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I FORM FÖR
FRAMTIDEN
Till alla våra kunder och läsare!
När Edy Bucher 1944 började i sin far Arnold Buchers företag såldes läder-

REPORTAGE

och golvvårdsmedel under namnet REX. ”Junior” blev snabbt medveten om

12	Hanspeter trimmar
tävlingsmotorsågar

den marknad som växte fram pga den tilltagande motoriseringen. REX
kompletterades med MOTOR, och från 1947 såldes de första smörjmedlen
under märkesnamnet MOTOREX. Idag, mer än 70 år senare, är produkterna

INSIDE
16	
Utbyggnad av sprayproduktionen
dubbla kapaciteten

och varumärket MOTOREX kända och efterfrågade i 89 länder i alla världsdelar. Än idag är företaget i familjens ägo – numera den fjärde generationen.
Med målsättningen att i framtiden kunna fungera ännu effektivare och

INDUSTRI
18	Avancerad medicinteknik med
MOTOREX från A till Ö

smidigare slog man den 1 januari 2021 ihop de tre schweiziska bolag som
är aktiva i MOTOREX-BUCHER-gruppen: moder- och produktionsbolaget
BUCHER AG LANGENTHAL (motorfordon), MOTOREX AG (industri) och
MOTOREX-TOPTECH AG (verkstadsinstallationer) har blivit till MOTOREX AG.
Tillsammans med MOTOREX-företag i Tyskland, Österrike, Frankrike, Sverige,
Polen och USA har vi bildat MOTOREX-BUCHER GROUP AG.
För att nya möjligheter ska kunna utnyttjas är företagets hälsotillstånd

CAR LINE

av särskilt stort värde i tider med stora utmaningar. Ett exempel på detta

20	Samarbete med Continova

är MOTOREX nyligen uppbyggda skydds- och hygiensortiment. Det är
perfekt avstämt mot behoven hos vår kundkrets och kombinerar certi-

SKOG
22	Med Konrad i branta slänter

fierad säkerhet med MOTOREX-typisk funktion och tillförlitlighet. Också
i det starkt konkurrensutsatta segmentet hydruloljor börjar det röra
på sig. Vilka lösningar som MOTOREX kan erbjuda på den imponerande
mångfalden av krav kan du läsa om på sidorna 8 till 11. Samarbetet med
Continova kan säkert vara av stort intresse för personbilsbranchen.
Jag önskar er en spännande läsning och sänder er mina hjärtliga hälsningar.

PÅ FÄLTET
24	Med Rotac Bio
på djupdykning

SMÅTT OCH GOTT
26

Häftiga idéer/ Visste du att…/Serie

Michel Wyden
Finans- och IT-chef, ledamot i ledningsgruppen
MOTOREX AG
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NYTT
FRÅN MOTOREX

MOTOREX DYNCO FÖR BYTE AV VÄXELLÅDSOLJA
Efter några miljoner växlingar påverkar avnött material och skjuv
krafter oljan negativt i automat- och dubbelkopplingsväxellådor.
Ett byte av växellådsolja/ATF gör ofta susen. Det sköter sköljap
paraten MOTOREX Dynco inte bara helautomatiskt utan också
extra snabbt och framför allt fullständigt. Med traditionella bytes
metoder blir ofta upp till 70 % av den begagnade oljan kvar i växellå
dan. MOTOREX Dynco säljs i Sverige i samarbete med Continova
AB (se sidan 20). Continovas verkstadsproffs har lång erfarenhet
av bilbranschen och kan erbjuda kunden heltäckande rådgivning,
försäljning, utbildning, service och reservdelsförsörjning, allt från
samma källa.
www.continova.se

FÖRSTA PÅFYLLNINGEN
FÖR GASGAS
Det strategiska samarbetet mellan det
spanska motorcykelmärket GasGas
och MOTOREX lyfter fram MOTOREX
kompetens som leverantör inom motorcykelbranschen. Samar
betet omfattar förutom tävlingsverksamheten också leve
ranspåfyllning av samtliga standardmotorcyklar från GasGas
med kvalitetssmörjmedel från MOTOREX. Här kommer den
e uropatäckande uppbyggnaden med tre produktionsanlägg
ningar (Schweiz, Frankrike och Polen) väl till pass. Växellåds
oljan MOTOREX Trial Gear Oil 75W tillverkas i Toulon i Frankrike
och levereras direkt till GasGas-fabriken i Salt nära Girona
i Spanien. Korta vägar, hög tillgänglighet och högkvalitativa
produktegenskaper bidrar till att inte bara växellådan
utan också produktionen hos GasGas alltid håller rätt varvtal.
www.gasgas.com
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SKANNA QR-KODEN för att se filmen
om MOTOREX DYNCO.

NYA NAMN PÅ KÄNDA PRODUKTER
Från motorsporten och genom samarbetet med luftfiltertillverkaren Twin Air™ har MOTOREX
tillgång till omfattande kunskap inom luftfilter. För att användningsområdet ska kunna
identifieras ännu snabbare och enklare har MOTOREX luftfilterprodukter fått nya namn.
Båda produkterna skonar filterstrukturen och är extra hållbara genom att de är biologiskt
snabbt nedbrytbara. Beprövade produktegenskaper med nya namn – med ett optimalt
rengjort och inoljat luftfilter kan motorn andas fritt.

