UTGÅVA 118 I OKTOBER 2020 I www.motorex.se

FOKUS

LBARHE

T

H

ÅL

ÖVERTYGANDE
HÅLLBARHET
AKTUELLT

6

INTERVJU
Vad betyder hållbarhet
hos MOTOREX ?

INDUSTRI

12

GRESSEL SPANNTECHNIK
Automatisering
av vätskehantering

SERVICE

24

OLJEANALYS
Mervärde för kunden
och miljön

ECOSYNT HEES.
GRÖN KRAFT.
Kraft, mångsidighet, ekonomi.

INNEHÅLL

LEDARE

NYTT
4

Nyheter från MOTOREX

INTERVJU
6	Vad betyder hållbarhet?
Intervju med VD Edi Fischer

HÅLLBARHET
HOS FÖRETAG

	FORSKNING OCH
UTVECKLING
8

Gröna innovationer med framtid

INDUSTRI
12	
Processoptimering med
Swisscare Management System

INSIDE
16	Kontinuerlig optimering av
infrastruktur och processer

PRODUKTER
20	Hållbarhet hos kunderna –
fyra temaområden med potential

Till alla våra kunder och läsare!
Hållbarhet har blivit ett utslitet slagord i diskussioner som ofta förs emotionellt om
klimatförändring, miljöskydd, CO2 -utsläpp, förbrännings- och elmotorer och mycket annat. Den som påstår sig verka för hållbarhet gör ofta också anspråk på moralisk
överlägsenhet. Hållbarhet är definitionsmässigt ett begrepp med många bottnar.
Det innefattar en avvägning mellan olika målsättningar för olika kravgrupper och
tidsperspektiv. Hållbarhet kräver att man tänker i nätverk och sammanhang och
ger inte plats för ensidiga intressen. De flesta företag har en långsiktigt hållbar
existens som mål. De har inget annat val än att ständigt göra avvägningar. Behoven
hos kunder, medarbetare, samhälle och miljö är mångskiftande. Kommande generationers behov är något som ett företag normalt tar stor hänsyn till. Utveckling
och innovation är typiska aktiviteter för företag som förbereder sig för framtiden.
Tyvärr är det alltför ofta det omvända som gäller inom politiken. Den som efter
valtaktiska beräkningar företräder ensidiga intressen och förnekar utmaningar
eller skjuter över dem på nästa generation (till exempel återbetalningen av coronastatsskulden) kan knappast själv göra anspråk på hållbarhet.
När det gäller tekniken för mobilitet har experterna många synsätt. Eldrift kommer
inte att ersätta förbränningsmotorn helt. Till och med dieselmotorn har nog en
chans att rehabilitera sig. Men förbränningsmotorer måste också anpassas till nya
CO2 -vänliga bränslen, som gas eller syntetiska drivmedel. Vätgas kommer också att
spela en roll i framtiden.
Som smörjmedelstillverkare vidareutvecklar vi sedan många år våra produkter efter
tre hållbarhetslinjer:
• Nya motor- och växellådsoljor ska minska bränsleförbrukningen och därmed
CO2 -utsläppen
• Utökning av de starkt efterfrågade biosmörjmedelssortimenten, som både
tekniskt och ekonomiskt står på en mycket hög nivå
• Vidareutveckling av vår kemi vad gäller hälsa och säkerhet
I det här numret av tidskriften får du vet mer om hur vi hos MOTOREX också i våra
interna rutiner och processer strävar mot hållbara mål.
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MOTOREX ECOSYNT HEES sätter nya gränser för prestanda, användning och kostnadseffektivitet. Inte många andra hydraulvätskor kombinerar dessa egenskaper lika bra
med biologisk nedbrytbarhet enligt OECD 301B. Testa den i hydrauliken!
www.motorex.se
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FRÅN MOTOREX

HYGIEN OCH SKYDD
FRÅN MOTOREX
MOTOREX är specialister på utveckling och tillverkning av kemisk-tekniska produkter inom flera område
och sedan mer än 10 år även desinfektionsmedel. Under de senaste
månaderna har detta lett till ett
sortiment av skydds- och hygienprodukter. Desinfektionsmedlen för
händer (Desicid) och ytor (Planicid)
har fått officiella godkännanden
från hälsomyndigheterna i Schweiz,
Tyskland, Österrike, Frankrike
och Sverige. Kampen mot Corona-
pandemin fortsätter – och vi på
MOTOREX bidrar till denna kamp.
Mer information finns hos din
MOTOREX-representant.

HIGHTECH: MOTOREX
ARBETSKLÄDER
MOTOREX har vidareutvecklat sin klädlinje enligt
senaste rön och med sedvanligt höga kvalitetsmål.
I fokus står slitstyrka, funktionalitet och komfort.
Kollektionen, som har designats i Schweiz, omfattar
attraktiva overaller med två olika tygtjocklekar
(inne / ute), hängslebyxor, midjebyxor och en midjejacka.
Kläderna är tillverkade för mycket stora påfrestningar
och består av en andningsaktiv, smutsavvisande och dessutom elastisk väv (bomull/polyester/EOL). Belastade partier
som knän och armbågar har slitstarka CORDURA®-förstärkningar. Utrustningsdetaljer, till exempel flera praktiska
fickor och fack, samt säkerhetslås, viddreglering och reptåliga knappar/blixtlås gör varje klädesplagg till en funktionell
hjälpreda. Hållbart tack vare ”Fair Wear”-certifiering och
tillverkning i Europa.

SAMARBETE MED CONTINOVA AB
Continova AB och MOTOREX har ingått ett strategiskt partnerskap för smörjmedel och skötselprodukter för

ECOVADIS-SILVER TILL MOTOREX

personbilar. Continova förser svenska bil- och gummiverkstäder med inventarier och förbrukningsmateriel av

Vid den första kontroll och certifiering som det fristående kontrollfö-

högklassiga premiumvarumärken. Företaget startade 1992 i Kungsbacka och har för närvarande 44 anställda

retaget Ecovadis genomförde 2019 fick BUCHER-MOTOREX GROUP AG

som verkar över hela Sverige. Genom att Continova blir samarbetspartner till MOTOREX uppkommer fördelaktiga

ett bra betyg: MOTOREX fick klassificeringen ”Silver”, den näst högsta

synergier för företagets kunder och för hela den svenska bilbranschen. Dessutom kommer ”Car Line”-produkterna

bedömningen för sitt Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är

att kompletteras med tjänster, t. ex. utbildning och teknisk support. På www.continova.se kan du läsa mer om

det ansvar som företag tar för hur de påverkar samhället och omfat-

MOTOREX Car Line.

tar sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det analyssystem
som kontrollen baseras på omfattar 21 kriterier inom områdena miljö,
rättvisa arbetsförhållanden, etik och rättvisa affärsmetoder, samt

