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-Kubikken Kubikken-

SMCC tilbyder:
Sweat-shirts grå m. lille logo
virkelig god kvalitet............ 140,-kr.
T-shirts i str. 
S-L-XL-XXL, stk........... 75,- kr.
M er midlertidig udsolgt
Stofmærke, stk. .......... 25,- kr.
Klæbemærke, stk. ........ 5,- kr.
Teltvimpel, stk. ......... 140,- kr.
Kan købes ved SMCC's 
arrangementer, eller bestilles hos 
formanden på 74 49 12 03

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16  6430 
Nordborg tlf. 74491203
Email:  pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 
Åbenrå, tlf. 74 68 58 20.
Email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.: Margit Christensen Tanslet (protokol-
fører)
Email: roadrunner1@mail.tele.dk
S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

Best. medl.: Verner Jensen    Kongensgade 32 Stolig 
6200 Åbenrå  (Tur koordinator)
Best. medl.: Steen H. Eriksen Deirnæsvej 119 Hoptrup 
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri )
tlf. 74575855
Email: steen-vivi@mail.dk
Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27  6392 Bolderslev   
tlf.  74646873
Email: knud-oluf@petersen-online.dk
http:  www.petersen-online.dk
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Næste bestyrelsesmøde er i Juli.

Redaktørens firkant
Ja, så blev det igen min tur til at være 
"lidt" redaktør.

For at afhjælpe Knud lidt, tog Teddy 
og jeg ned til Bjolderup St. Bededag 
for at redigere Kubikken, så nu må I 
afgøre om det duer.

Jeg var i aftes til Varme hveder hos 
Lene og Poul og der var alt i alt mødt 
17 personer op.

De fortalte vidt og bredt, og nogle 
luftede tanker om køreturen til 
sommer- eller forsommer, nærmere 
talt maj.

Et par stykker ville til Italien i Pinsen, 
da "Morderen" fylder 60 år og har 
inviteret til middag i nærheden af 
Firenze - ja, hvorfor ikke! 

Ellers kunne jeg forstå at mange 
af deltagerne var indstillet på at 
køre nogle gode ture til sommer, og 
dermed glæder vi os til Kubikken 
senere på året, for så får vi en masse 
artikler fra ture medlemmerne har 
været på.

På forhånd tak!

Hilsen Steen
"Og tak for det, det er dejligt at nogen 
lige kan springe til når Bitten og jeg 
står i beton til halsen,  hilsen Knud"

- Hvis det så bare var en anden pige, jeg 
skulle konkurrere med. 
Næ, han har fået ny motorcykel . . .
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kendte og havde inviteret.
Holger Hansen er selv MC-ist og kører 
italiensk (Moto Guzzi 750 Sport og 
Nuovo Falcone).
Undertegnede var godt nok lidt spændt 
på fremmødet; men det gik og kun 
enkelte havde glemt deres tilmelding. 
Vi kom ikke til at betale for udeblevne.
MC Flagermusene fra Åbenrå var 
inviteret og de mødte op med 6 mand. 
Tak for det.
Vi vil prøve at holde 3. søndag i februar 
kl. 12.30 fast som »Gule Ærterdag«. 
Der er lidt problemer enkelte år med 
tøndeslagning fastelavnssøndag (bl.a. 
i 2007) hvor dagene falder sammen. 
Hvad der sker annonceres i Kubikken.

Poul.
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Gule ærter på 
Bovrup 
Gæstgivergård 
d. 20/2-05.

Det blev succesrigt med 30 deltagere 
til spisning og efterfølgende 6 mand 
ekstra til foredraget om motorolie holdt 
af Holger Hansen, som Steen H. Eriksen 
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Interview: 
Denne gang er offeret 
Henning R. Nielsen fra 
Ertebjerg på Sydals. 
Henning var anbefalet 
af Geert Corneliussen.
Geert sagde, at 
Henning sejlede hos 
Mærsk og at han vist 

kom hjem til februar.
Jeg ringede til rederiet for at få hans e-
mail adresse. Det var kl. 19.30 en aften. 
På verdens største containerrederi må 
der være folk hele døgnet. Der var straks 
den fl inkeste mand i telefonen. Det var 
sådan en rigtig jyde, der var konverteret 
til københavnsk hvor sproget ikke 
fornægtede sig. Han var hængt hårdt 
op. Han var ene mand »på broen« og 
det var netop den aften, hvor den nye 
opera åbnede og rederiets medarbejdere 
stod i kø hos ham for at få billetter. Han 
kunne ikke finde nogen angivelse af 
hverken person eller skib. Heller ikke 
efter at jeg, på hans anbefaling ringede 
en time efter. Rederiet skulle kontaktes 
inden for en arbejdsdag.
Jeg fandt Hennings telefonnummer 
og ringede til privaten. Måske var der 
nogen hjemme. I andet forsøg kom 
en venlig pigestemme. Denne kunne 
levere Hennings e-mail adresse på 
skibet. Stemmen var så Susannes. Hun 
er Hennings kæreste.
Jeg sendte en mail til skibet med 
baggrunden for henvendelsen samt 
spurgte om hvordan det gik på de store 
have. Han kvitterede med denne mail:

Hej Poul Petersen !

