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KEOLIS VÄLJER LUKOIL
Lukoil utklassade konkurrenterna i Keolis egna oljetester

Transportföretaget Keolis är en av världens största
operatörer inom kollektivtrafik och har idag över 6 000
anställda och 2 000 bussar i drift i Sverige. När det nyligen var dags att testa nya oljeprodukter till bussarna,
var det en leverantör som stack ut bland de övriga.
I Keolis egna tester fick nämligen Lukoil toppbetyg
inom flera kategorier och får nu leverera både motoroch transmissionsoljor.
Kelly Johnston är kategoriansvarig för bland annat smörjmedel på Keolis: ”För oss är hög kvalitet alltid det tyngsta
skälet till att ta in en ny leverantör och med Lukoil så har
vi hittat en aktör som uppfyller våra högt ställda krav.”
Under hösten 2013 genomfördes fälttester på bussar i
trafikområde Nacka-Värmdö med tre produkter från

Lukoil. Testresultaten var genomgående positiva och påvisade bl.a. att bränsleförbrukning minskade.
”Lukoil har verkligen visat sig vara en engagerad och
lyhörd leverantör inför våra kvalitets-, kostnads- och
leveranskrav. Till Lukoils fördel finns deras produkt
certifikat från fordonsleverantörer såsom Volvo, Scania
och MAN. Där fick vi bevis på att produkterna håller
den kvalitet vi förväntar oss. Vi ger gärna nya leverantörer
chansen att visa vad de kan och i det här fallet har Lukoil
verkligen visat engagemang, kunskap och kvalitet.” – fortsätter Kelly.
För Lukoil är avtalet med Keolis ett av de starkaste bevisen
på att produkterna håller högsta kvalitet och ytterligare ett
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SOM OLJELEVERANTÖR
viktigt steg i företagets långsiktiga satsning i Sverige.
”Keolis är en drömkund för oss och vi är verkligen stolta
över att få börja leverera våra produkter till deras depåer
ute i landet. Vi kommer så klart att ställa upp med all
vår expertis för att uppnå ett ännu bättre resultat för
Keolis bussar och vi ser fram emot ett långt och givande
samarbete.” - säger Johan Lind, Sales Director på
Lukoil Lubricants.
Lukoil kommer att leverera en komplett smörjmedels
portfölj med motor- samt transmissionsoljor till en
modern busspark. För Keolis del innebär det nya leverantörsavtalet inte bara ekonomiska besparingar
utan även ytterligare ett steg mot en miljövänligare
verksamhet.

Kelly Johnston är kategoriansvarig inköpare av bland
annat smörjmedel på Keolis.

Välkommen till 2 500 svenska verkstäder

AD Bildelar tar in Lukoil
i oljesortimentet
Lukoil har på kort tid vunnit flera tunga uppdrag på den svenska marknaden. Under våren tecknades även avtal med AD Bildelar vilket innebär att över 2
 500 verkstäder i Sverige nu kan beställa oljor från Lukoil.
Ett stort och viktigt steg både för både Lukoil och AD Bildelar.

”Vi har länge önskat ett samarbete med AD Bildelar eftersom
de har ett väl fungerande ÅF-nät och snabba leveranser från
sitt centrallager ut till deras lokala butiker. För oss är det en
fantastisk möjlighet att nå ut till fler verkstäder för att bevisa att kvalitet även kan ha ett bra inköpspris.” – säger Johan
Lind, Sales Director på Lukoil Lubricants.
Kenneth Andersson, VD på AD Bildelar är också mycket positiv till det nya samabetet. ”En av de stora anledningarna till
att vi nu inleder ett samarbete med Lukoil är att de har flertalet godkännanden från de största biltillverkarna. Det vittnar
om produkternas kvalitet vilket är vårt huvudkrav för att ta in
en ny leverantör. Genom att ta in Lukoil i vår produktportfölj
kan vi nu erbjuda våra kunder ett bredare oljesortiment med
högre kvalitet överlag, främst inom den tyngre trafiken.”

Kenneth, som har verkat i branschen i snart
40 år, medger att det i vissa fall kommer
att vara svårt att ändra på traditionella inköpsmönster hos verkstäderna, men ser
positivt på den nya utmanaren. ”Många
av verkstäderna ute i landet köper idag
olja på rutin och det är alltid bra att
en utmanare som Lukoil kommer in
på marknaden med nya produkter och
bättre inköpspriser.”
Även Peter Östman, marknadschef på
AD Bildelar, ser stora möjligheter i
framtiden: ”Vi tycker att Lukoil är ett
väldigt spännande varumärke för den

svenska marknaden och deras framgångar den senaste
tiden vittnar om kvalitativa produkter och en stabil organisation. Den primära anledningen till att vi nu lyfter
in Lukoil i vårt oljesortiment är deras bredd på oljor för
tunga fordon, men vi ser samtidigt stora möjligheter att
komplettera sortimentet på personbilssidan. Lukoil har
även varit väldigt lyhörda gällande våra krav och behov
och det känns som att detta är starten på ett långt och
givande samarbete.”
Peter Östman började på AD Bildelar 1998 och har sett
hur branschen förändrats under åren. ”Den stora skillnaden från 1998 är att det idag finns många fler koncept att
konkurrera med. Därför letar vi alltid efter nya och bättre
alternativ som i slutänden gynnar våra kunder.

Avtalet undertecknades av Johan Lind, Sales
Director Lukoil (t.v.) och Kenneth Andersson,
VD AD Bildelar Sverige (t.h.)