TILL VÄDERS MED ECOSYNT HEES

inköpskedjan som helhet. Med våra 59 poäng missade vi guldmedaljen (från 62 poäng) med bara en hårsmån. Med sitt redan framtagna
åtgärdspaket har MOTOREX definitivt guldmedaljen i sikte.

ecovadis.com

BEST BRANDS TYSKLAND:
GLÄDJANDE TREDJEPLATS FÖR MOTOREX

3. PLATZ Öl

4

Tysklands motorcykelförsäljare utser varje år branschens mest populära
leverantörer och ger dem utmärkelsen Best Brand. Ottmar Bange (nr 2 från
höger) och MOTOREX Deutschland GmbH:s team har under de senaste
åren kontinuerligt kunnat utöka sina marknadsandelar och belönades för sin
helhetsinsats med en prominent tredjeplats. Precis som man gör inom
motorsporten håller MOTOREX gärna full fart, men i samarbetet satsar man
på långsiktighet. ”Bara genom långsiktigt och framgångsrikt samarbete
kan man utnyttja synergier och kunskap på ett hållbart sätt”, förklarade
Ottmar Bange övertygat vid prisutdelningen. Vid intervjuer har motorcykelförsäljare från branschtidskriften ”bike und business” läsekrets frågats
ut om kriterier som produktkvalitet, teknisk support vid service, leveranskapacitet, återförsäljarstöd vid marknadsföring och försäljning och mycket
annat. På prispallen står alltså bara de varumärken som gjort återförsäljarna
allra mest nöjda. Hjärtliga gratulationer!

Göta Kanal ingår i den 390 km långa vatten
vägen tvärs igenom Sverige. Den binder sedan
1832 samman Göteborg på västkusten med
S öderköping i öster. Som förbindelseled för
godstransporter har den aldrig haft någon större
betydelse – men däremot som turistattraktion.
Med 58 slussar övervinns höjdskillnaden på
91,5 meter, och exakt 50 broar korsar kanalen.
Mellan Norrköping och Linköping driver
Trafikverket en hydrauliskt öppningsbar klaffbro.
De enorma krafterna överförs av omkring
4000 liter av MOTOREX hydraulolja Ecosynt HEES.
Eftersom oljan används i omedelbar närhet av
vatten var den snabba biologiska nedbrytbarheten
(OECD 301B / svensk standard SS 15 54 34) och
MOTOREX-laboratoriets oljeanalystjänster för
förlängd användningstid hos hydraulvätskan
avgörande för kunden.

bikeundbusiness.de

© gryphoninthebaltic.wordpress.com – symbolbild

NYTT

gotakanal.se/sv/
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AKTUELLT
3. Reducering av bränsleförbrukning och CO2 -utsläpp

oljeflaskor av återvunnen plast. Ett välkommet alter-

Ju mer tunnflytande motor- och växellådsoljor är, desto

nativ som MOTOREX genast började använda för

lägre blir friktionsmotståndet och energiåtgången.

vissa produkter.

Utmaningen består i att även med låg viskositet (SAE
0W-X) säkerställa optimal drift och långa servicein-

MOTOREX satsar på kvalitet och lång livstid –

tervall. Det kan låta förvånande, men här har vårt

vad har det med hållbarhet att göra?

engagemang i motorsporten varit till stor hjälp för oss.

Som ett mer än 100 år gammalt schweiziskt familje-

Där tänjs det möjligas gränser ut och vi kan utnyttja

företag tillämpar vi sedan lång tid en långsiktig stra-

erfarenheterna i våra produkter.

tegi. Högsta möjliga produktkvalitet är en central
framgångsfaktor. Ett exempel: Biologiskt nedbrytbar

Edi Fischer, VD MOTOREX-BUCHER GROUP AG
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H
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hydraulolja kan användas ungefär 5 gånger längre tid

som inom politiken betraktas som särskilt hållbara?

än mineraloljebaserad. Då får vi sälja mindre på kort

Experterna tvistar om huruvida de eldrivna fordonen

sikt, men på lång sikt kan vi erbjuda kunden en mer

redan idag kan ses som hållbara eller kommer att bli det

ekonomisk lösning. Resursbehovet minskar och ande-

i framtiden. Faktum är att politiker i hela Europa anser

len förnybara basoljor ökar. Vi får nya kunder och kan

att man bör satsa på dem. En öppen fråga är till exempel

fortsätta att driva utvecklingsarbetet framåt. Det

hur eldrivna fordon bidrar till att finansiera underhållet

tjänar båda parter på.

av gator och vägar. Vi tror att det i framtiden kommer

FOKUS

ÅL

Hur ställer sig MOTOREX till eldrivna fordon,

att finnas en mix av många olika drivsystem. Bensin-

MOTOREX producerar i Schweiz, Frankrike

och dieselmotorer kompletteras med el- och vätgas-

och Polen. Varför?

drift och med CO 2 -v änliga syntetiska bränslen eller

Många av våra mångåriga kunder har växt under

gas. Smörjning och kylning är fortfarande utmanande

senare år och öppnat företag, verkstäder eller bygg-

områden och öppnar nya verksamhetsområden för oss.

platser över hela Europa. Med de tre strategiskt placerade fabrikerna optimerar vi kundnärheten och

VAD BETYDER ”HÅLLBARHET”?
Hållbarhet har sedan lång tid varit viktigt för MOTOREX. Som tillverkare av kemisk-tekniska
produkter arbetar vi i ett känsligt område. MOTOREX tar egna initiativ för att hitta
tekniskt innovativa och samtidigt hållbara lösningar. Edi Fischer, VD för MOTOREX, visar
hur varierande åtgärderna är.

Hur strävar MOTOREX efter hållbarhet

minskar transporterna. Vårt nätverk gör det möjligt

i den egna verksamheten?

att redan på fabriken fylla på t.ex. maskiner med en

MOTOREX vidtar kontinuerligt åtgärder för att minska

specifik produkt om kunden så önskar. Det förenklar

energiåtgången (CO 2 -certifikat), för att förhindra att

processer och sparar resurser. MOTOREX har med

avfall genereras och för att förbättra arbetsplatskvali-

åren så att säga ”växt ikapp”.

teten. Vi går längre än vad lagen och tillämpliga standarder, t-ex ISO 14001, kräver. Ett stort steg var när vi
införde det fiffiga piggingsystemet (sköljning och rengöring av produktledningar med hjälp av gummiproppar)
i produktionen i Langenthal. Då kunde vi reducera de

Hållbarhet är ett mångsidigt begrepp –

1. Produkternas biologiska nedbrytbarhet

inom branschen vanliga spolningsförlusterna med cirka

hur tolkar man det hos MOTOREX?