Jeg vil godt være med i et interview til 
Kubikken.

Regner med at komme hjem den 
10.02.2005 og vil herefter kontakte dig
vedrørende et passende tidspunkt.
Jeg er i øjeblikket fast maskinchef på 
Majestic Maersk, et containerskib på
4300 TEU (antal containere). B&W 
hovedmotor på 57700 BHK Fart 25 knob.
Er i øjeblikket på rejse fra Yokohama 
mod Panama Kanalen som passeres
01.02.2005. Derefter forskellige havne 
på USAs østkyst.

Afmønstrer i New York 09.02.2005

Venlig Hilsen, Henning R. Nielsen.

Sådan kom det på plads. Henning 
ringede hjemme fra og aftalen blev d. 
2/3-05 efter spisetid.

Det havde sneet meget og sneen lå højt 
på Tandsellevej i Ærtebjerg. Jeg kørte 
lidt rundt og fandt stedet. Henning kom 
og tog imod uden for det pænt store hus. 
Susanne var ikke hjemme.
Det var den fl otteste stue prydet med to 
fl otte motorcykler placeret op ad hver 
sin væg. Den ene var Susannes Suzuki 
GSF 600 Bandit og Hennings BMW K 
1100 RS. Den store brændeovn sørgede 
for Honolulu agtige temperaturer. 
Musikanlæggets kæmpehøjttalere følte 
sig vist også godt tilpas.
Hennings far var landmand. Disse er 
ofte interesserede i mekanik. Sådan 
også med Hennings far. Det skete ofte, 
at de tog til motocross på Nybøl-banen. 
Der har været nok at blive interesseret i 
motorcykler af.
Henning kom i lære på -J F-Fabriken i 
ca. 1977 og blev udlært i 1981. Jeg har 
selv været i lære på samme fabrik. Vi 
havde en hel del at snakke om.
Som det gælder for mange andre, 
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MC.
I 1992 blev der købt en Honda CBR 
1000 F med 135 HK. Det var meget 
den gang.
I 1996 blev anskaffet en helt ny BMW 
K 1100 RS. Den var fl ot. Modellen var 
på tilbud til omkring kr. 200.000,- og 
Henning slog til.

MC-turene gennem tiden
Der har været utrolig mange og lange 
ture rundt i Europa (oftest Sydeuropa). 
Henning havde læssevis af fotos i fl ere 
mapper. Alle deltagere var på billederne 
undtaget ham selv. men han var jo også 
fotograf.
De store ture (ofte 14 dages ture) 
begyndte med Madonna Træf i Italien 
1980 og 81 på den hedengangne Honda 
750 F1. Der var fl ere kammerater med.

En gang i den MC-løse tid efter huskøbet 
tankede Henning benzin på bilen ved 
Skovby Brugs. Det var der andre, der 
gjorde og de planlagde en tur til Portugal 
og Spanien. Henning kom med bag på 
ved en hr. Kjeld Salting fra Sydals MC. 
Kjeld var eksportchauffør af profession 
og vandt til de store veje. De kørte på 
en Kawasaki Z 1000. Turen gik hele 
Den Iberiske Halvø rundt incl. Portugal 
med sviptur til Marokko. På returen var 
der grænsetjek hvor man kontrollerede 
folk for rusmidler bl.a. hash. Turen 
strakte sig over en måned. Det gik helt 
problemfrit med undtagelse af snavs i 
karburatorerne. Grunden var montage 
af de såkaldte Power Filtre, der primært 
bestod af et net. De opnåede endda 
at snakke med aber på Gibraltar. Man 
skal passe på hvad man har. De stjæler 
og løber ned ad skrænterne med 
tyvekosterne. Og så er det altså sat til.

startede det med knallert. Det var en 
Yamaha 50 cc. Senere kom der en 
bil, nærmere betegnet Triumph Spitfi re 
sportsvogn.
På -JF- var der flere der havde 
motorcykel. Sådan èn måtte til og det 
blev en Suzuki GT 350 (2 cyl. 2-takt). 
Der gik kun en måned så stod der hos 
Lada-manden i Tandslet, en Honda CB 
750 F1 (sportsmodellen med smal tank, 
blikpukkel bag på sædet og egerhjul). 
Henning havde den i 2 år.
Så kom tiden for session hvilket betød 
frinummer i lodtrækningen. Henning 
ville egentlig godt til marinen. Det kunne 
man efter ønske, uanset trækning af 
frinummer.