SKÄROLJA UTAN
RISKSYMBOLER:
SWISSCUT DECO EX
Ju färre risksymboler en produkt har,
desto ofarligare och enklare är den att
använda. Den nya skäroljan MOTOREX
Swisscut Deco EX kräver ingen risk
märkning enligt GHS (Globally Harmo
nized System/system för klassificering
och märkning av kemikalier). Den
lämpar sig utmärkt för klassiska
tillämpningar som svarvning, fräsning

MOTOREX RACING BIO
AIR FILTER CLEANER

MOTOREX RACING BIO
AIR FILTER OIL

och brotschning och för många olika

(tidigare Racing Bio Dirt Remover)

(tidigare Racing Bio Liquid Power)

beryllium, koppar och mässing. Vill du

Ett rengöringsmedel i pulverform för

Inoljning av det torra filtret skyddar

utnyttja fördelarna med Swisscut Deco

luftrenare med återanvändbara

motorn mot inträngande sand,

EX i ditt företag? Denna för människa

skumplastfilter. Vid upplösning i hett

damm och vatten.

och miljö extra skonsamma skärolja

material såsom rostfritt stål, stål,

vatten bildas ett mycket effektivt

kommer att finnas i handeln från våren

rengöringsmedel.

2021. Din MOTOREX-representant ger
dig gärna råd.

KERAMISK MONTERINGSPASTA FÖR HÖGA TEMPERATURER
MOTOREX Ceramic Paste förhindrar fastbränning och fastkörning av starkt
v ärmebelastade delar. I motsats till traditionell kopparpasta innehåller Ceramic
Paste inga metaller och leder därmed inte elektricitet. Specialsmörjmedlet är
särskilt lämpligt för t ex turbiner, ABS-bromsar osv., där krypströmmar eller
statisk uppladdning kan förekomma. En ytterligare fördel är att kontaktkorrosion
förhindras i skruvförband av metall, t.ex. avgassystem, tändstift, bromsdetaljer
och värmeväxlare samt förband i rostfritt stål. Skruvar och muttrar som behand
lats med MOTOREX Ceramic Paste går senare märkbart lättare att lossa.
Tub 100 g.
VÄRMEBESTÄNDIG (- 50 TILL + 1150 °C)
SKYDDAR MOT KORROSION
FÖRHINDRAR OXIDATION OCH ROST
INGA ELEKTROLYTISKA REAKTIONER
G OD VIDHÄFTNING
S ALTVATTENBESTÄNDIGT
EJ ELEKTRISKT LEDANDE
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AKTUELLT

MOTOREX KEMISKA LÖSNINGAR

HYGIENPRODUKTER
SOM SKYDDAR
Att konsekvent följa rekommendationer och skyddsföreskrifter är avgörande för
bekämpningen av coronapandemin. MOTOREX har därför utökat sortimentet
av skydds- och hygienprodukter, som förutom desinfektionsmedel nu också omfattar
den beröringsfria vätskedoseringsapparaten ”Touch Free”.

6

BERÖRINGSFRI DISPENSER
En oumbärlig komponent i en effektiv coronabekämp-

Eftersom MOTOREX är specialist på utveckling och

ning är den sensorstyrda dispensern ”Touch Free” för

tillverkning av kemisk-tekniska produkter har vi sedan

desinfektionsmedel, flytande tvål och gel. Genom att

mer än 10 år också desinfektionsmedel i vårt sorti-

den är beröringsfri och avger en exakt doserad mängd

ment. Desinfektionsmedlen för händer (Desicid) och

slipper man kontaktsmitta, dvs spridning av sjukdomsal-

ytor (Planicid) har gjort stor nytta allt sedan corona-

strande organismer via en kedja av beröringar. Den är

pandemins början och övertygar varje dag nya kunder.

enkel att fylla på, volym 1,2 liter, och lämplig för vägg-

Fram till idag har vi producerat och levererat över en

montering och andra uppställningssätt med tillbehör

halv miljon liter. Desinfektionsmedlen har de viktiga

som bordsfot eller stativ. Den är batteristyrd och kan

officiella godkännandena från hälsomyndigheterna i

ställas upp på några få minuter.

Schweiz, Tyskland, Österrike, Frankrike och Sverige. •

MOTOREX DESICID
Eftersom många sjukdomsalstrande organismer överförs via händerna är handhygienen särskilt viktig när
det gäller att förebygga smitta. Med handdesinfektionsmedlet MOTOREX Desicid bryter man smittkedjan. Tack
vare PEG-7-glyceryl är det extra skonsamt för huden
och har en behaglig doft av äpple. Den kan användas
i ”Touch Free”-dispensern.
5 l, 1 l, 100 ml

MOTOREX PLANICID
För att hindra bakterier, svampar och virus från att
överföras till sådant som dörrhandtag, räcken, diskar,
arbetsbord osv. krävs professionell ythygien. MOTOREX
Planicid är ett högeffektivt ytdesinfektionsmedel som
också rengör utan att lämna ränder. Fritt från färgoch doftämnen.
5 l, 1 l, 500 ml pumpflaska

FLYTANDE TVÅL KIWI
Den nya flytande tvålen med sin behagliga kiwidoft
är skonsam mot huden genom det hudneutrala pH-
värdet och återfuktningssystemet BioLipide® och ger en
god handvård. Den är kompatibel med den beröringsfria dispensern.
5l

Mer information finns hos din
MOTOREX-representant och på
www.motorex.com/chemical
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ECOSYNT HYDRAULOLJA

DEN GRÖNA KRAFTEN
Sedan mer än 25 år övertygar MOTOREX med sina högklassiga
och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljor. Den konti
nuerliga vidareutvecklingen och de ökande internationella
försäljningsframgångarna ledde till att de produkter som
förut var märkta med namnet Oekosynt sammanfördes till
det nuvarande Ecosynt-sortimentet. Det består av fyra
tillämpningsspecifika hydrauloljor. Produktfördelar som enklare
byte från en standardhydraulolja till den nya Ecosynt HEPR
eller en upp till 5 gånger längre användningstid med Ecosynt
HEES är resultat som gör Ecosynt-oljorna från MOTOREX
till ett mycket prisvärt alternativ.

