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Förlängda serviceintervaller går inte hem i USA
Korta eller långa serviceintervaller? Flera europeiska biltillverkare vill förlänga de korta
serviceintervallerna i Nordamerika, men det
är lättare sagt än gjort. USA och Europa är två
skilda världar. Kulturella skillnader och motstridiga intressen inom branschen gör att en
del biltillverkare nu backar i frågan.
Flera europeiska biltillverkare vill kunna erbjuda de nordamerikanska kunderna liknande serviceintervaller som
i Europa. Driftkostnaderna blir lägre
och servicen bättre, hävdar de. Men de
möts av både tekniska och marknadsmässiga hinder.
Framförallt handlar det om två hinder. För det första: Det ﬁnns tekniska
skillnader i basoljekvaliteten och flera
aktörer anser att Nordamerikas basoljekvalitet är generellt lägre. För det
andra: Även om det faktiskt ﬁnns högkvalitativa oljor på den nordamerikanska marknaden så är det få som
tycks vilja sälja dem. De korta serviceintervallerna är så inlemmade hos
de nordamerikanska bilägarna och
ärligt talat: vad har oljebolagen att vinna
på förlängda bytesintervaller?
– Därför har vi släppt den pucken,
säger Daniel Danielsson, specialist på
bränsle och smörjmedel för GM Powertrain Sweden AB, som levererar motorer till bilmärkena Saab, Opel och Chevrolet.

Det finns tekniska skillnader i vilka
motoroljekvaliteter man hittar i
Nordamerika respektive Europa.

bill kingsley, före detta exportchef

och inköpsansvarig för basoljor på
Quaker State Corporation, är inne på
samma tankespår:
– Nordamerikas basoljekvaliteter
är generellt lägre men det är också så
att högkvalitativa oljor ﬁnns på marknaden. Om oljebolagen vill sälja dem
är en annan sak eftersom ingen vill
trycka på för längre oljebytesintervaller. Det handlar om att tjäna så mycket som möjligt och där är marknaden
tyvärr pris- och volymdriven.

Nytt DPF för
eftermontering
tenneco introducerar ett

dieselpartikelﬁlter för eftermontering för den fristående eftermarknaden. I Tenneco Walker
DPF ingår ett lätt skumﬁlter
med ädelmetaller som kombinerar katalysatorn och DPF till
en enhet. Detta ska göra det
möjligt att snabbt byta ut katalysatorn mot DPF utan att lägga
till ytterligare vikt och utan att
störa fordonets totala NVHproﬁl (ljud, vibration, styvhet).
Verkstadsbranschen kommer
att få en omfattande täckning
med produkter för praktiskt
taget alla dieselfordon på marknaden idag, lovar Tenneco.
Walkers DPF-enheter är fullt
godkända och levereras med
installationscertiﬁkat för att
underlätta för konsumenterna
att få tillgång till skatteförmånerna. Inga ingrepp behöver
göras i motorns elektronik.

Det tycks vara just det som gör det
hela så krångligt. Olika starka intressen krockar med varandra eftersom
biltillverkare, verkstäder och oljebolagen drar åt olika håll när det gäller
frågan om bytesintervaller. Biltillverkare vill kunna presentera statistik över
långa bytesintervaller, oljebolagen vill
rent krasst att man byter olja ofta och
verkstäderna är som regel för tätare
bytesintervaller. Alla vill ha så stor
förtjänst som möjligt.

Nu backar alltså en del biltillverkare. De tror att det blir för svårt att övertyga Nordamerika om fördelarna med
den europeiska metoden med längre
serviceintervaller.
Nordamerikas sätt att lösa risken för
avlagringar och förtida nedbrytning
av motoroljan är täta oljebyten. Serviceintervallerna i USA varierar från 750
till 1 200 mil, berättar Kingsley:
– Många bilägare byter motoroljan
tre gånger per år eller var 600–800:e
mil, jämfört med en gång per år eller
mer sällan för europeiska bilägare.
de amerikanska bilägarnas beteen-

de präglas alltså mer av oljebytena än
av det europeiska servicekonceptet,
där oljebytet är en del bland andra
servicepunkter. Täta oljebyten med
låga priser för gör-det-självarna och
snabboljebytes-stationerna sägs inte