När det gäller teknisk tillförlitlighet och använd-

80 %. Med det solenergisystem vi installerade 2017 på

Hållbarhet innebär att väga dagens och framtidens

ningstid är dagens biologiskt snabbt nedbrytbara

den nya byggnaden i Langenthal (900 m 2) använder vi

miljömässiga, ekonomiska och sociala behov mot varan-

produkter minst lika bra som, om inte rentav över-

egen solel till produktionen. Summan av många små

dra. MOTOREX tolkar hållbarhet så att kommande gene-

lägsna, de konventionella. En viktig produktgrupp

steg leder till varaktig hållbarhet.

rationers och miljöns intressen ständigt måste vägas in

är hydrauloljor som MOTOREX Ecosynt HEES, som

och återspeglas i vårt handlande. Om vi t. ex. vill locka

baseras på förnybara råvaror. Eller cykelvårdsserien

Involverar ni också företagen uppströms

till oss extra bra medarbetare måste vi ha en företags-

Bike Line som lanserades år 2000 och så gott som

och nedströms i kedjan?

kultur som ser människan som en helhet. Med högkvali-

genomgående består av biologiskt nedbrytbara

I huvudsak är det leverantörer som med jämna mellan-

tativa produkter kan vi påverka fordonens livslängd,

produkter.

rum granskas och bedöms enligt en bred kriteriekatalog.

utsläpp och energianvändning positivt.

6

motorex.com/environment

Vid anskaffning av basoljor, t. ex. förnybara vegetabi2. Hälsa och säkerhet vid användning

liska produkter, kräver vi dokumentation upprättad av

Hur yttrar sig hållbarhet i

Många företag inom metallbearbetningsindustrin

auktoriserat revisionsföretag. Vi försöker också påverka

MOTOREX produktsortiment?

arbetar idag med innovativa och extra skonsamma

leveranssättet – där det är möjligt satsar MOTOREX

Vi utvecklar sedan årtionden produkter med mycket hög

bearbetningsvätskor från MOTOREX. På så sätt har

på järnväg. Betydligt mer än 50 % av vår produktion

teknisk standard, som också uppfyller kraven på hållbarhet.

problem som tidigare ständigt förekom, t. ex. hud

levereras via den egna järnvägsanslutningen i Lang-

Vi lyckas med detta tack vare vår omfattande kapacitet inom

irritationer, eliminerats. Med vårt system Swisscare

enthal eller i kombitrafik. Vi har ett mycket nära

forskning och utveckling. I vår produktutveckling finns tre

Management går det dessutom att sänka kostna-

samarbete med leverantörer av emballage material.

hållbarhetsfaktorer som fungerar som drivmotorer:

derna, vilket du kan läsa om på sidan 12.

Sedan inte länge och ännu i begränsad mängd finns
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FORSKNING OCH UTVECKLING

Ständig förändring är en fast del i MOTOREX forsknings- och utvecklingsarbete. Klimatstyrda ramvillkor, t. ex. på grund av att utsläppsgränsvärden undan för undan sänks,
kräver ny teknik som direkt påverkar produkternas sammansättning. Att då inte förlora
överblicken hör till huvuduppgifterna för MOTOREX engagerade laboratoriemedar
betare. När fackfolket utvecklar framtidsorienterade produkter blickar man bortom laboratoriehorisonten och orienterar sig efter naturen. Till linsmörjmedel, släppmedel och
hydrauloljor används till exempel basoljor som vid kontakt med naturen snabbt kan brytas
ned biologiskt av mikroorganismer. Med ett smörjteknisk kunskap på högsta nivå
skapas på så sätt ständigt innovativa och MOTOREX-gröna lösningar.

GRÖNA
INNOVATIONER
MED FRAMTID
FOKUS

”MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER ÄR IDAG

LBARHE

T

H

ÅL

FULLGODA ALTERNATIV SOM UR
MÅNGA SYNVINKLAR UPPFYLLER
MOTOREX OCH KUNDENS HÖGT
STÄLLDA KVALITETSKRAV.

”

Dr. Markus
Kurzwart
Chef forskning
och utveckling
MOTOREX-BUCHER
GROUP AG

BRETT SPEKTRUM AV ÅTGÄRDER

Med friktionsoptimerade smörjmedel i hela drivlinan kan

”Innovativt” är hos MOTOREX inte begränsat till

man sänka bränsleförbrukningen och samtidigt redu-

begreppet biologiskt nedbrytbart. Användningen av

cera utsläppen.

återupparbetade oljor, där tillämpningarna medger

Biologisk nedbrytbarhet testas
enligt OECD 301B och baseras
på CO 2 -utvecklingen under 28 dagar.

8

detta, och förnybara råvaror ger konkreta bidrag till

UTAN RISK INGEN FRAMGÅNG

en skonsam hantering av begränsade resurser. Ytter-

Utvecklingen av innovativa produkter medför ofta risker.

ligare potential finns hos smörjmedel med längre

Hur kommer kraven i lagstiftningen att se ut i framtiden?

användningstid, även vid förhöjda tryck och tempe-

Vilka tekniska förändringar kommer att prägla markna-

raturer. Inom tribologin har man sedan länge syss-

den under de närmaste åren? En kalkylerbar risk ingår

lat med att optimera friktionsegenskaperna. Lägre

därför i allt utvecklingsarbete. Det kan ta upp till fem år

friktionsmotstånd ger ökad effektivitet. Moderna

från idé till marknadsintroduktion av en produkt. MOTOREX

motorer är inte bara mindre och bidrar med sina

bestämmer sig alltid för ett långsiktigt tillvägagångssätt.

färre och friktionsoptimerade komponenter till en

Om produkten sedan också levereras i en dunk som till

optimerad verkningsgrad, utan de utnyttjar också

största delen består av återvunnen plast är det ett ytterli-

tunnflytande motoroljor i ”SAE 0W”-generationen.

gare plus i hållbarhetens tecken. •
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FORSKNING OCH UTVECKLING

RÅVAROR OCH ALTERNATIV

ALLT MINDRE VOC

Användningsområdet för ett smörjmedel är avgörande för vilka

I sådant som kontaktlim, vindrutespolarvätska och rakvatten används

råvaror och beståndsdelar som överhuvudtaget får användas i

lättflyktiga organiska föreningar (VOC) såsom alkohol, aceton eller

sammansättningen. Förutom ur fossila råvaror utvinns basoljor

drivgas (propan/butan). MOTOREX har tagit fram alternativ och

också ur förnybara råvaror i kemiska processer. Hos MOTOREX föräd-

erbjuder sedan slutet av 1990-talet VOC-fria, respektive VOC-reduce-

las basoljorna till produkter som har de egenskaper som är önsk-

rade sammansättningar för rengöringsmedel, släppmedel, freonfria

värda för ett visst användningsområde. Sedan 1980-talet har andelen

sprayer, kylarvätska och rostskyddsmedel m. m. Sedan 2005 har VOC-

bearbetade vegetabiliska råvaror ökat kraftigt. När det gäller motor-

halten därför kunnat minskas kraftigt i många produkter.

oljor står optimering av bränsleförbrukning, reducering av CO 2 -
utsläpp och samtidigt längre serviceintervall i centrum för arbetet.
Syntetiskt framställda råmaterial används också allt mer, eftersom
de t. ex. genom sin höga skjuv- och oxidationsstabilitet har extremt
lång användningstid.