8

Genom att använda biologiskt snabbt nedbrytbara

Eftersom det finns så många olika tillämpningar är

hydrauloljor kan man avsevärt minska de negativa

hydrauloljors egenskaper standardiserade i regelverk

effekterna på miljön vid läckage. Säskilt när det gäller

som DIN 51 524 Hydrauloljor, DIN ISO 15 380 Miljö-

mobila tillämpningar (bygg, skog, jordbruk, alpint osv.)

kompatibla hydrauloljor och OECD 301 (A – F) för biolo-

förekommer sådant som t. ex. slangbrott inte så sällan.

gisk nedbrytbarhet.

HYDRAULOLJA
BIOLOGISKT SNABBT NEDBRYTBAR
Den biologiska nedbrytningen sker i flera steg med
hjälp av bakterier, värme och syre. I ett första steg, den
biologiska delnedbrytningen, blir resultatet fraktioner av utgångsmaterialet. Dessa kan fortfarande vara
skadliga för miljön. De måste i ett efterföljande steg
brytas vidare ner till vatten, koldioxid och biomassa.
De naturliga slutprodukterna är miljöneutrala. OECD-
testet analyserar, i motsats till CEC-L-33-A-93 resp.
CEC-L-103-12, den kompletta sönderdelningen av smörjmedel till oskadliga molekyler. I provningsmetoden
kontrolleras särskilt den vattenbelastande effekten
(akvatiska toxiciteten). Alla hydrauloljor i sortimentet
MOTOREX Ecosynt uppfyller eller överträffar minimikravet i OECD 301 B och är därmed fullständigt
biologiskt snabbt nedbrytbara.

ÖVERSIKT BIOLOGISK NEDBRYTBARHET
UPPFYLLER
PRIMÄRA MILJÖKRAV

METOD/STANDARD/
MIL JÖMÄRKNING

UPPFYLLER
ANDRA MILJÖKRAV

EEL (Europeisk miljömärkning)
(NR * > 50 %)
BE (Blauer Engel)
RAL UZ 178 **
Standard: ISO 15380
OECD 301 B

> 60 %***

CEC-L-103-12
CEC-L-33-A-93

≥ 80 %***

Standard: ISO 6743-4

= irrelevant för biologisk nedbrytbarhet

* NR = Förnybar råvara, ** Från och med juni 2015, ***Lägsta värde efter 28 dagar
DIN = Tysk industristandard, CEC = Samordnande europeiska rådet,
OECD = Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

TROVÄRDIG PROVNING

mande kontroll av MOTOREX Ecosynt-oljor i standardiserade test har tydligt visat att dessa oljor med bred
marginal överträffar minimikraven. I diagrammen till
höger visas resultaten från nyligen genomförda test

v
ra
ik

som arbetar med tryck på upp till 400 bar. En återkom-

im

hydraulkrafter, den ska också smörja och kyla aggregat

ÖVRE GRÄNS TAN

in

liga. En hydraulolja ska inte bara kunna överföra

M

ling av nya produkter och vidareutveckling av befint

TEST OXIDATIONSSTABILITET enligt ASTM D943
TAN (TOTALT SYRATAL)

Praktik och forskning är viktiga parametrar för utveck-
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START TAN

MOTOREX Ecosynt HEES 46 visade sin tekniska överlägsenhet
i TOST (Turbine Oil Oxidation Test/torrt).

med MOTOREX Ecosynt HEES (Hydraulicoil Environmental Ester Synthetic/syntetiska mättade och omät-

MOTOREX Ecosynt HEES

Standard:
slitagegränsvärde

Standard:
slitagegränsvärde

VIKTFÖRLUST

MOTOREX Ecosynt HEES

MEKANISKT VICKERS-PUMPTEST enligt DIN 51 386-2 (250 h)

tade estrar).

RING

VINGE

I Vickers-pumptestet under 250 h låg MOTOREX Ecosynt HEES 46 långt under de högsta
tillåtna slitagevärdena vid ringen och vingen.

FZG-kugghjulstest: Kugghjulen drivs i ett oljebad med
standardiserad belastning och kontrolleras avseende slitage.
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MOTOREX Ecosynt HEES

© Strama-MPS, Straubing/D

Krav enligt
standard

BELASTNING

TEST LASTUPPTAGNINGSFÖRMÅGA enligt DIN ISO 14635-1

I FZG-kugghjulsfastspänningstestet överträffade MOTOREX Ecosynt HEES 46 kravet med
ett värde som till och med motsvarar värdet hos en bra växellådsolja!
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HYDRAULOLJA

www.blauer-engel.de/uz178

 PPFYLLER MILJÖKRAVEN
U
”BLAUER ENGEL”
M YCKET OXIDATIONSSTABILA –
LÄMPLIGA FÖR FÖRLÄNGD DRIFTTID
RESURSSPARANDE OCH DÄRMED
CO 2 -BESPARANDE

MOTOREX ECOSYNT HEES BE
MOTOREX Ecosynt HEES BE är en biologiskt snabbt nedbrytbar hydraulolja
baserad på förnybara råvaror. De mättade esteroljor som då utvinns över
träffar den biologiska nedbrytbarheten enligt OECD 301 B. Utmärkelsen BE
(Blauer Engel) innebär att högsta möjliga miljökrav är uppfyllda. De zinkfria
tillsatserna utlovar högsta möjliga smörjsäkerhet och utmärkt skjuvstabilitet
vid både höga och mycket låga drifttemperaturer.

