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MGAB ger
komplett service
Avancerat från
Kawasaki
Reservkraft
i Uppsala

CarboCAT drivs med MTU

Service ger
god hållbarhet
Som du säkert vet är SwedMotor
inte bara en av landets ledande
leverantörer av motorer och reservdelar. Vi har också en egen, välutrustad verkstad med kapacitet
att ta hand om stora och små
service- och renoveringsjobb.
I många branscher är det full
fart trots den finansiella oron i
världen, men vi märker av en viss
försiktighet bland en del av våra
kunder. Den yttrar sig i att de blir
mer noga med att sköta om och
serva sina maskiner. Vi såg exakt
samma effekt under finanskrisen
2008 då efterfrågan på våra
verkstadstjänster ökade.
Motorer som servas på rätt sätt
håller bättre, det vet alla. Att det
också bidrar till ett hållbarare
samhälle har du kanske inte tänkt
på, men så är det. Förutom att
en motor som får service har
längre livslängd, så släpper den ut
mindre skadliga ämnen samtidigt
som bränsleförbrukningen blir
lägre. Med andra ord tär en
välservad motor mindre på våra
gemensamma resurser.
Våra erkänt skickliga mekaniker
på SwedMotor och på systerföretaget MGAB står alltid beredda att hjälpa dig med service
och renoveringar. Antingen gör de
jobbet i vår verkstad i Jordbro, i
MGAB:s lokal er på Nybrokajen
eller på plats hos dig.
Gott nytt 2012

Magnus Berman, VD

MTU-motorer i kolfiberfartyget CarboCAT
Varumärket CarboCAT är ett sammanhållande namn
för en serie katamaraner för civilt bruk inom olika
applikationsområden. CarboCAT byggs i kolfiberkomposit
av Kockums AB.

Redan hösten 2010 levererade Kockums den första CarboCAT:en med skrov i kolfiberkomposit.
Den katamaranen är 23 meter lång, har dubbla MTU-dieslar och är anpassad för underhåll av
vindkraftverk till sjöss.

Material- och byggtekniken gör katamaranerna betydligt lättare än traditionella
fartyg i aluminium eller stål samtidigt som
skrovets underhållsbehov blir mindre.
I den först byggda 23 meters
CarboCAT:ens maskinrum sitter två
stycken åttacylindriga MTU motorer på
vardera 720 kilowatt.
– MTU:s motorer är bränslesnåla
och ger mycket effekt i förhållande till
sin vikt. Det gör att de passar utmärkt i
CarboCAT-konceptet som ju har den låga
vikten som en viktig produktfördel. Vi är
förstås mycket glada över att Kockums
valde motorer från MTU och tycker att
det är väldigt spännande att få vara
delaktiga i detta intressanta projekt, säger
Mikael Björndahl, försäljningschef för
marinmotorer på SwedMotor.
LÅG VIKT TILLÅTER MER LASTKAPACITET

CarboCAT kan byggas i olika storlekar
och användas för en mängd olika ändamål
som exempelvis service- och supplyfartyg,
passagerarfärjor och sjöambulanser. Redan
hösten 2010 levererade Kockums den
första CarboCAT:en som är anpassad för
underhåll av vindkraftverk till sjöss.
– En av de stora fördelarna med
CarboCAT är att katamaranerna tack
vare sin låga vikt kan ta mer last. De kan
också gå fortare än traditionella fartyg
med samma motoreffekt eller välja att gå i

samma fart, men då med en betydligt lägre
bränsleförbrukning som i gengäld även
gynnar miljön, säger Peter Nilsson som
ansvarar för propulsionssystemet inom
CarboCAT-programmet på Kockums.
LÅNG LIVSLÄNGD

Kolfiberkomposittekniken ger inte bara lätta
skrov. De är också styvare och starkare
än traditionella aluminium- och stålskrov.
Underhållsbehovet är dessutom obetydligt
och livslängden beräknas till minst 50
år. Kockums är i dag världsledande på
att bygga fartyg i kolfiberkomposit och
tekniken har använts länge för att bygga
marina fartyg.
– Vi har flera års erfarenhet av att
använda MTU-motorer. De fungerar
utmärkt, har hög kvalitet och lång
livslängd. Dessutom får vi mycket bra
service och back up från tillverkaren och
generalagenten, säger Peter Nilsson.
MTU:s marinmotorer finns exempelvis
i Kustbevakningens 300-båtar samt
i marinens nya kustkorvetter. Dessa
så kallade Visby-korvetterna byggs
av Kockums och är världens första
serietillverkade stealthfartyg.
Mer information om CarboCAT-programmet
finns att läsa på www.kockums.se samt
www.carbocat.com. Mer information om
MTU:s motorer finns på www.swedmotor.se.