LÄNGRE ANVÄNDNINGSTID
MOTOREX-laboratoriet kan utföra mer än 100 olika analyser och
anses vara ett av branschens modernaste. Kontrollen av kundprover
ger kunskap som eventuellt kan förlänga användningstiden för stora
volymer smörjmedel. Samtidigt kan slutsatser dras om maskinernas
tillstånd och funktion. Varje år undersöks tusentals kundprover på

SPARA MED MODERNA TILLSATSER

detta sätt.

I smörjmedel används ett antal verksamma ämnen, så kallade additiv (eller tillsatser). Under senare år har man allt mer börjat använda
moderna additiv som anses vara särskilt hållbara. Man väljer då bort
icke önskvärda ämnen, t ex klor, bor, zink, sulfataska m m eller minskar halten av dem, vilket bidrar till att t. ex. avgasreningssystemen
behåller sin funktionalitet under lång tid. MOTOREX utnyttjar dessa
nya rön och tillämpar dem med framgång i ett stort antal produkter.

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET
Snabb biologisk nedbrytbarhet är en viktig miljöparameter för
bedömningen av en produkt. I princip är många ämnen biologiskt

PROVBÄNK MOTORSPORTEN

nedbrytbara – det relevanta är normerade testmetoder, t. ex. enligt
”OECD 301”-kriterierna. OECD står för Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling. Vid ett test enligt OECD 301B mäts CO2 -

Inom motorsporten är det varvtider, effekt och tillförlitlighet som

utvecklingen i en provanordning under 28 dagar med tillsats av

gäller. Genom engagemanget i motorsporten har forsknings- och

avloppsslam (30 mg/l). Med ledning av den utsläppta koldioxiden (CO2)

utvecklingsavdelningen fått möjlighet att utvärdera friktionsopti-

kan nedbrytningsgraden beräknas. Under den nämnda tidsperioden

merade smörjmedel (lägre friktion = högre effekt) under extrema

måste minst 60 % av smörjmedlet ha brutits ned i vattnet. Det sker

användningsförhållanden och på kort tid. De erfarenheter som då

genom bakterier och ljus. Biologiskt snabbt nedbrytbara produkter,

gjorts omsätts i sin tur i produkter som används utanför tävlingsba-

t. ex. linsmörjmedel, släppmedel, hydrauloljor, smörjfett, rengörings-

nan. Det innebär bättre friktionskoefficient och potentiell bränslebe-

medel m. m. från MOTOREX är ändamålsenliga, framför allt där det inte

sparing och därmed mindre CO2 -utsläpp.

kan uteslutas att de kan komma i direkt kontakt med omgivningen.

FOKUS
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Inom industriell tillverkning finns fortfarande processer som utförs på ett tidskrävande
manuellt sätt. Enligt tanken med Industrie 4.0 är en automatisering av skärvätske
hantering det rätta sättet att gå vidare. MOTOREX Swisscare Management System
tillgodoser metallbearbetningsindustrins aktuella behov av mer automatisering.
Samtalet med Marcel Herzog, gruppchef för bearbetning av stora detaljer hos Gressel AG
Spanntechnik i Aadorf visar att effektiviteten och hållbarheten kan ökas betydligt
med MOTOREX lösning.

SWISSCARE MANAGEMENT SYSTEM

MER EFFEKTIV OCH
HÅLLBAR PRODUKTION
FOKUS

LBARHE

T

H
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Marcus Herzog, kan du helt kort berätta för

Vilken nytta har personalen av automatiseringen?

oss vad Gressel arbetar med?

De anställda behöver inte längre bekymra sig om

Det schweiziska företaget Gressel AG sysslar sedan

skärvätskan. De kan vara säkra på att allt stämmer

nästan 100 år med fastspänningsteknik för arbets

och fungerar. De vet att nivån i tanken alltid är den

stycken. Vi erbjuder analys av kundens behov, konstruk-

rätta och att den kalla och färska emulsionen gör att

tion, tillverkning och eftermarknadsservice – allt med

skärverktyget håller rätt temperatur. Parametrar som

högsta precision och bästa schweiziska kvalitet. Vår

pH-värde och koncentration ligger alltid i det gröna

kunskap, moderna teknik och vår strävan att alltid vara

området, så produktionen fungerar optimalt och verk-

ett litet steg före vår tid gör Gressel AG till en ledande

tygen slits mindre.

Zürich

AADORF

Bern
Genf

partner för fastspänning av arbetsstycken.
Skulle du också rekommendera MOTOREX
Ni arbetar med MOTOREX skärvätskor.

åt anda företag i samma bransch?

Vilka aspekter var avgörande för er?

Ja, absolut och med mycket gott samvete. Med

Skärvätskan måste kunna användas universellt. Det

MOTOREX lösning är vi mycket väl rustade för att

är enormt viktigt för oss att ha konstanta förutsätt-

möta framtiden.

ningar för bearbetningen av alla material. Vi vill också
att skärvätskan ska ha lång användningstid. Bara på

Tack för det intressanta samtalet!

så sätt kan vi skapa optimal processäkerhet.
Vilka mål vill ni uppnå genom att
automatisera skärvätskehanteringen?
Vårt främsta mål är att spara kostnader och förbättra
vår produktionsekonomi. Men också den autonoma
påfyllningen av skärvätsketankarna och den mindre
arbetsinsatsen var en viktig faktor för oss.
Du nämner framför allt fördelar ur företagsekonomisk
synpunkt. Har användningen av MOTOREX lösning
också effekter för hållbarheten?
Vi kan förbättra hållbarheten i miljöskyddsmening
genom att vi tack vare den längre användningstiden
generellt behöver mindre koncentrat och genererar
mindre avfall. Vi har sparat in 10 – 15 % av vår förbrukning jämfört med den gamla lösningen.
Vilka erfarenheter har ni av MOTOREX
Övertygande:
Marcel Herzog, Gressel AG
Spanntechnik, skapade en
hållbar processoptimering
med MOTOREX Swisscare
Management System.