Hos marinen var der mange søulke 
og Henning fik lyst til sejleriet. 
Henning begyndte på Fredericia 
Maskimesterskole i 1982. Dette år 
smadredes Hondaen på vej til Fredericia. 
En bil overså sin vigepligt. Det kostede et 
brækket ben og Hondaen totalskadet.
Det banede vejen for en meget fi n MC, 
nærmere betegnet en Moto Guzzi Le 
Mans 1. Den anvendtes frem til 1986 
hvor den blev solgt. 

Henning var sammen med 4 andre 
med til at starte Sydals MC d. 9. april 
1985. Den kvikke læser vil opdage, at 
det er dette herrens år 2005, der er 
jubilæumsår.
   
Læseriet på maskinmesterskolen var 
afsluttet og der var arbejde hos Mærsk. 
Der blev anskaffet en af de hurtige 
Kawasaki GPZ 900 R og tilmed den 
første i Sønderjylland. Den købtes 
hos Max MC. Han kunne skaffe alt. 
Kawasakien blev solgt i 1989 hvor der 
blev købt hus. Der var så en tid uden 
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Sådan gik det 5 år i træk med fl ere 
venner sammen. Man skiftedes til at 
køre. Det ville jo også være trist at sidde 
bag på hele tiden. Det gik altid med 140 
til 150 km/time.

Der var en fordel med disse lange 
MC-ferier. Henning fi k ofte dårlig ferie 
fordi rederiet ringede i feriestarten 
med arbejdskald, da andre havde fået 
problemer. Henning havde derfor ofte 
megen ferie til gode. Når han var væk, 
var han jo så ikke til at få fat på og til 
sidst holdt de op med at ringe.
Tekniske problemer var der aldrig ud 

over en defekt generator inden de på 
et tidspunkt skulle hjemme fra. Det 
betød forsinket afgang så der kun var 
14 dage til rådighed. Så tager man 
simpelt hen og indhenter tiden. Der sker 
eksempelvis ved at køre til den spanske 
grænse på en dag.
Turene var ofte på 10.000 km og MC 

f.eks. Yamaha FZ 750.
Eksempelvis var der ferien i 1990 til 
bl.a. Jugoslavien (lige før krigen), der 
var Athen i Grækenland, Izmir i Tyrkiet 
(fl inke folk). De havde hørt om Bikers Inn. 
Men det var bare en kiosk og ikke meget 
andet. Så videre til Bulgarien, Ungarn.
En anden ferie var i 1992. Da gik det med 
to MC-er til Sicilien og hele øen rundt. 
Der var de dejligste billeder fra ture op på 
vulkanen Etna samt senere fra tur rundt 
om og i Peters Kirken i Rom.
Så var der 1993 med Italien, Corsica 
(fransk), Marseilles, Calella (spansk) 
og Paris.    

Hvad så med det civile arbejde i 
dag:
Henning er fast maskinchef på 
containerbåden ved navn Majestic 
Maersk som nævnt i mailen ind-
ledningsvis. Af medarbejdere har han 1. 
maskinmester, der er en slags værkfører, 
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så er der to 2. maskinmestre, en 
motormand, 2 rørsmede og 10 andre.
Arbejds- og fritid hjemme fordeler sig 
med 9 uger ude og ni uger hjemme.
Arbejdsdagen starter kl. 8.00. Henning 
har ingen nattevagter. Der holdes møde 
og opgaver deles ud til medarbejderne. 
Kl. 10 går Henning en runde. Der er altid 
noget at se efter. Der skal udregnes 
performance, d.v.s. der skal undersøges 
forbrug af ressourcer og hvad der ellers 
er. Om middagen meddeles alt hvad der 
er sket af betydning til Lloyds Register 
of Shipping.
Hvad angår vedligeholdelse så skal 
alt skilles ad hvert 5. år. Vedligeholdel
sesomkostningerne er 8 mio. kr. pr. år. 
En gang pr. 14. dag køres en forbrugs 
test på motorer. Kører det hele som det 
skal ?
Af tekniske problemer er der ikke mange. 
Der kan dog være en lækage i forbindelse 
med en O-ring på en brændstofpumpe, 
utætte rør o.s.v. 

