
# 1 • 10 JANUARI 2018 MOTOR-MAGASINET1818 Tema OLJA&FILTER

Lyckat uppköp  
av Hagmans
I och med förvärvet av 
Starta breddar Hagmans 
sitt erbjudande mot fordons-
eftermarknaden. I Startas 
varumärkesportfölj ingår bland 
annat Starta, Micro och ameri-
kanska varumärket Kendall. 

TANKEN ÄR ATT HAGMANS Nordic och 
Starta ska komplettera varandra 
sortimentsmässigt och marknads-
mässigt. En tanke som har visat sig 
fungera väl sedan uppköpet i juli 
förra året. 

– Nu har vi fått möjlighet att nå 
ut till en bredare marknad samti-
digt som vi kan erbjuda kunderna 
ett komplett sortiment av såväl 
kemtekniska produkter som smörj-
medel, berättar Patrik Andersson, 
försäljningschef Fordon på Hag-
mans Nordic.

– Vi jobbar nordiskt och förvär-
vet har även öppnat dörrar för oss i 
andra länder, fortsätter Patrik.

Starta har sin bas i Sollebrunn, 
i närheten av Alingsås, och har se-
dan tidigare haft en stark position 
på hela fordons-, hem- och fritids-

marknaden med sina varumärken. 
Förhoppningen är att förvärvet ska 
ge kraft åt båda bolagen att växa 
inom dessa segment. 

– Vi har fått en starkare position 
vilket är efterfrågat av våra kunder, 
säger Per Skånberg, vd på Hagmans 
Nordic AB.

– Båda bolagen har på kort tid 
lyckats expandera på marknader 
med global konkurrens och fram-
gången är ett resultat av att vi job-
bar nära våra kunder och känner in 
behoven från alla delar av markna-
den, säger Per Skånberg.  

KLAS SKARIN

Hagmans Nordics
Hagmans Nordic är specialister på 
skydd och behandling av ytor och har 
med 75 år i branschen skaffat sig en 
bred kompetens inom en rad kate-
gorier. Fordonsartiklar erbjuds under 
varumärkena Hagmans, Filltec Profes-
sional, SprayMax, Auto K och Multona. 
Företaget har sitt huvudkontor i Fritsla 
utanför Borås.

Haldex-kopplingen anses av 
många vara världens bästa 
teknik för styrning av fyrhjuls-
drift men även sån teknik 
behöver regelbunden service 
med byte av olja och oljefilter 
för att fungera problemfritt.

HALDEX-KOPPLINGEN har funnits på 
marknaden i snart 20 år och det 
finns många tusen fyrhjulsdrivna 
bilar i Sverige som har olika gene-
rationer av kopplingen. 

Tekniken för Haldex-kopplingen 
är avancerad men olje- och filterby-
tet är okomplicerat och här finns 
en stor servicemarknad för vakna 
verkstäder

LBM Autoparts vill göra det en-
kelt att hitta och köpa rätt olja och 
filter även till Haldex-kopplingar. 
Under hösten inleddes företagets 
satsning på att erbjuda reservdelar 
till Haldex och här ingår bland an-
nat olika oljor och filter till Volvo, 
Saab, Opel, Ford och VW. 

HALDEX-PROGRAMMET kommer att 
utökas successivt och utgör en vik-
tig del av LBM Autoparts satsning 
på att bli en komplett drivlineleve-
rantör. Hela sortimentet med olja 
och filter finns sedan en tid i LBM 
Autoparts webbshop. 

– Det finns många olika oljor 
och filter att välja mellan beroen-
de på bilmodell och generation av 
Haldex-koppling men den logiska 
kategoriseringen i webbshopen un-
derlättar valet, säger Kelly Relfsson 
som är e-commerce manager på 
LBM Autoparts.  

– Allt fler av våra verkstadskun-
der väljer också webbshopen för 
sina inköp och det är givetvis jätte-
roligt. Möjligheten att logga in och 
göra beställningar dygnet runt är 
en stor fördel för många mindre 
verkstäder liksom våra snabba le-
veranser som ofta sker samma dag 
som man gjort beställningen, avslu-
tar Kelly Relfsson.  Å

  

Ny lastbilsolja 
klarar Scania 
LDF4

 d Nu har Mobil fått sin finolja för 
tunga lastbilar – 1 LE 5W-30 – Sca-
nias LDF4-godkännande.

Mobils Delvac 1 LE 5W-30 är 
en helsyntetisk olja och innehar de 
flesta godkännanden från kända last-
bilstillverkare som till exempel Volvo 
VDS-4. Efter år av fälttester har den 
nu bevisats klara kraven för Scanias 
LDF4-godkännande.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 möter 
kraven för nya Euro 6 motorer men 
passar även för äldre lastbilar. När 
Scania testat dem i nya motorer 
så har LDF4-oljor gett 0,5 procents 
bränslebesparing jämfört med 10W-
40 oljor.

PIERRE KJELLIN

Starta är ett svenskt varumärke med ett brett urval av fordons-
produkter och framförallt smörjmedel för såväl veteranbilar som 
moderna fordon. 

FAKTA

Olja och filter till Haldex-koppling

Senaste nytt på www.motormagasinet.se

MARKNADEN

Följ Motor-
Magasinet  
på Facebook  
och Instagram

Möt MotorMagasinet  
på Autogloben 
31 januari–1 februari

Scania LDF
Scania LDF står för Long Drain 
Field. Scania LDF4-specifika-
tionen är godkänd för D13- och 
D9-motorer från Euro 1 till Euro 
6 samt gasmotorer. Det är bak-
åtkompatibelt med Scania Low 
Ash och LDF-3 specifikationer 
(men i höga svavelområden eller 
mycket krävande applikationer 
med begränsad bytesintervall).

LDF4 gäller ej för närvarande 
Scanias V8-motorer.

FAKTA

Den nya lastbilsoljan sparar 0,5 
procent bränsle.

Teknisk support för bilverkstäder

Hotline telefon support      Guidad felsökning

Digitala serviceböcker   Fakta & erfarenheter

25 år i branschen
033-55 55 235     support@ftss.se     www.ftss.se
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