PRODUKTEGENSKAPER
MOTOREX
ECOSYNT HEES/BE

ECOWORK
HEES

ECOSYNT
HEPR

Drifttid







Tål höga temperaturer







Tål låga temperaturer






>200 °C

PRODUKT

Flampunkt

>250 °C

>220 °C

Biologiskt nedbrytbar







Elastomerbeständig


0










Vattenbeständig
Oxidationsbeständig





Skjuvstabilitet







Ersätter mineralolja







grön

grön

blå







BE / SS

SS

–

Färg
Nedbrytbara enligt
OECD 301 B
Märkning

 = utmärkt  = mycket bra  = bra 0 = ingen fara
BE = Blauer Engel SS = svensk standard

MOTOREX ECOSYNT HEES
MOTOREX Ecosynt HEES är biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljor base
rade på förnybara råvaror. De mättade estrar som på så sätt utvinns överträffar
den biologiska nedbrytbarheten enligt OECD 301 B. De optimalt avstämda
zinkfria tillsatserna garanterar högsta möjliga smörjsäkerhet inom ett brett
temperaturområde och under oljans hela livslängd.

 YCKET LÅNG LIVSLÄNGD
M
U
 TMÄRKT TÄTNINGS- OCH
MATERIALKOMPATIBILITET
M YCKET GODA
VISKOSITETSEGENSKAPER

MOTOREX
hydrauloljesortiment

10

 IOLOGISKT NEDBRYTBAR PAOB
OLJA ENLIGT OECD 301 B
BLANDBAR OCH KOMPATIBEL MED
BÅDE MINERAL- OCH HEES-OLJOR
TOLERANT MOT EXTERN OLJA,
T. EX. VID BYTEN AV PÅBYGGNADER

NY

MOTOREX ECOSYNT HEPR

MOTOREX hydraulolja Ecosynt HEPR baseras på PAO (polyalfaolefiner) och
är en modern hydraulolja, biologiskt snabbt nedbrytbara enligt OECD 301 B,
baserad på PAO utvunna ur mineralolja. Med Ecosynt HEPR möjliggör
MOTOREX en förenklad övergång till miljöorienterad hydraulolja. Den kan
blandas med både mineral- och HEES-oljor. De zinkfria tillsatserna ger
bästa möjliga smörjsäkerhet och utmärkt skjuvstabilitet, både vid höga och
mycket låga drifttemperaturer.

MOTOREX Ecosynt HEES har
hög beständighet mot HEES-
kompatibla tätningsmaterial.

MOTOREX ECOWORK HEES
MOTOREX Ecowork HEES är biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljor
baserade på förnybara råvaror. De omättade estrar som då utvinns uppfyller
kraven på biologisk nedbrytbarhet i OECD 301 B. De zinkfria tillsatserna
garanterar högsta möjliga smörjsäkerhet inom ett brett temperaturområde
och under hela användningstiden.

 ÄSTA BIOLOGISKA NEDBRYTBARHET
B
PERFEKT FÖR NORMALA
BYTESINTERVALLER
OPTIMALT FÖRHÅLLANDE MELLAN
PRIS, EFFEKT OCH KVALITET

© Hulthéns Service & Hydraulik AB
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HANSPETER TRIMMAR
TÄVLINGSMOTORSÅGAR
Precision, kvalitet och snabbhet avgör om det blir seger eller
förlust även i skogshuggartävlingar. Men enbart kunnande
och starka nerver räcker inte – den lilla men avgörande
skillnaden ligger också i denna sport i materialet. Hanspeter
Felder iordningställer sedan många år tävlingssågar på
uppdrag av Husqvarna® och Stihl®. Efter handpåläggning
hittar sågarna sedan fram till tävlingsdeltagare i hela
Europa. MOTOREX besökte honom.

12

© Carol Fuchs

”Varför just han?” Om man ställer sig frågan varför
Hanspeter Felder gör tävlingssågar för de båda välkända motorsågstillverkarna känner man (ännu) inte
denne målmedvetne mekaniker. 1977 startade han ett
företag för skogs- och trädgårdsredskap i Emmen, nära
Luzern i Schweiz. Därefter passerade tusentals motor
sågar med stora och små problem över hans arbetsbänk. När Felders skicklighet hade gjort dem friska
igen kunde de såga sig igenom sega ekstammar som
om det vore plywood.

Hanspeter Felder i sitt rätta element.

PRAKTIK I SVERIGE

FELDERSK KAPACITETSKUR

I slutet av 90-talet fick Hanspeters dotter Yvonne en

Hur en standardsåg som t.ex. en Husqvarna® 572 XP

praktikplats i Sverige hos Bernt Karlson, försäljnings-

kan bli till en skarp tävlingssåg vill Hanspeter helst inte

chef vid Husqvarna®. När hon därigenom själv blev

beskriva för oss i detalj… Antingen det är hemligt eller

aktiv inom skogshuggarsporten utnyttjade han sin

inte finns det gränser för vilka modifieringar man får

förmåga och började iordningställa tävlingssågar.

göra på dessa maskiner. Enligt reglementet får man bara

Han blev så bra på det att han snart fick leverera

modifiera standarddelar som är försedda med tillver-

de modifierade sågarna till många tävlingsdel-

karens officiella artikelnummer. På tävlingssågarna ger

tagare från både Schweiz och utlandet. Genom

Hanspeter följande komponenter bättre ”bett”:

det nära samarbetet med de ansvariga för

• Kolvar och cylindrar

sportsågar i Sverige vidareutvecklades sågar-

• Förgasare

na kontinuerligt. Eftersom han i sitt företag

• Avgassystem

också säljer Stihl® blir idag också många

• Tändning (programmering vid fabrik enligt föreskrift)

tävlingssågar från den tyska tillverkaren

• Svärdhållare

ordinerade en fitnesskur hos den påhittige

• Topplock

schweizaren.

• Andra optimeringar

OMBYGGNAD AV TÄVLINGSSÅGAR
Optimalt
luftfilter

Effektoptimerad
kolv/cylinder

Optimerad
ljuddämpare

Barkstöd

Ytbehandlat
kedjeskydd
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Optimerad
kedjesträckning

Specialskruvar med
åtkomliga muttrar

Effektoptimerad
styrning av tändning
och förgasare

Vibrationsdämpare
Manuell start
med bättre insyn
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REPORTAGE

Även bearbetningen
av vevhuset utförs
hos familjeföretaget.