Maskinmesteruddannelsen er i dag 
helt anderledes end da Henning tog 
den. Ingen starter længere med et 
svendebrev.
I dag er udgangspunktet en eller anden 
studentereksamen. Derefter læsning 
på skole, så er der værkstedsskole, så 
ud at sejle i 1⁄2 år og sådan bliver det 
ved i 7 år. Man kan i modsætning til før 
blive skibschef da man med den nye 
uddannelse har lært alt om navigation. 
Pensionsalderen er 65 år.

Skibet har een hovedmotor og tre 
hjælpemotorer (til strømforsyning og 
andet). Der er også dampturbiner. De 
får damp under tryk fra kedler i skibets 
udstødningssystem. Man genvinder 
så at sige energien (stort set gratis 

energi i forhold til ikke at udnytte 
udstødningsvarmen). Turbinerne leverer 
energi til fremdrift af skibet hvis der er 
overskud af energi på skibet. Hvis der 
er underskud, ofte på grund af de meget 
energikrævende kølecontainere, leveres 
strøm til køleanlæggene fra turbinerne 
(smart).

Skibet kan laste 4300 containere. Det er 
ikke af de største, men af en størrelse, 
der kan gå gennem Panama Kanalen 
(Atlanterhavet og ind i Stillehavet). Det 
har mange fordele.
Brændselsforbruget er 170 tons pr. dag 
ved fuld kraft frem (28 knob) og 105 tons 
pr. dag ved økonomisejlads (21 knob). 
Brændselsolien koster i dag 1000 kr. pr. 
tons og det giver for en 14 dages tur over 
Stillehavet fra USA til Japan et forbrug til 
2.4 mio. kr. eller 1,45 mio. kr. afhængig 
af sejlhastigheden. Man vælger på grund 
af brændselspriserne økonomisejlads til 
1,45 mio og sparer den ca. ene mio. I 
gamle dage gjorde man ikke.

En sejltur (altid fast rute USA og Japan 
retur) kan forløbe således: Afgang New 
York onsdag, Miami lørdag, Panama 
Kanalen tidlig tirsdag morgen, Panama 
City tre timer efter, kanalens udgang kl. 
14 og ud i Stillehavet kl. godt 15. Turen 
her fra og til Yokohama er ca. 14 dage.
Skibet er læsset både frem og tilbage. Til 
Japan kan der bl.a. være fi sk fra Canada 
og den anden vej computere m.m.

Tilbage til motorcyklerne
I år tager Henning og Susanne til 
Norditalien. Det sker med biltog noget 
af vejen.
Næste år er drømmen New Zealand. Det 
bliver med fl y ud og lejet MC på stedet.  
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Under hjemturen 
fra Ærtebjerg 
føg det slemt og 
temperaturen var 
faldet til – 7 grader.
Jeg kom velbehol-
den hjem.

Næste offer kender 
vi ikke endnu. Vi har i 
bestyrelsen besluttet 
at fi nde en ny fra et 
helt andet område. 
Herfra kan så igen 
den interviewede 

vælge det næste offer. Det er for at 
undgå rundkørsel i et mindre område 
hvor man kender hinanden.

Poul  

Interviev

Henning drømmer om ny MC. Det skal 
igen være BMW. Måske en af de nye 
R 1200 GS eller en tilsvarende R 1200 
ST.

Til sidst under interviewet kom Susanne 
hjem og Henning fi k et trut på mulen.
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Hvilke andre opgaver skal olien udføre 
udover at smøre og holde slidfl aderne 
fra hinanden? Ja den skal faktisk lave 
mange andre ting, bl.a. skal den 

-køle stempler & lejer.
-tætne mellem cylinder og  
stempel.
-optage alle forbrændingsresteder 
kommer forbi stempelringene, d.v.s. 
sod, uforbrændt benzin (typisk når 
der køres med choker), syre, vand 
mm.
-rense og holde partikler opslæmmet.
-korrosionsbeskytte og modvirke 
rust.
-nedsætte friktionen og udvikle så lidt    
varme som muligt.

 
For at blive klogere skrev vi til nogle 
olieselskaber og spurgte om den 
bedste olie til Moto Guzzi motorcykler, 
hvor vi opgav at fabrikken specifi cerede 
en viskositet på 20W-50. Dette var 
vores udgangspunkt. Det var ikke et 
spørgsmål om pris, kun om at fi nde 
den teknisk bedste løsning. Prisen kan 
vi jo så tage med i vores overvejelser 
bagefter.
 