12

när det gäller arbetsplatskvalitet?
Maskinrummet hålls rent. Personalens arbetsinsats har
minskat betydligt, och de har nu tid över till andra
arbetsuppgifter. Vi behöver inte heller några kemiska
tillsatser mot svamp och bakterier, och då finns det
nästan ingen risk längre för hudirritationer.
MOTORE X MAGA ZINE 118
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MOTOREX SWISSCARE

MOTOREX SMART MIX
Det automatiska tillförselsystemet för skärvätskan
MOTOREX Smart Mix är hos Gressel AG samman
kopplat via rörledningar med en kedja av Starrag
Heckert HEC 500 bearbetningsceller. Vätskan förs dit
med kapaciteten 90 liter per minut, centralt blandat i
ett mycket noggrant system. Detta garanterar konstant
droppstorlek, optimal kylning och smörjning och lägre
förbrukning. En 900-literstank kan fyllas med färsk
tempererad emulsion på 10 minuter. Det klarade inte
det gamla blandningssystemet lika bra. I kombination
med MOTOREX Smart Sumps (se funktionsschemat
på sida 15) uppnås förut okända dimensioner inom
vätskeförsörjningen. Systemet klarar av att försörja
upp till 100 verktygsmaskiner.

MOTOREX COOLANT BOX
Automatiskt system för hantering av skärvätska
A
 UTONOM BLANDNING, DOSERING OCH PÅFYLLNING
F
 ÖRHINDRAR MASKINSTILLESTÅND PÅ GRUND AV TORRKÖRNING
O
 PTIMAL FILTRERING AV SKÄRVÄTSKAN OCH AVSKILJNING
AV OÖNSKAD OLJA
OMFATTANDE ÖVERVAKNING (FÖRBRUKNING, KONCENTRATION,
TEMPERATUR, PH-VÄRDE, LEDNINGSFÖRMÅGA)
K
 ONTROLLERAD BAKTERIETILLVÄXT GENOM INFUSION
AV OZON OCH LUFT
H
 ÖG PROCESSÄKERHET MED LÅGA DRIFTKOSTNADER
F
 ÖRSÖRJER UPP TILL 6 MASKINER

MOTOREX SMART MIX
Automatisk tillförsel av skärvätska
Skärvätskan tillförs till
MOTOREX Smart Mix direkt
från fatet eller c
 ontainern. Detta
garanterar en sluten tillför
selkedja, och inga föroreningar
förekommer. En sensor
överv akar nivån i skärvätskeförrådet.

E
 XAKT BLANDNING TILL ÖNSKAD KONCENTRATION
I NGEN AVVIKELSE I EFTERDOSERINGSBEHOVET
S
 ENASTE BLANDNINGSTEKNIK GARANTERAR KONSTANT
DROPPSTORLEK MED OPTIMAL KYLKAPACITET
U
 PP TILL 25 % BESPARING AV SKÄRVÄTSKAN
I NGEN LAGRING AV FÄRDIGBLANDAD SKÄRVÄTSKA
F
 ÖRSÖRJER UPP TILL 100 MASKINER MED KAPACITETEN 90 LITER

Vid en rutinkontroll som utfördes av MOTOREX
applikationschef kontrollerades inställningar
som koncentration i %, pH-värde, ledningsförmåga, temperaturer osv. för skärvätske
tillförseln i Swisscare Management System.

PER MINUT (PÅFYLLNINGSVOLYM)
A
 UTOMATISK TILLFÖRSEL MÖJLIG VIA RÖRSYSTEM

Upp till 56 arbetsstycken kan
spännas fast rationellt på
det här mycket noggranna
uppspänningstornet hos
Gressel AG och bearbetas
utan avbrott. Därvid används
den automatiskt upparbe
tade skärvätskan MOTOREX
Magnum UX 550.

MOTOREX SMART SUMP
Automatiskt hanteringssystem för processvätska
V
 OLYMSTYRD OCH OBEROENDE PÅFYLLNING
F
 ÖRHINDRAR MASKINSTILLESTÅND PÅ GRUND AV TORRKÖRNING
O
 MFATTANDE ÖVERVAKNING (FÖRBRUKNING, VISKOSITET,
NEDSMUTSNINGSGRAD, OLJEOXIDATION, PARTIKLAR)
O
 PTIMAL FILTRERING AV SKÄRVÄTSKAN
A
 VSKILJNING AV EXTERN OLJA TILL 25-LITERSDUNK
M
 INSKNING AV OMHÄNDERTAGEN SKÄRVÄTSKA MED UPP TILL 80 %

H
 ÖG PROCESSÄKERHET OCH LÅGA DRIFTKOSTNADER

FOKUS

MOTOREX SWISSCARE. WE CARE.
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Gressel AG:s spännsystem är en förutsättning för exakta tillverkningsresultat. Det aktuella sortimentet omfattar mer
än 20 olika produktfamiljer med olika fastspänningslösningar.

INSIDE

Som kemtekniskt företag med en produktionsvolym på för närvarande mer än
38 000 ton per år är MOTOREX medvetet om sitt ansvar för personalen, samhället
och miljön. Ett tecken på familjeföretagets ansvarsfulla agerande och hållbara
synsätt är förutom en kontinuerlig förbättring av processerna också en fortlöpande
modernisering av infrastrukturen. Att hantera alla resurser sparsamt har lång
tradition hos MOTOREX: Huvuddelen av basoljorna levereras sedan 1944 på järnväg,
ledningar spolas inte ur utan ”piggas”, solenergin utnyttjas och värme återvinns
konsekvent. Många av miljöinsatserna är baserade på frivillighet och innovationsanda.

ÖVERTYGANDE
OPTIMERING
FOKUS

LBARHE

T

H
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INKÖP OCH LOGISTIK
Leverans av råvaror sker i kombinerad trafik till sjöss

QR-koder i lagerhanteringssystem. Det gör att tillförlit

och på järnväg eller landsväg. Heltäckande spårbar-

liga slutsatser om kvalitet och säkerhet när som helst

het hos produkterna är möjlig genom användning av

kan dras.

”HÅLLBARHETSÅTGÄRDERNA GER
ETT MÄTBART BIDRAG TILL MILJÖVÄN
LIGHETEN OCH ÄR SAMTIDIGT
EN KONDITIONSTRÄNING FÖR HELA
Påfyllning av det biologiskt
snabbt nedbrytbara släppmedlet
MOTOREX Conform 5450 Bio.