Komplett
erbjudande
med MGAB
Sedan tre år tillbaka ingår MGAB
(Maskin- och Fartygsservice AB)
i samma företagsgrupp som
SwedMotor med ägaren
Svänghjulet AB.
Mitt i Stockholm med adress Nybrokajen 2 ligger MGAB.

MGAB har sina lokaler på Nybrokajen i
Stockholm och därifrån arbetar företagets
15 tekniker med service och installationsarbeten, exempelvis för Waxholmsbolaget.
– MGAB kompletterar SwedMotor på
ett utmärkt sätt när det gäller kompetens
och verksamhet. Våra kunder märker att
vi är starkare tillsammans och uppskattar
att vi har ett komplett erbjudande av
tjänster och produkter, säger Magnus
Bergman som är chef för båda bolagen.
Under hösten har MGAB arbetat

mycket med att förbereda fartyg inför
vinterns skärgårdstrafik.
– Exempelvis har MGAB projekterat
och installerat ett nytt värmeåtervinningssystem på M/S Sandhamn. Kylvattnet från motorerna passerar nu en
värmeväxlare som är kopplad till fartygets
uppvärmningssystem. På så sätt utnyttjas
överskottsvärmen som tidigare gick ut
i havet. Det sparar bränsle och minskar
fartygets miljöbelastning, säger Magnus.
Ett annat projekt som MGAB deltagit i

är ombyggnaden av Strömkajen vid Grand
Hotel där skärgårdstrafiken bunkrar sådant som behöver fyllas på varje dag. Nedsänkt i kajen finns kulvertar med bland
annat sopsug, färskvatten och bränsle.
– På uppdrag av Waxholmsbolaget
sköter MGAB även den dagliga driften
av serviceanläggningen vid Strömkajen,
säger Magnus.
I anslutning till MGAB:s lokaler på Nybrokajen har dessutom Waxholmsbolaget
en miljöstation som drivs av MGAB.

En stjärna med låga emissioner
Mercedes industrimotorer används i en
rad maskiner och fordon. Två aktuella
exempel är flygplansdragaren Kalmar
TBL 190 från Kalmar Motor AB och
snölastaren LSV275 från Mählers.
Flygplansdragaren Kalmar TBL 190
används på flygplatser över hela världen
för att flytta flygplan i storlek från MD-80
och A319 upp till B777 och A340.
– Till flygplansdragaren levererar vi
en Mercedes-Benz OM926LA, en turbodiesel med sex cylindrar som utvecklar
175 kilowatt, berättar Anders Olofsson,
försäljningsingenjör på SwedMotor.
VÄRLDSLEDANDE AKTÖR

Företaget Kalmar Motor är en av de ledande aktörerna på världsmarknaden när
det gäller flygplansdragare. Det betyder
att produkterna måste leva upp till de
stränga miljökrav som i dag gäller på
många flygplatser.
– Mercedes-motorn passade mycket

bra att installera i TBL 190 som är vår
största flygplansdragare. En annan viktig
faktor är att vi får mycket bra support från
Mercedes och SwedMotor. Dessutom är
tillgången på reservdelar utmärkt överallt
i världen, säger Magnus Johansson,
försäljningschef på Kalmar Motor.
Mählers snölastare LSV275 används,
precis som namnet anger, för att lasta
snö som ska forslas bort från gator och
torg. I den sitter en fyrcylindrig Mercedes
OM924LA på 115 kilowatt. Både den
sexcylindriga motorn i flygplansdragaren
och den fyrcylindriga i snölastaren klarar
de senaste miljökraven i steg 3B.
– För Mählers var miljöklassningen
avgörande vid val av motor. Att Mercedesmotorn klarar steg 3B innebär att den är
godkänd för användning efter 2012, säger
Håkan Jakobsson på Industriteknik som
hjälpt Mählers att anpassa snölastaren till
den nya motorn.