öka efterfrågan på motoroljor för längre bytesintervaller.
Daniel Danielsson håller med:
– Det ﬁnns tekniska skillnader i vilka
motoroljekvaliteter man hittar i Nordamerika och Europa. Kraven från
motortillverkarna är högre i Europa,
framförallt när det gäller längre serviceintervaller. Trycket är inte lika stort
i USA där det är praxis med korta intervaller.
det finns vissa bilmärken på den
nordamerikanska marknaden som ser
fördelar med förlängda serviceintervaller för kunderna, menar Danielsson.
Men de korta serviceintervallerna är
idag allmänt accepterade.
– De amerikanska Saab-handlarna
uppfyller dessutom GM:s speciﬁkationskrav för de kortare, flexibla serviceintervallerna, säger han.
Enligt Danielsson har Saab-OpelGM idag ett flexibelt service- och oljebytesintervall på vissa modeller. Saab
9-3:s serviceintervall är från cirka 4 000
US miles (650 mil) till 6 500 US miles
(1 000 mil) i Nordamerika. I Europa
är det flexibla service- och oljebytesintervallet upp till 3 000 mil eller ett
år, vilket som kommer först, för både
bensin- och dieselmotorer. För Saab
Bio Power i Europa är det flexibla service- och oljebytesintervallet upp till
1 500 mil eller ett år.
– för dpf-motormodellerna (die-

selpartikelﬁlter) har vi ännu inte valt
de särskilda low-SAPS-oljorna, så kallade DPF-oljor, utan designat motorhårdvaran för att minimera oljeförbrukningen samt partikelfilterstorlek
och design för att ändå kunna nå upp
till 3 000 mil eller ett år.
Saab-Opel-GM rekommenderar en
motorolja med specifikationen GMLL-A-025 för bensinmotorer och GMLL-B-025 för dieselmotorer.
verica kostic

Klintberg & Way och Amalie
Motor Oil skriver samarbetsavtal
Swelube AB med Amalie
Motor Oil och Klintberg &
Way har inlett ett samarbete på oljesidan.
– Vi har haft en stor efterfrågan
på en äkta amerikansk kvalitetsolja
med senaste specifikationerna till
bland annat våra bilmärken Chevrolet och Corvette men även övriga märken, säger Mikael Kempe,
försäljningschef på Klintberg &
Way AB.
Klintberg & Way startade för
30 år sedan och omsätter 175 miljoner med 40 anställda i huvudkontoret i Sverige. Bolaget ﬁnns
även representerat i Norge och
Finland. Klintberg & Way består
även av Cadillac & Corvette Nordic
Parts, som levererar originaldelar

till Cadillac, Chevrolet och Corvettes återförsäljare samt verkstäder.
amalie motor oil är ett amerikanskt oljemärke som grundades
1903 i Pennsylvania och har funnits på den svenska marknaden
sen 1960-talet. Det är svenska
Swelube AB som importerar
Amalie Motor Oil från USA, och
man vänder sig till grossister, bilverkstäder och tillbehörsbutiker
i hela Skandinavien.
Klintberg & Way AB:s huvudkontor ligger i Stockholm och där
säljs originaldelar samt alternativa reservdelar till alla amerikanska bilar. Kunderna består i
nuläget av 40 partners utspridda
i Sverige samt cirka 1 500 verkstäder, från små enmansföretag
upp till stora fullserviceanlägg-

Andreas
Wendt är ny
säljare på
Midland oljor.

ningar. På lagret i Kungens Kurva
finns 55 000 artiklar och i systemet 950 000, det levereras 55 ton
reservdelar och tillbehör varje
månad.
Fler samarbetspartner ﬁnns,
bland andra General Motors, Good
Year, Federal Mogul, Sherman,
Koni, Tenneco, Trico och Bosch.
– Vi bygger även ett partnernätverk på webben för våra återförsäljare, berättar Mikael Way,
som är inköpschef på Klintberg
& Way AB.
– Vi ska även bygga ut webbtjänsten så att konsumenterna kan
beställa delar av oss och hämta
ut dessa hos någon av våra partners i Sverige några dagar efter
att man beställt sina delar.
vk

Ny säljare på
Midland oljor
midland utökar nu säljorganisationen med Andreas
Wendt. Han kommer närmast
från Euromaster, där han arbetat med försäljning av däck till
bland andra bilverkstäder och
bilåterförsäljare i västra Sverige,
Halland och Värmland.
Arbetet med att bygga upp ett
återförsäljarnät och med att
utveckla säljorganisationen har
varit intensivt sedan starten år
2004. I takt med att försäljningen har dubblerats varje år de
första åren, frigörs nya resurser
att investera i produktutveckling av vägassistansgarantin och
säljorganisation.