16
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FÖRETAGET.
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Christophe Schmid
Produktionschef
Langenthal MOTOREXBUCHER GROUP AG
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INSIDE
INTELLIGENT ENERGIFÖRVALTNING

ningar och mycket annat till en konsekvent förbättring

MOTOREX har en sammanlagd tankkapacitet på 13

av miljöpåverkande verksamheter.

miljoner liter. Tankanläggningarna uppfyller gällande
säkerhetskrav. I produktionsprocessen tillförs de flesta

MOTOREX deltar i program för minskade CO2 -utsläpp

vätskorna till bearbetningen i varmt tillstånd, men

och optimerad energieffektivitet. •

eftersom tank- och produktionsanläggningarna är
isolerade blir energibehovet lägre. Samtidigt återförs
spillvärmen från produktionen till kretsloppet. Det är
en av många åtgärder för att förbättra CO2 -balansen.
MOTOREX definierar varje år om olika miljöparametrar
som avfallsmängd och total energiåtgång. För att optimera balansen mellan miljöparametrarna satsar man
vid alla fabrikerna på många olika åtgärder. Fabriken i
Langenthal genererade exempelvis i fjol själv med sitt

PIGGNING I STÄLLET FÖR SPOLNING

solenergisystem mer än en fjärdedel (400 000 kWh) av

Exakt påfyllning av blandare i produktionen är avgö-

produktionens totala elbehov. Dessutom bidrar

rande för processäkerheten. För att förebygga icke

åtgärder som energitekniskt optimerade värme- och

önskvärda sammanblandningar måste ledningarna

kylsystem, rörelsestyrd LED-belysning, energisparande

till blandarna rengöras efter varje användning. Med

cirkulationspumpar, återvinningskoncept för förpack-

ett piggningssystem skjuts en elastisk plastpuck fram
och tillbaka i ledningarna med tryckluft för att rengöra
dem. Därigenom kan urspolning av ledningarna med
rengöringslösning minskas med mer än 80 %. Högkvalitativa tillsatser och halvfabrikat blandas i ett bland-

KORTA TRANSPORTER TACK VARE TRE PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

ningsrum. Genom den fortlöpande moderniseringen
förbättras arbetsförhållandena i produktionen kontinuerligt och personalen avlastas med hjälp av den
målmedvetna automatiseringen.

SCHWEIZ

FRANKRIKE

POLEN

MOTOREX-BUCHER GROUP AG:
huvudkontor och fabrik i Langenthal,
Schweiz.

Kärnkompetens Bio:
YORK SAS i Toulon, Frankrike,
hör sedan 2015 till MOTOREX.

Anläggningen i Ostrowiec (Polen)
ses som den modernaste produktion
sanläggningen i branschen.

Både i Schweiz och i världen i övrigt kan

Specialsmörjmedelstillverkaren YORK är

Med den tredje produktionsanläggning-

MOTOREX peka på en positiv tillväxt.

ledande på den franska marknaden för

en i Ostrowiec i Polen skapar MOTOREX

”ETT ÄPPLE
OM DAGEN ...”

ALLTID PÅ SÄKRA SIDAN

Över hälften av alla smörjmedel från

linbaneoljor och biologiskt snabbt nedbryt-

geografisk närhet till viktiga marknader

Alla som arbetar hos MOTOREX vet att säkerhet och

Langenthal avsätts utanför Schweiz.

bara smörjmedel. Dessutom har företaget

i norr och öster. De kan nu i och med den

MOTOREX bjuder sina

hälsa alltid kommer i första rummet. Alla förlopp är

Genom egna distributionscentraler i

en hög igenkännings- och utbrednings-

nya produktionsanläggningen med place-

anställda på färsk

lättbegripligt definierade enligt ett exakt utarbetat

Schweiz, Tyskland Österrike, Frankrike,

grad inom segmenten transport, jordbruk,

ring inom EU tillgodoses snabbt och effek-

frukt varje dag, som före-

säkerhetskoncept (ASA/EKAS) och kvalitetssäkrings-

Sverige och Polen kan vi tillgodose mark-

entreprenad och skogsbruk. YORK:s kärn-

tivt. Fabriken har utformats efter senaste

byggande hälsovård.

system (ISO 9001/14001). Dessutom kontrolleras de

naderna snabbt och effektivt.

kompetens ligger framför allt inom håll-

produktions-, energi- och miljöteknisk

systematiskt avseende förbättringsmöjligheter. De

bara produkter. YORK kan också falla

kunskap.

som arbetar i produktioner får erforderlig fortbildning.

tillbaka på ett omfattande kunskap som

Gällande standarder bidrar också till att det arbete som

MOTOREX kan utnyttja fullt ut för sina

utförs inom företaget görs så miljövänligt som möjligt.

kunder.

område inom företaget och analyserar risker och

IS

O

vidtar de åtgärder som krävs.

90

01

hetsansvarig. Ett säkerhetsteam ansvarar för varje

n
s Ma ageme
rte

tem
sys
nt

Zertifi
zie

Var och en av de tre MOTOREX-fabrikerna har en säker-

01 / ISO 14

0

FOKUS

Tre produktionsanläggningar –
en MOTOREX-kvalitet. •
ÅL
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Alla produktionsförlopp är nätverksanslutna
till processtyrsystemet.

PRODUKTER

Hållbara produkter från MOTOREX gör det lättare för kunderna att lösa sina uppgifter
ekonomiskt, effektivt och miljövänligt. Bara högkvalitativa produkter uppfyller dessa
krav. MOTOREX sortiment vidareutvecklas kontinuerligt i samarbete med OEM-företag
(fordons- och maskintillverkare), kunder, högskolor, forskningscentra och motorsporten.
I de fyra följande temarapporterna får du veta mera om potentialen hos hållbara produkter
och hur de används i praktiken.

HÅLLBARHET
VIKTIGT FÖR
KUNDERNA

FRIKTIONSOPTIMERING PÅ VÄG

FOKUS

© AVL

LBARHE

T

H

ÅL

CO 2 -reduktion genom
friktionsoptimering.

För att CO2 -utsläppen per kilometer ska kunna sänkas

tekniskt sett räcker det dock inte att bara arbeta

med ytterligare 30 % fram till 2030 ställs nu fordons-

med tunnare basoljor och bättre viskositetsindex. Hos

tillverkarna inför enorma utmaningar. För att de ska

MOTOREX handlar utvecklingsarbetet om t. ex. att

lyckas krävs många olika åtgärder. En stor potential

förhindra att olja kommer in i förbränningsrummet,

ligger i en generell minimering av friktionen och rull-

att skydda mot slitage under hundratals mil och att

motståndet. Lågfriktionssmörjmedel är viktiga för att

ge de allt mer komplexa avgasreningssystemen lång

reducera energibehovet. Lågviskösa motor-, växellåds-

livstid. Smörjmedel för hybrid- och eldrift kräver där

och hydrauloljor optimerar energieffektiviteten. Tunn-

till helt egna specifika egenskaper, t. ex. ingen elektrisk

flytande smörjmedel ger genom bränslebesparingar

ledningsförmåga. •

med ensiffriga procentvärden ett centralt bidrag. SmörjMOTOREX ger med sitt breda sortiment av bränslesparande lågfriktionssmörjmedel, som motoroljorna
i Car Line med SAE 0W eller ”Ultra Fuel Economy”-motoroljan MOTOREX Xerus LH SAE 5W/30 för

© Grimselfoto.ch/Daniel Bürki
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Släntsäkring uppströms vattenkraftverket i Grimsel (CH):
Biologiskt snabbt nedbrytbara vätskor är en förutsättning
för ett hållbart arbete i vattenintagsområdet

nyttofordon, samt växellåds- och differentialoljor, ett mätbart bidrag till den fortlöpande effektivitetsökningen hos drivlinan.
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PRODUKTER

SNABBT BIOLOGISKT NEDBRYTBART

”MOTOREX LEVERERAR INTE BARA
PRODUKTER, UTAN ÄR MED SIN
KUNDNÄRHET OCH RÅDGIVNINGS
KOMPETENS OCKSÅ EN VERKLIG

”

SAMARBETSPARTNER.