Det skal tilføjes at Guzzi fabrikken til 
ældre modeller har specifi ceret 10W-
50 eller 20W-50 og til de nyere har de 
specifi ceret 10W-40 eller 20W-50.
 
Svarerne vi har fået er noget forskellige, 
hvilket vi egentlig også havde ventet. 
Men der danner sig et rimelig klart 
billede, nemlig hvilket behov har vi? 

Umiddelbart kan det deles op i tre 
kategorier, med driftstemperaturen som 
den altafgørende parameter. Nu er det 

Tema: 

Motor-olier
Motorolie giver til tider stof til 
diskussion. Hvilken olie skal vi 
vælge til vore kære Guzzi’er ? Vi vil 
prøve på at løfte for lidt af sløret.
 
Først skal vi se på hvad smøring er, 
rent teoretisk. Formålet med smøring 
er at nedsætte gnidningsmodstanden 
eller friktionen mellem to fl ader, der 
bevæges hen over hinanden, ved 
at indføre et smøremiddel mellem 
fl aderne. 

Metalfl aderne kommer derfor ikke 
i direkte kontakt med hinanden, 
og således undgås rivning og 
varmeudvikling. Bevægelsen 
kommer til at foregå i smøremidlet, 
hvis indre friktion er mindre end 
friktionen mellem to tørre fl ader.

        Stilstand     Start      Jævn hastighed

Svære olier har større indre friktion 
end tynde olier, d.v.s. de yder større 

modstand mod bevægelse, og har 
derfor større varmeudvikling. Til 
gengæld har svære olier større 
bæreevne end tynde olier.               
Ved start skal akslen op på et vist 
antal omdrejninger før olien formår 
at holde akslen fri at lejet Hyppig 
start betyder derfor ekstra slid.

Tema-artikel
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kun et fåtal der har et olietermometer 
monteret, men som hovedregel kan man 
sige at man virkelig skal vride håndtaget 
vedvarende hårdt, eller også belaste 
motoren hårdt, ved langsom (læs ringe 
fartvindskøling) kørsel i bjerge eller kø-
kørsel, for at få driftstemperaturer der 
begynder at ligge i det »røde« felt: 

1: Almindelig kørsel, hvor 
drittstemperaturen på olien 
normalt ligger mellem ca. 
800 C - 120°C. 

2: Konstant hård kørsel, evt, 
kombineret med høje temperaturer 
ved f.eks. ture til    Italien, hvor 
driftstemperaturen på olien kan 
komme på den forkerte side af 
120°C.

 
3: Kørsel om vinteren ved 
temperaturer på minus 10°C 
eller lavere.

Ad. pkt. 1.     Her vil en normal god 
mineralsk eller delsyntetisk motorolie 
gøre god fyldest.

Ad pkt. 2.      Her vil vi anbefale 
en fuldsyntetisk, da dens 
evne til konstant at klare høje 
temperaturer er bedre.

Ad. pkt. 3.     Her vil vi anbefale 
en fuldsyntetisk olie, da dens 
fl ydeegenskaber ved lave temperaturer 
er meget bedre, se tabellen over 
fl ydepunkt.

For at komme videre i forståelsen at, 
hvorfor vi er kommet til dette resultat, 
er vi igen nødt til at se på lidt mere 
teori. Det hele stammer fra råolie og 

alle mineralolier bliver fremstillet ved 
raffinering af råolie, der pumpes op 
mange forskellige steder på jordkloden. 
Denne råolie kan være vidt forskellig 
både med hensyn til udseende og 
egenskaber, men fælles for alle råolier 
er, at de hovedsagelig består af kulstof 
og brint i forskellige forbindelser. 

Når råolien ankommer til raffi naderiet, 
gennemgår den en kognings- og 
afkølingsproces, der kaldes destillering. 
Da råolien er sammensat af en mængde 
forskellige produkter, som først og 
fremmest kendetegnes ved deres 
forskellige kogepunkter, kan man 
adskille produkterne ved destillering. 
Denne destillering giver bl.a. gas, 
benzin, petroleum, diesel, fyringsolie, 
svær brændselsolie og asfalt samt 
baseolie til smøreoliefremstilling. Nogle 
olieselskaber siger at de har en speciel 
ren råolie og mener at dette giver et 
bedre slutprodukt. Det lyder fornuftigt 
nok.
 