Sanningens
ögonblick:
Tävlingssågens
kapacitet mäts
i provbänk.
Antingen man tävlar eller är i skogen: MOTOREX (kolven
till vänster) klarar mer och förblir ren.

I sin fars fotspår:
Idag driver de fyra
sönerna (från höger
Dani, Werni, Pirmin
och Peter) företaget.
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EFFEKT ÄR INTE ALLT

det utan alltför starka vibrationer. Om okontrollerade

Felder lockar fram rejäla kapacitetsökningar ur en 572

vibrationer med upp till 18 000 varv per minut uppkom-

XP WLC. Men ”Kapaciteten är viktig, men inte allt”,

mer under tävling går det inte att få den precision som

tillägger han genast. Tävlingssågarna måste dessutom

krävs. När man tittar på systemet för utvärdering av

ha perfekt balans, svara direkt, ge full kapacitet blixt-

tävlingsdeltagarnas prestationer ser man hur exakt det

snabbt och framför allt kunna driva kedjan över svär-

går till i skogshuggartävlingar.

Kedjebyte på mindre än 8,5 sekunder:
Marc Rinaldi tränar inför en tävling.

© Carol Fuchs

”Lättare, mer hanter
liga, starkare –
vi skulle känna igen
våra tävlingssågar
med slutna ögon.”

© Carol Fuchs

Bröderma Philipp och Urs Amstutz, flerfaldiga schweiziska mästare i olika grenar och ingår i det schweiziska landslaget.
De skulle båda ha startat i det inställda VM 2020 med var sin ”Felder-såg”.

EN GÅNG VM-PALLEN

till 1983 med det karismatiska H-et på tanken finns i

Om man räknas bland de bästa skogshuggarna dröm-

samlingen. Alla i perfekt och alltid kördugligt skick.

mer man också om att en gång i livet få vara med i

Det passar mycket bra ihop med MOTOREX lidelse för

landslaget och delta i ett världsmästerskap. Tävlings-

perfekta smörjtekniska lösningar som inte bara över-

resultaten visar på tävlingsdeltagarnas yrkesskick-

tygar i motorsågar, utan även som fabrikspåfyllning i

lighet, och bland dem finns sedan ett antal år också

alla nya Husqvarna-motorcyklar. •

felder-emmen.ch

kvinnor. För bra prestationer (precision, kvalitet och
snabbhet) ges poäng, som summeras. Om arbetet
utförs dåligt eller ofullständigt (brott mot säkerhetsföreskrifterna, skador på virket m. m.) medför det
straffpoäng. Tävlingsgrenar som fällning, kedjebyte,
kombinerad sågning (på bock), precisionssågning (på
bräda) och stamkvistning kräver allt av både deltagare och såg. Hela tävlingen måste avverkas med en
och samma såg. Nästa VM hålls förresten 2022 i Belgrad
i Serbien.

HUSKIES PÅ HJUL
När det gäller fascination för motorer finns ingen plats
för förnuft. Så det är inte förvånande att Hanspeter
Felder, som har bensin i blodet, sedan flera årtionden
samlar på särskilt sällsynta Husqvarna-motorcyklar
(som fansen kallar Husky). Den äldsta maskinen är
från 1957. Några maskiner med tillverkningsår fram
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Motorcyklar av märket Husqvarna får
Hanspeter Felders hjärta att slå fortare.
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INSIDE

UTBYGGNAD AV
SPRAYPRODUKTIONEN

DUBBLA KAPACITETEN
1

Hela produktionsförloppet sker nu enligt löpandebandprincipen.

2

Explosionsskyddad produktion av verksamma substanser
i den nya 5-tonsblandaren ”Max”.

16

3

Verksamma substanser tillförs i 1000-literstankar i omedelbar närhet av blandaren.

Den ständigt ökande efterfrågan på och antalet sorter av
MOTOREX sprayer krävde ett innovativt produktions
koncept. Genom att reducera det rumsliga avståndet och
ta i drift en blandare för de verksamma substanserna
och en ytterligare produktionslinje har MOTOREX höjt
effektiviteten och fördubblat produktionskapaciteten.

Ur logistiskt perspektiv har följande optimerats: avståndet mellan framställningen av verksamma substanser i blandaren ”Max” (namnet Max syftar på maximal effektivitet) och de
fyllda och färdiga sprayburkarna är bara några få meter. I två snabbt iordningställda system,
baserade på senaste teknik, kan sprayer med volym från 50 till 750 ml framställas. Samtliga
produktionssteg för aerosolprodukterna utförs hos MOTOREX under ett och samma tak. Vi har
nu fördubblat produktionskapaciteten med den nya parallellanläggningen. •

4

Hög flexibilitet tack vare CFC-fri drivgas med propan-,
butan- och kvävgasbladningar.

5

Påfylld vikt och täthet kontrolleras
med precisionsinstrument.

6

Mini eller maxi – de två produktionssystemen hanterar
många olika burkstorlekar och spraymunstycken.

7

Manuell slutkontroll och packning.

