producerar hållbart omkring 150 GWh
varje år.

STARK SMÖRJTEKNIK
Hela anläggningen sköts av bara 8 personer. Därför

Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd också

är processerna automatiserade. Hydrauliken spelar då

för dina egna tillämpningar. •
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BYGG OCH ENTREPRENAD

Mer än nöjda: Simon Burenfjäll, verkstadschef hos Mälarlift AB, till höger
och MOTOREX account manager Magnus Eriksson Markkula.

MÄLARLIFT MED MOTOREX:

DUBBEL FRAMGÅNG

”MOTOREX lösning övertygade mig eftersom den erbjöd ett faktiskt mervärde”,
besvarar Simon Burenfjäll frågan om varför Mälarlift använder MOTOREX till sina mer
än 700 lyftplattformar. Verkstadschefen och sonen till företaget Mälarlifts grundare
utvärderade en ersättning för den dittills använda hydrauloljan. MOTOREX övertygade
honom med rätt produkt och kanske framför allt det genomtänkta samarbetet.
Som passionerad enduroförare kände Simon Burenfjäll

släpvagnslyftar, bandchassin och teleskoplastare. Hur

till MOTOREX från motorcykelbranschen. Efter att ha

olika de praktiska arbetsmaskinerna än må vara har de

besökt MOTOREX svenska webbplats stod det klart för

en sak gemensamt: hydrauliken.

honom att detta företag, med över 100 års erfarenhet
Skellefteå

och 3500 produkter, kunde vara en potentiell smörjtek-

FÖRSVÅRAD ANVÄNDNING

nikpartner för Mälarlift.

”När maskinerna väl har hyrts ut blir de ofta kvar hos
kunden under lång tid”, förklarar Simon Burenfjäll.

VÄSTERÅS
Stockholm
Göteborg
Malmö
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KONTINUERLIGT UPPÅT

Lyftplattformarna måste därför vara i perfekt skick

Familjeföretaget Mälarlift startades 1984 i Västerås

innan de efter en omfattande utbildning hamnar i

(100 km väster om Stockholm) av Eskil Burenfjäll och

kundernas händer. Användningen i Sverige försvåras

hade till att börja med bara en enda lyftplattform att

av de extrema klimatförhållandena. Vid mycket låga

hyra ut. Under årens lopp utvecklades företaget och hör

temperaturer går det inte alltid att dosera de hydrau-

idag, med fler än 700 hyreslyftplattformar och filialer i

liska funktionerna optimalt. Detta faktum fick Mälarlift

Uppsala, Gävle och Stockholm, till de stora inom bran-

att kritiskt granska den dittills använda hydraulvätskan.

schen. Lyftplattformarna hyrs framför allt ut till bygg-

Trots väder och vind måste hydraulikens funktion alltid

och tjänsteföretag. Mälarlift kan då erbjuda ett brett

kunna garanteras vid systemtemperaturer från −40 upp

urval av arbetsplattformar, saxbord, lyftplattformar,

till +100 °C.

Ventilblocket styr hydraulfunktionerna på bråkdelar
av en sekund, också vid –40 °C.

Här finns något för alla: Mälarlifts olika lyftplattformar.

RÅDGIVNING OCH TESTNING
Vid utvärderingen av den nya hydrauloljan togs
hänsyn till både tekniska och ekonomiska parametrar.
I slutändan övertygade MOTOREX med sin zinkfria
Corex HVLP-D ZF 32, som har utomordentliga visko
sitets- och temperaturegenskaper. Den avgörande
faktorn för Mälarlift var densiteten vid −40 °C. Dessutom måste hela maskinparken täckas in med en och
samma hydraulvätska och med förlängda serviceintervall. Genom fackmässig rådgivning och relevanta
jämförelsetest skapade MOTOREX ett övertygande
beslutsunderlag för Mälarlift. En absolut kundnöjdhet
ända fram till slutanvändarna, det vill säga Mälarlifts
kunder, stod hela tiden i centrum. En framgång som
låter tala om sig. •

Man har tio specialutrustade lastbilar
för att transportera lyftplattformarna.

FAKTA OCH SIFFROR
Företag

Mälarlift AB

Huvudkontor

Västerås

Startår

1984

Antal anställda

45

Omsättning 2017

103 miljoner kronor

Webbplats

www.malarlift.se
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KVANTSPRÅNG MED SWISSCOOL 8000
Metallbearbetningsindustrin har ett starkt tryck på sig att optimera sina processer.
Det bekräftar också Hans-Georg Hübner, ägare och företagsledare för
W. Hübner GmbH i nordtyska Lüneburg. Genom introduktionen av skärvätskan
Swisscool 8000 från MOTOREX öppnades nya dimensioner för Hübner.
Eftersom företaget egentligen är legotillverkare utför det

INGA KOMPROMISSER

inte bara bearbetning utan också utvecklingsarbete på

När resultaten fanns framme var de ansvariga hos

uppdrag av sina kunder. De ofta mycket komplexa kompo-

Hübner inte längre beredda att göra de kompromisser

nenterna med hög kvalitet är till övervägande delen av

som var förknippade med den dittillsvarande emulsio-

aluminium, stål och icke-järnmetaller. Perfekt anpassad

nen. I och med introduktionen av Swisscool 8000 från

skärvätska är då av största betydelse.

