
Aktuellt  maj  2013 
 
1.  Ingen prishöjning 1 juni ! 
För första gången på många år sker ingen prishöjning per 1 juni ! Ett tecken på en viss 
lågkonjunktur kan man ana, samt att råoljan backar lite, liksom dollarn. Att sänka priserna finns 
nog inte på kartan ! 
 
2. Anstormning CoolChek-prover ! 
Snart är det sommar, fan tro´t, och det betyder att det börjar bli hög tid att planera in de sista 
viktiga oljeanalyserna ! Det är redan fullt ös ! Skicka in oljeprover helst senast vecka 324, runt 
10-14 juni, för att med sannolikhet hinna få era resultat och kommentarer innan sommarlovet ! 
 
3. Fraktelement vid köp av kyloljor ! 
Alla utleveranser sker från smörjoljefabriken i Göteborg och beräknas efter vikt och körsträcka. 
Att handla i lite större kvantiteter kan löna sig, se nedan:   ca-priser   frakt/ kr per lit 
   Dunkar   1fat/208lit 2fat/416lit 4fat/832lit 
Gbg-Sthlm 47 mil 3x20lit:   425:-/7:10     850:-/2:- 1200:-/1:45 
   6x20lit:   500:-/4:20    
Gbg-H-borg 22 mil     530:-/2:50 725:-/1:75    900:-/1:10 
Gbg- Skara  13 mil    500:-/2:40 600:-/1:45      800:-/0:95 
Gbg - Umeå 100 mil 10x20lit: 800:-/4:- 760:-/3:65 
 
4. Mobil Arctic 300 i ännu en ny version ?!    
Mobil Arctic 300 har i år hamnat i en ny prisdivision, men det ser också ut som om oljan har 
ändrat formulering igen. Många Arctic 300 CoolChek-analyser visar "oxidationsvärden" på  
< 0,01 trots runt 2000 tim, slitage, höga halter "smuts" m.m. ! Det kan bara inte stämma ! 
Ett sprillans nytt oljeprov genom Huurres försorg är sänt till lab för kontroll. Risk finns alltså att 
det på marknaden finns flera olika kvaliteter parallellt. Återkommer i ärendet framöver ! 

                                    
A300:  maj-13 / feb-11 / maj-09            WF68:  aug-08 / sep-06 / maj 2003 ! 
 
5. Arbetsorder på "stamkorten" ! 
I en reviderad version av stamkort från april 2013 finns nu även plats för era arbetsorder-
nummer ! Detta glöms ofta bort... Saknar ni någon uppgift för er egen del - hör gärna av er ! 
 
6. Analys av helsyntetisk motorolja (Mobil 1) och 98 oktanig bensin ! 
Lite överraskande resultat efter 900 mil, över vinterhalvåret. Mycket låg flampunkt. Alltså är det 
etanol i 98-oktaniga bensinen nu också ! Antyds i produktbladen ! Byt olja ofta ! Se hemsidan! 
 
7. Beställda årliga uppföljningar 
Från och med nästa vecka och fram till midsommar kommer alla dessa uppdrag att utföras samt 
ett antal utlovade kundbesök. Var beredda på en signal ! Ta gärna ut oljeprover i förväg ! 
 
Mvh/ Jan Lorensson 