Mercedesmotorn i snölastaren från Mählers
klarar de senaste miljökraven med marginal.
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Reservkraft säkrar vården Tuff premiumPå Akademiska sjukhuset i Uppsala är snart Sveriges
största reservkraftanläggning komplett. Företaget Attacus
Power har sedan 2009 levererat fem kraftfulla reservkraftsaggregat med MTU-motorer.
– Reservkraftanläggningen klarar att
leverera långt över 100 procent av den
elkraft som sjukhuset använder i den
dagliga verksamheten, säger Mats
Hermansson på Attacus Power AB.
VÄLJER DEN MOTOR SOM PASSAR BÄST

Attacus är inte knutna till någon specifik
leverantör. De väljer istället den motor
och den generator som bäst passar till
den aktuella applikationen.
– När det gäller Akademiska sjukhuset
är effektkraven mycket höga. Vi valde
därför att köpa kraftfulla MTU-motorer
från SwedMotor. Motorerna byggde vi

sedan samman med generatorer, berättar
Mats Hermansson.
Förutom de fem reservkraftsaggregaten med MTU-motorer finns tre äldre
aggregat på Akademiska sjukhuset. I och
med att anläggningen blir komplett under
våren 2012 ska sjukhusets behov av
reservkraft vara tryggad för de närmast
kommande 30 åren.
– Förutom att leverera motorerna har vi
på SwedMotor också assisterat vid uppstarten av reservkraftsaggregaten. De
motorer som Attacus Power valde är 20cylindriga MTU 4000-motorer, säger Peter
Wulfing, försäljningschef på SwedMotor.

motor från
Kawasaki

Kawasakis nya encylindriga fyrtaktsmotorer FJ180D och FJ220D med
horisontell axel har den kanske mest
avancerade konstruktionen i sin klass.
Motorerna är helt igenom nykonstruerade
och försedda med dubbla balansaxlar för
att minska vibrationerna.
Att motorn vibrerar mindre innebär att
påfrestningarna på motorns komponenter
blir lägre, vilket i sin tur leder till längre
livslängd. Den applikation som motorn
byggs in i utsätts naturligtvis också för
mindre vibrationer, vilket är en stor fördel.
– Kawasaki FJ180D och FJ220D är
med sina kompakta mått, höga driftsäkerhet och avancerade konstruktion
en dröm för alla OEM-tillverkare som behöver en pålitlig, prisvärd och modern
industrimotor, säger Attila Galatz, försäljningsingenjör på SwedMotor.
Kawasaki FJ180D ger 4,1 kW vid 3 600
varv/min medan FJ220D ger 5,0 kW.
Kontakta Attila
Galatz om du
vill veta mer om
Kawasakis nya
motorer.
Tel: 08-500 666 88
eller 0709-94 74 59, e-post
attila.galatz@swedmotor.se.

Säkrar behovet av el på Akademiska sjukhuset.

Regelbunden service håller loken rullande
I norskägda Hector Rails lokflotta finns två
lok med MTU-motorer. De är byggda av
Vossloh Locomotives och stationerade i
Långsele respektive i norska Kongsvinger.
– De här är våra största lok och eftersom
vi inte har några bra ersättningslok
till dem är vi beroende av att de alltid
fungerar. Därför är vi mycket noga med
att ge dem regelbunden service. Varje
dag kontrollerar våra egna tekniker
loken med målet att vidta åtgärder innan
någonting går sönder. Vår egen personal
står också för den löpande servicen som
regelbundna oljebyten. För större underhållsarbeten och motorreparationer tar vi
hjälp av SwedMotor, berättar Peter Grahn,

maintenance manager på Hector Rail.
Hector Rails största lok, som har den
interna beteckningen 941, har en längd
på över 17 meter och väger 90 ton. De
drivs av MTU-dieslar med 20 cylindrar
och effekten 2 700 kilowatt.
– Vi ser det som ett erkännande av
vår kompetens att vi har fått förtroendet
att göra större servicearbeten på Hector
Rails 941-lok. Eftersom loken behövs
i den dagliga verksamheten reser vi
till Långsele och Kongsvinger och gör
arbetet på plats i Hector Rails lokaler,
säger Henry Eriksson, servicechef på
SwedMotor.
MTU:s motorer sitter i diesellok från

en rad tillverkare över hela världen. Den
typ av MTU-motor som sitter i de båda
941-loken heter 20V4000R42.
Kontinuerlig service ser till att Hector Rails lok
kan rulla.