MOTOREX, baserad på den banbrytande polymertekniken, åstadkoms följande förbättringar:

PROCESSFAKTOR EMULSION

22

Fläckbildning på så gott som alla legeringar och luktpro-

• kraftigt förbättrad maskinrenhet

blem var skäl nog för Hübner att titta noggrant på den

• klara rutor

använda skärvätskan. Eftersom problemen inte gick att

• mindre utfall av skärvätska på detaljer

lösa med den dittillsvarande leverantörens produkt vände

• inga luktproblem längre

man sig till MOTOREX som oberoende smörjteknikspeci-

• optimalt hallklimat

alist. Situationen analyserades, laboratorieutvärderingar

•h
 ög kapacitet vid mycket hög ytnoggrannhet

och test med MOTOREX Swisscool 8000 följde. Resultaten

• minskad skärvätskeåtgång med upp till 40 %

kan liknas vid ett verkligt kvantsprång.

• ingen mer fläckbildning

Toppresultat vid gängskärning (D 2 mm /
djup 3,5 mm × D) med en koncentration
på bara 7 % (tidigare 13 %) i en smidbar
aluminiumlegering (Al Mg 3).

De leder företaget med sitt kunnande
och engagemang: H.-G. Hübner (ägare)
och A. Singelmann (företagsledning).

De föreskrivna kvalitetskriterierna
kontrolleras flera gånger under
produktionen.

PRESTANDAJÄMFÖRELSE
Renlighet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Skumning

Miljö

Swisscool 8000
Konkurrenter
Skala från 0 till 10
(låg till hög)

Effekt

Skärkapacitet

Biologisk stabilitet

Materialkompatibilitet

MED DRIV IN I FRAMTIDEN

den kompetenta företagsledaren A. Singelmann och

Familjeföretaget startades 1975. Med för närvarande

fler än 100 medarbetare (medelålder 36 år). Man är

över 40 moderna CNC-maskiner (medelålder 4 år) är

också stolt över de 17 lärlingarna. Med målinriktad

produktionskapaciteten omkring 150 000 maskintim-

föryngring och kompetensfrämjande, men också lång-

mar per år. Bakom företaget står, förutom H.-G. Hübner

siktiga kundrelationer är man hos Hübner beredd inför

(andra generationen), som alltid håller sig informerad

framtiden, inte minst genom MOTOREX smörjtekniska

om allting och känner alla i företaget personligen,

expertkunnande. •
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PÅ FÄLTET
© Zech Agrar GmbH

GRIMME GER GOD POTATIS
Potatis trivs i jorden och både sätts och plockas med hjälp av innovativ jordbruksteknik
från Grimme. Maskiner som också används hos Zech Agrar GmbH och hålls i perfekt
skick med MOTOREX.
Zech Agrar GmbH med huvudkontor i Frauenkirchen i

samarbete med Grimme. Det händer inte så sällan

Österrike garanterar en heltäckande försörjningskedja

att Grimme testar nyutvecklade maskiner praktiskt

hela vägen från odlingen via skörden till bearbetnings-

hos Zech.

industrin. Det sker inom en radie på 150 km kring Wien.
Där samordnar företaget lantbrukarnas odlingsytor

TÅLIG OCH STABIL

med efterfrågan från industri och handel. Skördetek-

Under säsongen används maskinerna i kontinuerlig

niskt och logistiskt är det en verklig utmaning, eftersom

drift och utsätts för extrem belastning. ”Då blir effek-

kända användare såsom McDonald’s® och Kelly’s® vill

tiviteten hos de smörjmedel som används mätbar”,

att beställda mängder med i detalj bestämda kvaliteter

bekräftar Alexander Zech, som särskilt uppskattar

ska levereras punktligt.

den tekniska rådgivning man får från MOTOREX.
MOTOREX Chainlube Professional var till exempel

SÄTTNING, SKÖRD, TRANSPORT

lösningen för att förhindra störande gnissel, omåttligt

Effektivitet och hastighet är centrala framgångsfak-

slitage och till och med brott hos de starkt belastade

torer. Därför är alla maskiner utrustade med GPS-styr-

kedjorna i Grimmes potatisskördare. Genom att alla

ning. I maskinparken ingår fem ”Fendt 724”-traktorer,

rörliga delar och de hårt belastade dragstängerna

fem Grimme odlingsmaskiner och fyra Grimme pota-

smörjs med MOTOREX fett 5300 har slitaget kunnat

tisplockare. Man ser alltid till att maskinparken uppfyl-

minskas avsevärt. Ett välkommet bidrag till en fram-

ler senaste tekniska krav. Zech har ett mycket nära

gångsrik skörd. •

”Mindre slitage och längre drifttider:
Chainlube Professional från MOTOREX är det idealiska
kedjesmörjmedlet för våra skördemaskiner”
Roman Bauer, fabriksansvarig hos Grimme Agrartechnik, Damme, Tyskland.
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Utomordentliga smörjegenskaper, god penetrerings
förmåga, stark vidhäftning,
vatten- och smutsavvisande:
Chainlube Professionel
har utvecklats för just stora
belastningar.