Smøreolier består alle af en baseolie 
tilsat forskellige stoffer, kaldet additiver, 
for at nå det endelige mål, nemlig en 
god motorolie. Baseolien kan være 
enten mineralsk eller syntetisk. Den 
mineralske fremstilles ved destillation 
af råolie, hvorimod den syntetiske er 
fremstillet ved kunstig forening af kulstof 
og brint via kemiske processer. Da en 
kemisk proces kan forudsiges, får man 
hver gang et ensartet produkt, hvor intet 
er overladt til naturens tilfældigheder, i 
modsætning til den mineralske olie, 
hvor det er moder jord der bestemmer 
baseoliens sammensætning.
Det er af største vigtighed, at additiverne 
er nøje afstemt i forhold til hinanden og til 
baseolien for at opnå den bedst mulige 

Tema-artikel
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smøreolie til det ønskede formål. 

Bortset fra, at olien ældes ved iltning, 
vil en olie også være ubrugelig, når 
additiverne er udslidte.

 
Additiverne kan opdeles i hovedgrupper, 
at de vigtigste kan nævnes:

Anti-iltning
Antioxidant:
Additiver, som tilsættes for 
at forhindre luftens ilt i at gå i 
forbindelse med olien. Særligt 
ved høje olietemperaturer er olien 
udsat for iltning. Iltet olie danner 
lakagtige hinder på motordelene 
samtidig med at olien bliver tykkere. 
Desuden kan iltet olie danne 
svage syrer. Oliens levetid er 
i høj grad afhængig at dens modstand 
mod iltning. 

Anti-rust: Additiv, som ved sin 
tilstedeværelse i smøreolie 
formindsker rustdannelse. Løssrevne 
rustpartikler er især skadelige for 
lejer.

Anti-skum:
Anti-foam: Additiver, som tilsættes for 
at forhindre olien i at danne skum. 
Skum virker isolerende = mindre køling, 
hvilket ikke er ønskelig.
 
Anti-slid:
Anti-wear: Additiv, som oftest består at 
zinkforbindelser, der går i forbindelse 
med slidt laderne og derved danner 
en beskyttende hinde, som nedsætter 
sliddet, dersom utilstrækkelig smøring 
får slidt ladens temperatur til at stige. 
Specielt fuldsyntetiske olier indeholder 

store mængder anti-slid additiv.
 
Højtryks-additiv:
EP additive:  Extreme pressure. Additiv 
der tilsættes for at formindske risikoen 
for metal-mod-metal kontakt ved hårde 
og stødvise belastninger. Mindsker 
sliddet.
 
Flydepunktsnedsætter:
Pour Point Depressant:   Additiver, der 
tilsættes smøreolie for at nedsætte 
oliens flydepunkt (Pour Point ) til 
en lavere temperatur end dens 
naturlige flydepunktstemperatur. 
Flydepunktet er den temperatur, hvor 
en olie ophører med at fl yde i et dertil 
indrettet prøveapparat.
 
Metaldeaktivator:   Additiv der skal 
forhindre skadelige katalytiske 
reaktioner, f.eks. mellem selv et lille 
indhold at kobber i smøreolien og 
andre metaller. 

Oiliness:   Frie, hojmolekylære fedtsyrer 
eller syntetiske estere, som absorberes 
på metaloverfl aden, og derved reducerer 
friktionen.
 
Dispersant:  Disse spredende additiver 
har til opgave at fi ndele slam og oliesod 
og holde det svævende i olien således, 
at det ikke får lejlighed til at afsætte sig 
på motordele.
 
HD – Rensende: Heavy Detergent. 
Additiver der forhindrer slam i at 
sætte sig fast på metaloverflader, 
og kan opløsne allerede dannede 
belægninger.    
Viskosistetsindex-forbedrer 

VI-Improver: Additiv, som tilsættes for 
at modvirke oliens tendens til at blive 
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som en bilmotor (luftkølet), med kobling 
og gearkasse som separate enheder. 
Dette i modsætning til mange andre, 
specielt japanske motorcykelmærker, 
som har fælles oliesump bl.a. både 
motor, gear og vådkobling, og skal derfor 
tage hensyn til det, når man »konstruere’ 
en olie til dem. Her er additivpakken som 
motorcykelolien indeholder, sammensat 
lidt anderledes af hensyntagen til kobling 
og gearkasse.
 
Derfor er specielle motorcykelolier 
udover API koder, ofte specificeret 
efter den japanske JASO norm, men det 
behøver vi ikke at bekymre os om. Der 
er selvfølgelig slet ikke noget i vejen for 
at Guzzi kan køre på en motorcykelolie, 
vi skal blot sikre os at de overholder de 
API specifi kationer som Guzzi kræver.
 