Robert Konvalina
Internationell
försäljningschef
MOTOREX-BUCHER
GROUP AG

MER SÄKERHET OCH BÄTTRE EKONOMI

Det går inte alltid att helt förhindra att olika ämnen

utan tekniska kompromisser om

kommer ut i omgivningen. Det gäller t. ex. för förlust

man använder miljövänliga och

smörjning av räls, växlar, linor, öppna kättingar och

snabbt biologiskt nedbrytbara

liknande tillämpningar. Miljöbelastningen kan sänkas

produkter.

MOTOREX saluför ett brett sortiment av extra hållbara produkter som är biologiskt snabbt nedbrytbara
och/eller baseras på förnybara, naturliga råvaror (vegetabiliska oljor), t. ex.:

www.blauer-engel.de/uz178

effektiva rengöringsmedel

tekniskt fett

olika smörjmedelssprayer

hydrauloljor

släppmedel

kedjeoljor

borrhammarolja/mejselpasta

växellådsoljor m m

linsmörjmedel
MOTOREX kan erbjuda kraftfulla alternativ för så gott som alla smörjtekniska tillämpningar.

EFFEKTIVA VERKSTADSSYSTEM*

mängd hydraulolja släppas ut okontrollerat i omgivningen på bara några sekunder. Om maskinen, som den visa-

Korrekt hantering av vätskorna är ett viktigt bidrag

som bekant också fel uppstå. Fel orsakar ofta inte bara

de skördaren arbetar i ett grundvattenskyddat område får

till ökad hållbarhet. En stor sparpotential ligger också

stopp i arbetet eller ekonomiska skador utan kan också

enligt lag bara en biologiskt snabbt nedbrytbar hydraul-

i sköljsystemet MOTOREX Dynco för växellådsolja.

belasta naturen. Om ett hydraulsystem inom lantbruk,

olja användas. Den extra investeringen i biovätska beta-

Förut gick flera gånger växellådsoljevolymen åt för ett

entreprenad eller skogsbruk börjar läcka kan avsevärd

lar sig redan vid en första skada med läckage.

komplett byte av oljan i en automatväxellåda.

* finns inte på alla marknader

MOTOREX Dynco spolsystem
för växellådsolja

MOTOREX hydrauloljesortiment omfattar många olika effektiva och åldringsbeständiga produkter.

Med MOTOREX Dynco byts hela systemvolymen ut mot ny ATF-olja i ett enda digitalt styrt

En ny standard sätts av de enligt OECD 301B biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljorna MOTOREX

sköljförlopp. Med tillsatsen Pre Flush från MOTOREX till den gamla ATF-oljan kan avlagringar

Ecosynt Hees/Ecosynt Hees BE, som baseras på mättade estervätskor. De har visat sig ha ungefär fem

lösas upp och föras bort. Högsta möjliga rengöring garanteras.

FOKUS

gånger längre användningstid och kan blandas med jämförbara produkter om tillämpliga regler följs.
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Överallt används specialmaskiner för maximala insatser i mänsklighetens tjänst. Men där arbete utförs kan

GHS
FAROPIKTOGRAM.

SERVICE

*

Hantering och lagring av farliga ämnen kräver kunskap och lagenlig
infrastruktur. Sätt upp affischer inom företaget och klargör på så sätt
GHS-risksymbolernas innebörd.

MOTOREX
analyslaboratorium i Langenthal.

 ÄNGRE SERVICEINTERVALL
L
F
 ÖRBÄTTRAD HÅLLBARHET
B
 ÄTTRE KOSTNADSTRANSPARENS
H
 ÖGRE DRIFTSÄKERHET

ANALYS GER MERVÄRDE

HÄLSOFARA/
FARLIGT FÖR
OZONSKIKTET
Typiska egenskaper
(se riskangivelser
på produktetiketten)

Oljeanalyser används för att övervaka en maskins tillstånd och gör det möjligt
att utnyttja smörjmedlen effektivare. De innebär ett verkligt mervärde för både kunder
och miljö.
MOTOREX satsar på kunskap genom analys av smörj-

kan därför göra fler än 100 olika analyser och utvärde-

medel medan de används hos kunderna. Många företag

ra resultaten. En ytterligare framtidsorienterad aspekt

har tagit bort denna tjänst eller lagt ut den på andra.

kommer att bli elektronisk bestämning av data på plat-

MOTOREX har däremot fortsatt investera i kvaliteten hos

sen (Industrie 4.0). Förberedelser för detta pågår redan.

denna tjänst, i form av infrastruktur och utbildning av
personal. För kunden innebär det produkter på senaste

Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd om smörj-

tekniska nivå, garanterad kvalitet och snabb analys.

medelsanalyser. •

Åtgärder
(se varningstexter
på produktetiketten)

STANDARDISERADE ANALYSMETODER
Genom att standardisera analysprocesserna får man
noggranna och jämförbara analysresultat. De analy-

Upptäck MOTOREX
på motorex.com

GAS UNDER
TRYCK

FARLIGT FÖR
MILJÖN

BRANDFARLIGT

OXIDERANDE

EXPLOSIVT

Kan skada fertiliteten
eller det ofödda barnet,
orsaka cancer, allergier
eller astmasymtom eller
skada organ.

Mycket eller extremt
brandfarlig gas, aerosol,
vätska och ånga.

Kan orsaka brand (eller
intensifiera den) eller
explosion. Frigör syre vid
brand och kan därför bara
släckas med särskilda
medel. Elden kan inte
släckas genom kvävning.

Kan explodera vid
kontakt med eld eller
gnistor, efter slag,
friktion eller upphettning.
Instabil explosiv vara.
Fara för massexplosion.

Innehåller komprimerad,
flytande eller löst gas.
Luktfri eller osynlig gas
kan avgå omärkligt. Kan
explodera vid uppvärm
ning, orsaka brännskador
eller andra personskador.

Giftigt för vatten
levande organismer som
fiskar, vatteninsekter
och vattenväxter akut
eller genom långtidsver
kan, redan vid låga halter.

Kan vara frätande på
metaller och orsaka
allvarliga frätskador på
hud och ögon. Kan lösa
upp vissa material (t. ex.
textilier). Skadligt för
djur, växter och organiskt
material av alla slag.

Kan skada fertiliteten
eller det ofödda barnet,
orsaka cancer, allergier
eller astmasymtom eller
skada organ. Kan orsaka
dödsfall vid inträngning
i luftvägarna.