INSIDE
SNABB SPÅRBARHET
FÖRST IN, FÖRST UT
OPTIMAL LEVERANSBEREDSKAP
LOGISTIKDATA I REALTID

Genom att införa
QR-koder förbättrar
MOTOREX både
kvalitetsledning och
logistik för alla
produkter. Till fördel
för dig.

SPÅRBART: KVALITET OCH LOGISTIK
Inom ett produktionsföretag är heltäckande spårbar-

först ut – där den äldsta satsen också ska förbrukas

het av central betydelse. Här på MOTOREX bestäms,

först. Alla logistikuppgifter finns därför tillgängliga

lagras och bearbetas olika slag av information för

i realtid i datasystemet SAP. För var och en av de över

kvalitetssäkrings- och logistikändamål. QR-koderna

3500 produkterna kan detaljinformation i följande

hjälper till med detta och är numera, tack vare den

kategorier hämtas:

mobila scanningen, dessutom oumbärliga, i synnerhet inom företagslogistiken. Det gäller exempelvis

• Artikel

• Tillverkning

• Logistik

vid genomförandet av förbrukningssystemet först in,

• Råvaror

• Kvalitet

• Säkerhet

QR-koden innehåller två sexsiffriga tal:
Till vänster står artikelnumret och till höger
finns lagrad information om produktionen.
Streckkoden innehåller maskinläsbar information
för handeln.

Exempel på
information
i en etikett.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KODEN
Har du frågor som gäller en levererad produkt? Då
kommer din kontaktperson hos MOTOREX att be dig om
artikel- och produktionsnumret. Dessa båda sexsiffriga nummer är tryckta under QR-koden. Om det inte

Tack vare
mobil scanning
finns logistik
datan tillgänglig
i realtid.

MOTORE X MAGA ZINE 115

går att läsa numren kan du läsa av koden med din
mobiltelefon och en universell QR-app. Mobilen visar
de båda sexsiffriga numren för dig. •
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SMÅTT OCH GOTT

SMÅ VÄNNER, STORA MASKINER
Kranarmar höga som hus, hjul stora
som människor, björnstarka motorer och
skopor i XXXL-format: Det här är ”big
machines”, stora maskiner som med sina
dimensioner har en magisk dragningskraft på alla teknikintresserade. Precis
det rätta för de tre vännerna Timo,
Jérémy och Elin. Hos MOTOREX kunde
de studera de imponerande kraftpa
keten in i minsta detalj. Uppifrån och ned,
undertill, inuti och utanpå - helt i den
äventyrslystna trions smak. Men stora
maskiner tar också ut sitt pris. En tupplur på en skuggig markplätt var på
sin plats. Den som söker ska finna. Elin
sprintade ifrån som etta och var före
de synbart uttröttade pojkarna till skuggan i skopan. Seger för Elin och de coola
”big machines“ hos MOTOREX.

Från vänster: Timo, Jérémy och Elin trivs i skuggan.

HÖRT TALAS OM REEKIES SPEEDWAYRACER?
© Declan Brownsey

OTTOREX
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Australiensarna Allan och Angus Reekie har en sak
gemensam: KTM-motorcyklar och att vinna tävlingar
med dem. Under tillsammans 20 år startade de i
klasserna MX, Supermoto och Rc8r och dessutom med
en 1290 Superduke för Jeff Leisk. Resultat: ett dussin
australiska mästerskap. Angus leder i sitt yrke en KTM-
filial. På fritiden byggde han tillsammans med sin far
Allan en kompakt Speedway-racerbil. Den unika produkten har förstås en KTM-motor (på 1190 cc och hela
100 hk.). Motorex levererar oljan till både motor och
bakaxel. Konkurrenterna kör fortfarande med kedjedrift… Tävlingsframgångarna och nöjet lät inte vänta
på sig länge. För den kommande säsongen är redan
deltagande i Australian Compact Titles och i East Coast
Titles i Queensland och Nya Sydwales bestämt.
”Ett bra tillfälle att puffa lite för KTM och MOTOREX”,
tycker Allan Reekie med ett leende på läpparna.
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SWISSCOOL 3000
DEN NYA VATTENLÖSLIGA SKÄRVÄTSKAN FÖR
MAXIMAL PRODUKTIVITET OCH PROCESSÄKERHET
TILL LÅG DRIFTKOSTNAD
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