Der har i tidens løb været fl ere 
forskellige standarder indenfor 
olie, den almindeligste som vi 
behøver at bekymre os om, er 
den amerikanske API norm. 
Denne standard er ligesom de 
øvrige standarder med tiden 
blevet opgraderet, efterhånden 
som kravene til smøreolier er 
steget.
 
Nedenfor vises de forskellige data for 
de olier, som olieselskaberne anbefaler 
til Moto Guzzi. Derudover har vi taget 
nogle andre viskositeter med, for at vise 
forskellen. 

Hele artiklen kan også hentes på 
vores hjemmeside (www.smcc.dk)

tyndere ved opvarmning og tykkere ved 
afkøling.

Basiske additiver:   Baser er kemiske 
forbindelser, der kan neutralisere syrer, 
d.v.s. omdanne syrer til uskadelige 
kemiske forbindelser. Iltet olie kan 
danne svage men skadelige syrer. Det 
sker f.eks. dersom olieskifteintervallet 
er overskredet, eller p.g.a. for høj 
olietemperatur.

Om den mineralske eller delsyntetiske 
olie (=blanding at mineralsk og 
fuldsyntetisk olie i et eller andet forhold), 
kan man sige, at en at dens fordele, er 
en bedre vedhæftningsevne end for 
den fuldsyntetiske. En anden er prisen. 
Ulemperne er bl.a. at den ikke fl yder så 
godt ved lave temperaturer, samt at den 
ikke er så iltningsstabil ved meget høje 
temperaturer.

I den mineralske olie er molekyle-
kæderne af varierende længde/
størrelse, hvorimod en fuldsyntetisk olie 
er specifi k ved at molekylekæderne er 
ensartede og af samme størrelse.

De forskellige forslag vi har fået fra de 
forskellige oliefi rmaer på den bedste olie 
til Guzzierne svarer lidt til når vi står og 
laver mad ved komfuret. Vi har nogle 
gode friske råvarer, og nogle krydderier 
mm. Placerer vi derefter to personer i 
to forskellige rum, med de samme 
ingredienser, får vi næsten helt sikkert 
to forskellige retter eller smagsvarianter 
ud af eksperimentet. Det samme med 
olieselskaberne, de vægter tingene lidt 
forskelligt.
 Den olie som vi skal bruge til Guzzierne 
må meget gerne være en bilmotorolie, da 
Guzzi motoren i princippet er opbygget 
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Tur til Flyvestation 
Skrydstrup

mandag d. 5. september 
Brug en feriedag, afspadsering eller 
lign. og få en god oplevelse og kom 
ind bag hegnet på flyvepladsen hvor 
andre normalt ikke kommer.

Vi mødes ved hovedvagten på Flyvesta-
tion Skrydstrup kl. 08.00.

Tilmelding er strengt nødvendig til 
Teddy, på 74 68 58 20 (FET ønsker en 
liste med alle deltagere).

Grunden til at det bliver på en mandag 
er, at de så kan vise rundt i arbejds-
tiden. Husk at tage lidt penge med for 
vi skal nok have lidt kaffe og mad m.m. 
i kantinen

Vi skal se F16 fly, katapultsæde, fald-
skærme, gummibåd og muligvis prøve 
flycimulator m.m., og er vejret godt 
bliver der sikkert også tid til en mindre 
flyvetur i deres T17 træningsfly.

 

Motorcyklist 
målt til 330 km/t
Motorcyklist satte uofficial fartrekord i 
Minnesota, da politiet fra luften målte 
hans fart til 330 km/t.
Pilot Al Loney hos færdselspolitiet i 
Minnesota, USA, gjorde store øjne, da 
han lørdag aften over Highway 61 fulgte 
to motorcyklister der kørte om kap. Da en 
af motorcyklisterne trak fra satte Loney 
sit stopur til og få sekunder senere og 
efter lidt hovedregning stod det klart, at 
motorcyklisten havde braget afsted med 
330 kilometer i timen.
Jeg var fulstendig paf. Jeg måtte kigge 
to gange, for i mine 27 år har jeg aldrig 
oplevet noget, der bevægede sig så 
hurtigt, forklarer Loney til St. Paul Pioneer 
press.
Loney fik kontaktet kollegaer på jorden, 
der slog til mod motorcyklisterne kort 
efter. Da havde de sænket farten.
Da den 20-årige motorcyklist, der kom 
op over 300 km/t, blev stoppet kunne 
politiet konstatere, at han end ikke 
havde et kørekort. Han er nu sigtet 
for både livsfarlig kørsel, overtrædelse 
af hastighedsbegrænsningen på en 
strækning, hvor der kun er tilladt 120 
km/t, samt kørsel uden kørekort.
De 330 km/t er nu opført som uofficiel 
rekord. Et kig i de lokale historiebøger 
afslører, at statens færdselspoliti siden 
1990 ikke har uddelt en fartbøde for mere 
end 170 km/t.( hentet på internettet )
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Forår og sommer 2005:

Hver tirsdag Kl. 18.30 
hos Roberts Mc eller kl. 19.00 
Rådhuspladsen i Sønderborg
Vi ses hver tirsdag i Sønderhav
Vi ses hver onsdag på stranden i 
Åbenrå.