MOTORE X MAGA ZINE 119

I JANUARI 2021

17

G

A – SU C
SAG
CE
RY
S TO

H

GS

SS

FR A M
GÅ
N

INDUSTRI

ME

DICA L GM

BH

© HG Medical

AVANCERAD MEDICINTEKNIK
MED MOTOREX FRÅN A TILL Ö
”Bäst i klassen”, så lyder kravet från HG Medical GmbH. I mer än 20 år har företaget,
med huvudkontor i Raisting i tyska Oberbayern och ett dotterföretag i USA, tillverkat
medicinsktekniska produkter av allra högsta kvalitet. En central framgångsfaktor har
då varit det nära samarbetet med MOTOREX.
HG Medical utmärks av innovation och passion som

alltifrån konceptfasen fram till godkännandet. På så

drivkraft för framstegen inom implantattekniken. Det

sätt kan de hårda kraven i ISO 13485 och FDA820CFR

passar perfekt ihop med MOTOREX. En av företagens

uppfyllas. Det kräver flexibilitet hos tillverkaren och

gemensamma styrkor är helhetssynen. Båda täcker in

lösningar med mervärde från underleverantörerna.

hela tillverkningsprocessen från forskning och utveck-

MOTOREX kan erbjuda detta mervärde. ”Bäst i klassen”

ling till förpackning och leverans, från A till Ö.

var också kravet på leverantörerna av smörjtekniska
produkter. HG Medical satsar enbart på MOTOREX-
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HÖGSTA MÖJLIGA CERTIFIERINGAR

produkter. Försäljningspartnern Erhard Bürk-Kauff-

Högsta möjliga certifieringar inom alla områden är

mann GmbH och MOTOREX-teamet har fram till

idag ett grundvillkor för en framgångsrik verksamhet

idag präglat de permanenta förbättringarna när det

inom medicintekniken. HG Medical följer sina kunder

gäller metallbearbetning.

CrNiMo-stål eller titan – precision och hög ytkvalitet
är relevanta framgångsfaktorer.

Cirka 28 specialiserade fräs- och svarvceller med upp
till 10 axlar och av senaste modell används.

”Biostabiliteten, spånavskiljningskapaciteten och den höga human
kompatibiliteten hos MOTOREX bearbetningsvätskor är exemplariska
och tillför ett enormt mervärde jämfört med tidigare produkter.”
Stefan Kienbacher, produktionschef hos HG Medical GmbH

EN KONTAKTPERSON
Att ha en enda kontaktperson för ”allting” som rör

• Färre bearbetningsvätskor

smörjteknik förutsätter en absolut förtroenderela-

• Enklare inköp och logistik

tion. Precis detta utgör grunden för HG Medicals

• All förbruknings- och kringmateriel från

samarbete med MOTOREX och med den ansvarige

en och samma källa

säljaren hos Bürk-Kauffmann. Förutom MOTOREX

• Mervärde genom tjänster (projektkontor, analyser osv.)

omfattande fullsortiment Industrial Line är tjänster

• Optimerad och mätbar processäkerhet

och rådgivning relevanta framgångsfaktorer. Korta

• Längre verktygsanvändningstider

vägar och snabba lösningar gör att HG Medical kan

• Professionell rådgivning

utnyttja följande fördelar:

• Optimering av hållbarhet och arbetsplatskvalitet

KVALITET ÄR …
…  att uppnå perfektion och förhindra perfektionism. Den rigorösa kvalitetsstyrningen gör att
HG-Medical kan producera effektivt och följa föreskrifterna. 100 procents förädlingsgrad med
målsättningen total kundnöjdhet kräver kontinuerlig optimering av processerna och strikta kvalitetskontroller. Över 100 utbildade medarbetare
möjliggör detta i treskiftsdrift. Inte konstigt att
Övertygande: HG Medical satsar på MOTOREX för alla
smörjtekniska uppgifter.
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trafikljuset på vägen till framtiden visar grönt för
HG Medical. •

hg-medical.de
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MOTOREX CAR LINE

SAMARBETE MED CONTINOVA
Continova AB är totalleverantör för professionell utrustning och förbrukningsmateriel
till gummi- och bilverkstäder i Sverige. Varumärket förknippas med högkvalitets
produkter och hög service- och supportnivå. Under 2020 utökades produktportföljen
med förnödenheter från MOTOREX, bland annat olika smörjmedel som motoroch växellådsoljor, sprayer och skötselprodukter som varje dag används i verkstäderna.
Vi träffade Claes Törnqvist, VD för Continova.
Claes Törnqvist, vilka är Continovas kärnkompetenser?

Förutom våra fysiska produkter erbjuder vi också

Företaget har en bred produktportfölj. Den består av ett

tjänster, som till exempel utbildning och workshops

omfattande sortiment kapitalutrustning och förbruk-

inom däckreparation, projektledning, installation och

ningsmateriel för däck- och bilverkstäder. Hela produk-

maskinunderhåll. Detta ger kunderna en komplett

tregistret utgörs av välkända varumärken med stark

lösning som stöd i sin dagliga verksamhet och bidrar

efterfrågan, vilket garanterar bästa möjliga kvalitet och

till bättre verkstäder och högre effektivitet. Contino-

hög omsättning.

va har mycket kompetent personal med bred erfarenhet av eftermarknaden inom bilindustrin och

Claes Törnqvist,
VD på Continova AB
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Hur vill du förklara Continovas framgång under

unik kunskap om hur däck- och bilverkstäder ska

de gångna nästan 30 åren?

utrustas på bästa sätt. Våra säljare är aktiva och gör

CAR LINE

Continova säljer också sortimentet MOTOREX Car Line i sin onlinebutik.

mängder av kundbesök. Detta ger hög kundnöjdhet och

Continova säljer också Dynco, MOTOREX spolenhet

stark marknadsnärvaro.

för växellådsolja. Vilka fördelar har systemet?
Dynco är en spolenhet för automat- och dubbelkopp-

Hur är Continovas marknadsposition i Sverige?

lingslådor och kan användas till alla fordonsmärken.

Företaget har den största marknadsandelen i Sverige,

Den byter helt automatiskt ut all begagnad olja mot ny

men vi har också försäljning i Finland, ett dotterbolag

och är mycket lätt att använda. Det är en stor fördel att

i Danmark och en filial I Norge.

hela oljevolymen byts.

I vilket sammanhang hörde du talas

Att vara kund hos Continova innebär…?

om MOTOREX första gången?