LUKOIL I NYTT SPONSORAVTAL MED PWR RACING
Emma Kimiläinen och PWR Racing Team är redo för årets STCC-säsong
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Emma Kimiläinen och PWR Racing Team är redo för
årets STCC-säsong. Säsongen inleds på Ring Knutstorp i Skåne och efter tre bra testdagar känner sig
Emma Kimiläinen redo för racing.
– Jag känner mig väl förberedd och har inga andra tankar än att åka till Knutstorp och helt enkelt bara köra,
säger Emma. Tävlingsmomentet är min styrka och jag
ser verkligen fram emot att få köra igen.
Tre testdagar på Ring Knutstorp gör att Emma känner sig
väl förberedd för helgen.
– Jag kom väldigt snabbt och bra in i teamet och vi jobbade
bra ihop och fick ut väldigt mycket av dagarna. Det gör att
jag ser fram emot helgen. Jag har inga direkta förväntningar, jag ska åka dit och göra ett bra jobb och se till att vi får
en bra helg och två bra race. Det här kommer att bli kul!
Teamchef Daniel Haglöf tycker inte det känns konstigt att
stå vid sidan av banan i STCC-premiären. Han ser fram
emot att få se teamet komma igång med årets säsong och
är minst lika spänd som om han själv skulle köra.
– Det ska framför allt bli skönt att äntligen komma igång
med säsongen på riktigt, säger Daniel. Vi hade bra test-

dagar och Emma och teamet arbetar väldigt bra ihop.
Emma har gjort det riktigt bra så här långt och jag känner
mig trygg. Det viktigaste är att vi får en bra problemfri helg
och kommer igång. Jag är förväntansfull.
Hubert Bergh är sponsoransvarig på Lukoil.
– Att sponstra Emma och Daniel känns som ett av de mest
spännande projekten just nu. Det ska bli väldigt spännande
att följa Emmas framfart bland grabbarna i STCC. De har
all anledning att hålla en extra koll i backspegeln under
säsongen så att de inte blir omkörda och frånåkta.

RAMONA KARLSSON
UTMANAR RALLYVÄRLDEN
FÖRSTA KVINNAN NÅGONSIN I SUPERCAR-KLASSEN
Foto: Glenn Mattsing/Ida Knudsen

Ramona Karlsson har varit aktiv tävlingsförare sedan
12 års ålder och sedan 2008 driver hon sin motorsportsatsning på heltid. Och framgångarna har radat
upp sig sedan dess. Nu får hon en extra skjuts genom
ett nytt avtal med Lukoil Lubricants.
– Som motorintresserad har jag ju följt Ramona genom
hela hennes karriär från C-förare i Gr.E till att nu vara en
av världens mest framgångsrika kvinnliga rallyförare. Det
är ett sant nöje att få vara med och hjälpa henne genom
detta avtal och vi hoppas så klart på fler framgångar ute på
banorna, säger Hubert Bergh, sponsoransvarig på Lukoil
Lubricants Scandinavia.
Ramona blev den första kvinnliga rallyföraren någonsin
att vinna ett SM-rally och utsågs 2013 till Årets Rallyförare. Under 2014 bytte hon motorsportgren t och blev
därmed den första och enda kvinnan i Rallycross-VM:s
högsta klass – Supercar.

– Det känns verkligen som en ny utmaning att kliva in i
Supercar-klassen som enda kvinna, men det sporrar mig
bara ännu mer. Jag fick en bra start i premiären i Portugal
och plockade några poäng där så jag är nöjd hittills. Extra
glödjande är att jag nyligen blev uttagen till landslaget i
rallycross. Det ska bli fantastisk roligt att få fightas under
de svenska färgerna under året.
De övriga förarna i det svenska landslaget är Anton
Marklund, Peter Hedström, Robin Larsson, Daniel Lundh,
Erik Färén, Timmy Hansen samt Johan Kristoffersson.

Över 600 produkter i lager.
Kontakta oss för en produktkatalog.
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LUKOIL GENESIS
Genesis är vår högklassiga premiumprodukt
för lätta fordon. Oljan är utvecklad för den
moderna bilparken med de senaste specifikationerna, för både diesel och bensinmotorer.

Detta är vår helsyntetiska högklassiga olja för
dieselmotorer i tunga fordon. Oljan är
konstruerad enligt tillverkarens rekommendationer med förlängda bytesintervaller.
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Vi har transmissionsoljor till hela maskinparken där standarder som GL-4 till GL-5
föreskrivs. Vi har även ett brett ATFsortiment i lager.
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LUKOIL VÄXELLÅDSOLJOR
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Avantgarde Ultra är en av våra
mest högkvalitativa motoroljor
för turboladdade dieselmotorer
som körs under svåra förhållanden med förlängda bytesintervaller enligt tillverkarens rekommendationer.
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Våra hydrauloljor har utmärkta flytegenskaper,
särskilt vid låga temperaturer. Geyser tillverkas av
högkvalitativ mineralolja och ett mångsidigt tillsatspaket, vilket ger en hög renhetsgrad, förbättrade lågtemperaturegenskaper, skydd mot slitage
och korrosion samt utmärkta skumförträngande
egenskaper.

www.lukoil-lubricants.eu

Vår syntetiska multigrade
motorolja rekommenderas
för användning i moderna
turboladdade bensin- och
dieselmotorer i personbilar och
kommersiella fordon. Ger en
skonsammare start vid kalla
förhållanden på grund av
lågtemperaturegenskaper.
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LUKOIL
HYDRAULOLJOR

AVSÄNDARE:
Lukoil Lubricants Europe
Vikdalsgränd 10A
131 52 Nacka
08-466 88 60

LUKOIL LUXE

LUKOIL INDUSTRI
SMÖRJMEDEL
Vi har ett komplett sortiment av smörjmedel
för industrin med allt från hydrauloljor, kompressoroljor, reduktionsoljor, växellådsoljor,
turbinoljor, gejdoljor och cirkulationsoljor.