1. søndag i måneden
kl. 14.30 SØNDERHAV

3. søndag i måneden 
Kaffemøde i Egernsund ved Arno‛s 
pølsevogn 

Sidste søndag i måneden
kl. 14.30 KAROLINE CAFETERIA, 
Brovejen, Middelfart

21.Maj Jyllandsringen de klassiske 
cykler kører sidst på dage.
 4. Juni Mosten TT.

20. August Fyns TT.
27. Panters 25 års jubilæum

3+4. september Ring Djursland. De 
klassiske cykler kører søndag

Andre  Arrangementer

Fastelavn hos 
Kaj's MC Værksted 
i Sønderborg 

Tak til Kirsten og Kaj for at afholde 
arrangementet og for præmierne. Det 
var meget vellykket og godt besøgt.
Kattedronning er den, der slår bunden 
ud af tønden. Konge er den, der slår 
det sidste bræt ned.
Kattekonge blev Brian Andresen fra 
MC Flagermusene.
Kattedronning blev hr. fotograf Chr. 
Franke Andersen SMCC (bedre kendt 
som Kedde Krumtap, teknisk ekspert 
og tidligere formand for klubben). 
Begge på Yamaha.
I ungdomsklassen blev kattekonge 
Abba Rasmussen og kattedronninge 
blev Janus Blom Wiese.
Se billederne. Gurli og Bjarne 
Christesens barnebarn Pernille var 
også klædt ud som det ses.

 
Hvoraf kommer egentlig fastelavn 
(set i leksikon)?: Fastelavn falder 7 
uger før påske (og påskedag er første 
søndag efter første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn). Tidspunktet for 
fastelavn kan derfor variere mellem 1. 

februar og 7. marts.
I gammel kristen tid er fastelavn indledning 
til fasten og varede i tre dage nemlig 
flæskesøndag, flæskemandag og 
hvidetirsdag (hvidt brød). Navnene 
heviste til hvad man spiste. Helt tilbage 
er fastelavn en hedensk forårsfest.
Altså: Forår på vej.

Poul Petersen.    
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Kommende
Arrangementer

OBS VI ER FLYTTET TIL AABENRAA
Sønderport 41 
6200 Aabenraa 
Telefon 73 60 8080 
Fax 73 60 80 81  
 Åbningstider
Mandag - Fredag     10.00 - 17.30 
Lørdag                     10.00 - 12.00      

www. mcbutikken. dk

VI FORHANDLER BLANDT ANDET 

Maj:
21. Fynstur arrangeres igen i år af   

Knud og måske med hjælp fra 
Margit. Turen indeholder besøg 
på et metal-støberi. Vi mødes i 
Fåborg, ved havnen kl 10.15. en 
del af os tager færgen fra Fynshav 
kl. 9.00. Se på www.smcc.dk for de 
sidste opdateringer.

28: Oldtimer Gråsten.

Juni:
04. Mølleløb, arrangeres at Als 

Nimbusclub ved Bent Petersen.
18. Tur til MC-Touringcamp, med 

afgang fra Stranden I Åbenrå kl. 
9,00. Tilmelding til P.P. 74491203 
senest 15 juni.

Juli:
  6. Rømø tur med start fra "stranden" 

i Åbenrå. 
Turen går til Lakolk hvor vi skal ind 
og have kaffe m.m.

18. Grænsetur, med 
start fra "Stranden" 
i Åbenrå. kl. 10.00 
Klaus vil igen føre os 
ud på de små veje (der hvor politiet 
ikke kommer med deres radar )

August:
 3. Tur til Rudøl med start
     fra stranden. Vi skal ud og nyde sol  
     nedgangen i vesterhavet
17. Gril pølser ved Åbæk strand med 

start fra "stranden" Kim sørger for 
pølser og Verner for kul. 

September:
5. Tur til flyvestationen. Se omtale om 

dette og husk tilmelding
24. Slesvig tur Poul gentager 

succes´en fra sidste år, og har 
bestildt godt vejr. Nærmere omtale 
i næste nummer

 
 ??. Sort sol ved Rudbøl. Mere 

omtale i næste nummer.