Continova erbjuder mycket professionella lösningar på

Vi letade efter produkter för att utöka vårt sortiment av

allt som har att göra med däckservice och verkstads-

förbrukningsvaror, och jag fick kontakt med MOTOREX

utrustning. MOTOREX smörjmedel är ett idealiskt

genom en gemensam bekant. Jag kände också till varu-

komplement till vårt sortiment. De ger våra kunder

märket från olika motorsportevenemang.

ett mervärde som är lätt att förstå.

Varför har Continova valt smörjmedel och

Tack Claes, för den intressanta intervjun.

Nytt i Continovas
sortiment:
MOTOREX Dynco,
sköljsystem
för växellådor.

skötselprodukter från MOTOREX Car Line?
MOTOREX står för kvalitet och har ett brett sortiment
som passar in i vår profil. Företagets tjänster och tillgänglighet var också viktiga för oss.
Hur distribuerar Continova MOTOREX?
Genom vår säljarkår som täcker hela Sverige och regelbundet besöker däck- och bilverkstäder. Vi säljer också
via vår webbutik www.continova.se
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FAKTA
Företag

Continova AB

Huvudkontor

Kungsbacka

Startades

1992

Anställda

45

Omsättning 2019

213 miljoner kronor

Webbplats

www.continova.se
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MED KONRAD I
BRANTA SLÄNTER

Tekniskt mogna och innovativa lösningar för skogsavverkning i
brant terräng bygger på ett stort antal hydrauliska funktioner.
Konrad Forsttechnik GmbH:s har valt MOTOREX som partner
för fabrikspåfyllningen, tack vare vår effektiva hydraulolja
Ecosynt HEES BE och vår stora flexibilitet.
Konrad Forsttechnik har skapat sig ett namn på världs-

Den senare används när terrängen inte längre går att

marknaden som specialist för säker, mekaniserad skogs-

trafikera med traditionella maskiner. När det gäller

avverkning. Bland de många produkter som konstrueras

skogslinbaneteknik är Konrad Forsttechnik världsle-

och tillverkas i Preitenegg i Kärnten i Österrike kan man i

dande. Med en exportandel på mer än 60 % går leve-

huvudsak urskilja två kategorier, skördare och linbanor.

ranserna ända till Japan, Chile och Nya Zeeland.

Mobil och godkänd
för vägtrafik:
Bergsskördaren
Mounty (MT 30-2).
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SCANNA QR-KODEN för att titta på filmen
om Konrads bergsskördare Mounty.

SKOG

Skördaren Highlander under arbete i brant terräng.
Den synkrona rörelsen med stegning och vridning
och den integrerade dragvinschen ger hjulskördaren
en förbluffande kapacitet i brant terräng.

FÖRSTAHANDSVAL: MOTOREX
Hydrauliska kraftöverföringar har en mycket viktig plats

Produktion enligt moderna standarder:
Den egna tillverkningen uppgår till mer än 90 % av allt
som behövs. Hydraularbeten utgör tyngdpunkten.

i Konrads produktsortiment. Den tryckbärande vätskan
är då av central betydelse för ett säkert, slitagefritt och
ekonomiskt arbete. Också HÅLLBARHET skrivs med
versaler hos Konrad – andelen maskiner som levereras
med biohydrauloljor som standard eller på kundens
begäran ökar kraftigt. Med sin biologiskt snabbt
nedbrytbara hydraulolja MOTOREX Ecosynt HEES BE 46
blev MOTOREX Konrads partner för första påfyllning.
Därvid var följande kriterier utslagsgivande:
• Kvalitet och längre användningstid
• M iljösymbolen Blauer Engel för export till
framför allt Tyskland
• MOTOREX höga flexibilitet och kundorientering
• Teknisk rådgivning på platsen
• Stöd med oljeanalyser och kompatibilitetskontroller
• Stöd vid byte till biohydraulolja
• Flexibel och snabb logistik
MOTOREX har den rätta produkten för varje smörjteknisk tillämpning inom skogsbruket. Konrad Forsttechnik utnyttjar MOTOREX know-how i sina banbrytande
lösningar för modern skogsavverkning. •
MOTORE X MAGA ZINE 119

I JANUARI 2021

Bergskördaren Konrad Mounty är ett radiostyrt
linkransystem som är monterat på ett lastbilschassi
och är skonsamt mot naturen.

FAKTA
Företag

Konrad Forsttechnik GmbH

Huvudkontor

Preitenegg (Österrike)

Startades

1990

Anställda

130

Webbplats

www.forsttechnik.at

KONRAD
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PÅ FÄLTET

MED ROTAC BIO PÅ DJUPDYKNING
Moderniseringen av Stockholms ”getingmidja”, en av Sveriges trafiktätaste
järnvägssträckor, innebär anläggningstekniskt en stor utmaning i ölandskapet.
Under vattnet, ned till 10 meters djup, arbetar dykare på brofundamenten med
tryckluftsdrivna borrmaskiner. MOTOREX ger med borrhammaroljan Rotac Bio
ett viktigt bidrag till projektets framgång.
Vid behov av skräddarsydda smörjtekniska lösningar

pel. Just nu består en del av arbetet i att torrlägga

tar specialister gärna hjälp av specialister. Det gör

fundamentdelar för att nya betongfundament ska

också Dalmex AB i Bålsta. Företaget har specialiserat

kunna gjutas i torrhet. Arbetet sker från en flytande

sig på försäljning och service av rivnings- och borr-

plattform i tremannalag. Plattformen och dykarna

maskiner. Dalmex satsar sedan mer än 20 år på avan-

kommunicerar via radio. Dyktiden varierar allt efter

cerade produkter och säljer dem till kunder i hela

djupet. Vid djup ned till 10 meter arbetar dykarna cirka

Sverige. MOTOREX smörjmedel såsom borrhammar-

70 minuter.

olja, mejselpasta, tekniskt fett och sprayer ingår i
sortimentet och har blivit mycket populära.