Kan orsaka person
skada eller dödsfall vid
förtäring, inandning
eller kontakt med huden.

Läs säkerhetsanvisningarna före användning.
Undvik att inandas damm
eller rök. Förvaras inlåst.
Kontakta giftinformationscentral eller läkare
vid besvär i luftvägarna.

Värm inte upp eller spreja
över öppen låga. Använd
verktyg som inte ger
upphov till gnistor. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Får inte uppvärmas.
Använd skyddskläder.
Skölj med vatten vid
kontakt med kläder och
hud.

Håll avstånd. Använd
skyddskläder. Får inte
utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta
ytor. Rökning förbjuden.
Får bara användas av
yrkesmän eller utbildad
personal. Tänk på omgivningstemperaturen vid
lagring och användning.
Tillslut noga efter
användning.

Skyddas från solljus.
Använd skyddshandskar,
skyddskläder, ögonskydd
och ansiktsskydd. Förvara
på plats med god luft
växling (inte i källare!).
Tillslut noga efter
användning.

Undvik utsläpp till miljön.
Samla upp spill. Följ riskoch säkerhetsvarningarna
på etiketten samt bruksanvisningen/doseringsföreskrifterna. Produkter
som inte längre behövs
eller delvis tömda förpack
ningar ska återlämnas
till säljstället eller omhändertas som riskavfall.

Förvaras i originalbe
hållaren. Använd skyddshandskar, skyddskläder,
ögonskydd och ansiktsskydd.

Läs säkerhetsanvisningarna före användning.
Undvik att inandas damm
eller rök. Förvaras inlåst.
Kontakta giftinformationscentral eller läkare
vid besvär i luftvägarna.

Hanteras varsamt. Ät inte,
drick inte och rök inte när
du använder produkten.
Använd skyddsutrustning.
Undvik kontakt med hud
och ögon. Förvaras inlåst.

• Diskmedel i tablettform
• Rengöringsmedel
• Natriumhypoklorit

• Grilltändare
• Lampoljor
• Sprayburkar
• Lösningsmedel

• Väteperoxid
• Blekmedel

• Nitroglycerin

• Propan- och
butanflaskor
• CO2 -flaskor för
kolsyrade drycker

• Mögelmedel
• Insektsspray
• Poolkemikalier
• Motoroljor

• Ugnrengöringsmedel
• Avkalkningsmedel
• Avloppsrengöringsmedel
• Starka rengöringsmedel
• Rengöringskoncentrat

• Bensin
• Metanol
• Lack
• Grilltändare
• Lampoljor
• Vissa eteriska oljor

• Mus- och råttgift

serade parametrarna kan sammanställas till enskilda
kontrollprofiler, så att oljeproverna kan testas specifikt
avseende de parametrar som är relevanta för den aktuella produkten. I fokus står grundämneshalter, avnöt-

FRÄTANDE

ALLVARLIG
HÄLSOFARA

AKUT TOXICITET

ning (metaller) för slitage- och eventuella skadeanalyser,
föroreningar, sammanblandningar och mycket annat.

Produktexempel

Kundspecifika tillämpningar kräver högsta möjliga flexibilitet när det gäller analysmetod och specifika önskemål. Kunden förväntar sig ofta att få de första resultaten
redan kort efter att provet kommit in till MOTOREX. Vi
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I den här spektrometern kan kundprov undersökas
automatiskt avseende halt av grundämnen.

Källa: CLP-förordningen (1272/2008)
* GHS = Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

KRISTINAS LIVSSTIL
Varför inte förena nytta med nöje? Så tyckte i alla
fall den passionerade trädgårdsvännen Kristina
från Trollhättan. När hon skulle välja växter till
sin nya trädgårdslounge ville hon sätta en cool
färgaccent, men hon kände sig litet obeslutsam.
Alla krukväxter såg likadana ut, och ingen hade
rätt färg. Ända tills hon hälsade på Holger, en god
vän som har en lastbilsverkstad, och fick se det
lilla gröna MOTOREX-tomfatet i ett hörn. Efter
att det snabbt hade rengjorts och locket hade
skurits bort var fatet klart att ta emot buxbomen.
Kristina tyckte också att det var viktigt att borra
några små avrinningshål i fatets botten så att
fukten inte blev stående. Nästa tomma MOTOREXfat har förresten redan reserverats för hennes
syster. Så kan återvinning bli till ett nöje.
Vi applåderar.

KÄNNER DU TILL MOTOREX OIL FINDER?
Var på fordonet använder man vilket smörjmedel? Tusentals besökare hittar svaret
på frågan varje dag med hjälp av Oil Finder på MOTOREX webbsida. När du valt

MOTOREX
ARBETSKLÄDER
Upptäck vår nya kollektion!

Utvecklad på fältet: MOTOREX splitternya kollektion arbetskläder kombinerar komfort, säkerhet
och kvalitet på högsta nivå. Bästa möjliga materialkvalitet och elastisk cordura på utsatta ställen
ger perfekt komfort. Passformen är alltid perfekt tack vare den inbyggda midjeviddjusteringen och
lyftet på ryggen. Reflexer och icke repande knappar ger ett säkert arbete.

fordon (personbil, lätt nyttofordon, motorcykel) kan du med ett enda klick hämta de
smörjmedel som tillverkaren har godkänt, t. ex. motor- och växellådsolja och andra
driftvätskor. Med mer information om bytesintervall, specifikationer, påfyllningsvolymer och mycket annat underlättar MOTOREX Oil Finder verkligen ditt arbete.
Prova nu!

OVERALL
UTOMHUS

MOTOREX OIL FINDER
motorex.com/oilfinder

1750.– inkl. moms

MIDJEJACKA

1050.– inkl. moms

HÄNGSLEBYXA
1350.– inkl. moms

• Schweizisk utveckling
• Europeisk tillverkning
• Ansvarsfull tillverkning (CSR)

MOTORE X MAGA ZINE 118
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1650.– inkl. moms
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HÅLLBARHET

OVERALL
INOMHUS

90

01

OTTOREX

Cert
ifie

SÄKERHET
FÖR PROFFS.

SMÅTT OCH GOTT

01 / ISO 14

0

1050.– inkl. moms

Du kan bara beställa artiklarna hos din MOTOREX-representant.

I OK TOBER 2020

MOTOREX.
DÅ GÅR DET
SOM SMORT.
Hög prestanda och biologiskt nedbrytbar!

EMPFEHLUNG
3/2019

BIKE CLEAN
Rengöring för lätt och svårt
nedsmutsade cyklar

500 ml, 2 L

EASY CLEAN
Avfettning för kedja, drev m m
500 ml

DRY POWER
& WET PROTECT
Kedjesmörjmedel

56 ml, 100 ml, 300 ml