ARBETE UNDER VATTEN
På de flytande plattformarna finns hela infrastruktu-
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HÖG SPECIALISERINGSGRAD

ren, dvs. en välutrustad verkstadscontainer, andnings-

Svenska Undervattensentreprenader AB, förkortat

luftförsörjningen till dykarna och kompressorn för de

SUAB, är kund hos Dalmex AB och arbetar med

tryckluftsdrivna verktygen. En viktig faktor för en till-

MOTOREX-produkter. SUAB utför arbeten under eller

förlitlig drift av maskinerna är den borrhammarolja

i anslutning till vatten: konstruktion, reparation,

som tillförs till tryckluften. Luft- och oljeblandningen

blästring, svetsarbete, formbygge, rörledningsarbete

kyler och smörjer verktyget, till och med under vatten!

och kabeldragning, för att bara nämna några exem-

En bra smörjning underlättar också verktygsbytena,

På byggplatsen arbetar man från välutrustade
flytande plattformar.

För att dykaren ska få på sig torrdräkten behövs
minst två personer.

Före dykningen får borrmaskinen en extra portion
smörjmedel.

Dykaren är säkrad med en lina och får syrgas
och tryckluft via slangar.

FAKTA
Företag

Dalmex AB

Svenska Untervattensentreprenader AB

Huvudkontor

Bålsta

Strängnäs

Startades

1992

1960

Anställda

4

24

Webbplats

www.dalmex.se

www.suab.nu

som också äger rum under vatten. Det kalla vattnet

• biologiskt snabbt nedbrytbar, OECD 301 B

kan motverkas med rätta kläder under torrdräkten.

• bättre skydd mot korrosion och slitage

Radiokommunikationen är nödvändig för att ge stöd

• bredare temperaturområde

åt dykarna och garantera säkerheten.

• optimal tryckupptagningsförmåga

Skellefteå

SLUSSEN/
STOCKHOLM

Stockholm

Malmö

• bästa vidhäftning

MOTOREX ROTAC BIO
På inrådan från Dalmex bestämde man sig hos SUAB
för MOTOREX Rotac Bio. Att använda biologiskt snabbt

FÄRDIGSTÄLLANDE ENLIGT PLAN

nedbrytbara smörjmedel är för SUAB:s specialister en

Som en av många underentreprenörer utför SUAB bara

viktig åtgärd för att minska miljöbelastningen. Den

en del av projektet i getingmidjan. För att anläggning-

helsyntetiska oljan har tagits fram för att användas

en, som delvis är från 1950-talet, ska kunna tas i drift

i tryckluftsdrivna maskiner. Den blandar sig bra med

i moderniserat skick till planerat datum krävs kompe-

luften, tar upp fukt på ett kontrollerat sätt och ger ett

tens, uthållighet och innovation. Det är egenskaper som

optimalt korrosionsskydd. Specialtillsatser hindrar den

också MOTOREX bidrar med för att få upp projektet på

fukt som finns i tryckluften från att kristalliseras

torra land. •

(frysa). MOTOREX Rotac Bio övertygar genom fördelar
som t. ex.
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SMÅTT OCH GOTT

PAULS TVÅLAUTOMAT HEAVY DUTY
Paul Tschanz, anläggningschef hos Kehrli + Oeler
Pneukrane und Transporte AG i Bern (Schweiz),
tyckte att de tomma 1-litersburkarna var alldeles
för snygga för att kasseras som skrot. På sin fritid
skruvar och donar den utbildade mekanikern med
gamla motorcyklar och med sin MG A från 1957.
Där fyller han enbart på med MOTOREX – med
resultatet att plåtburkarna började torna upp sig
i verkstaden. I och med tanken att göra om de
begagnade förpackningarna till tvålautomater var
lösningen solklar. Idag hänger de i 20 exemplar
på väggen hos vänner och bekanta. Efter rengöring
och in- och utvändig försegling doserar de tvål
och numera också handkräm. Återvinning kan vara
ett rent nöje. En stor applåd för Paul!

HAR DU HÖRT OM MOTOREX-LOUNGEN?
Vi rekommenderar dig att varva ned i MOTOREX-
loungen i Desmo Garage, som finns i Pathum Thani
norr om Bangkok i Thailand. Eftersom loungen
finns i verkstaden har den blivit en populär träffpunkt för kunder och Ducati®-fans. Innehavaren
Sama Mangmeeseen (bilden) arbetade i 4 år som
mekaniker hos en officiell Ducati®-återförsäljare
och startade därefter sitt eget företag. Än idag är
han fascinerad av de karismatiska motorcyklarna
från Italien, och bara det bästa är gott nog för dem,
dvs hans know-how och Motorex smörjmedel och
vårdprodukter i Moto Line.

OTTOREX
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SMIDIGARE OCH
LÖNSAMMARE:
FOCUS QTM.
För hela fordonsflottan.

Med innovativa Focus QTM SAE 10W/30 förenklar MOTOREX komplext
underhåll för blandade entreprenadmaskins- och lastbilsflottor.
Den mångsidiga motoroljan täcker in många tillverkarspecifikationer
och kombinerar effektivitet och lönsamhet. www.motorex.se

Follow us:
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I TOPP FÖR 10:E GÅNGEN!
Tack för ditt förtroende!
För tionde gången har Auto-Illustriertes läsare röstat fram MOTOREX
som bästa varumärke inom kategorin ”smörjmedel”. Som om detta
inte vore nog tog vi också tredje plats i kategorin ”bilvårdsprodukter”.
För att allt ska gå som på räls även i framtiden arbetar vi ständigt med
att utveckla och förbättra våra produkter för din skull.
www.motorex.com
Follow us:
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