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Aut oMEC är bränslebespararen so m garanterat sparar mi nst  5% driv medel på samtli ga typ er av för brännings mot orer; lastbi lar, bussar, traktorer, grävmaski ner, truck ar, perso nbi lar, indus tri er och  farty g.

Genial  uppfi nning – GULD värd för  åkare och entreprenör er
garanterar mi nst  5 % bränslemins kni ng

Tony Jansson, på Sören Thyr AB, konstaterar att den skåpbil han dagligen kör 
i sitt arbete, nu drar mindre diesel än innan de monterade på AutoMEC.

AutoMEC är en patenterad
norsk uppfi nning. Den kan 
installeras på alla typer av för-
bränningsmotorer  som driv s 
med bensin, diesel, gas eller olja.

Genom att montera in AutoMECs 
två enheter vid motorn optimeras 
förbränningen, minskas bränsleför-
brukningen och reduceras de giftiga 
avgasutsläppen.

– De båda enheterna monteras 
nära motorn. Den ena enheten sätts 
på slangen till  lufti ntaget och den an-
dra installeras på bränsleröret. Efter
en kort inkörningsperiod är motorn 
”rensad” från sot och slaggproduk-
ter, vilket medför att förbrukningen
av bränsle minskar, samtidigt  sker 
en snabbare förbränning. En bräns-
lebesparing på minimum 5 % på 
alla förbränningsmotorer garante-
ras, säger Owe Johansson på MEC 
Sweden AB, som är generalagent för 
AutoMEC.

På alla förbränningsmotorer spru-
tas syre och bräns-
le in i motorn, där 
uppträder de i mo-
lekylgrupper och 
förbränns. Genom 
användningen av
AutoMEC-enhe-
terna delas mole-
kylgrupperna upp i mindre enheter 
och genom detta ökas reaktionsytan.
Det medför att förbränningen op-
timeras, bränsleförbrukningen och
gasutsläppen reduceras. Skisserna, 
på sidan här bredvid, visar hur Au-
toMEC fungerar.

Motorn blev starkare 
Vid en test på en lastbil i Norge öka-
de vridmomentet efter installation av 
AutoMEC med 40 Newtonmeter från 
1715 till  1755 Nm, vilket är ökning
med 2,33 %. 

Före installationen av AutoMEC
var effekten 466 Hk. Motorn ble v 
starkare genom att effekten ökade
til l 474 Hk efter installation, en ök-
ning med 2 %. 

Varvtalet var 1908 vid den lägre 
effekten. Den sjönk till  189 6 vid
högre effekt, efter det att AutoMEC 
hade installerats.

En intressant iaktagelse som gjorts 
är att ju större vridmoment en motor
har ju mer bränsle sparas genom att 
använda AutoMEC enheter. 

Skåpbil gick 10 % längre
Nu utförs AutoMEC tester på olika
fordon hos FraktCentralen i Gävle. 
Tony Jansson, på Sören Thyr AB
– som installerar AutoMEC-enheter
på fordon i Gävle – konstaterar att 

den skåpbil av märket
Citroên Berlingo, som
han dagligen kör i sitt 
arbete, nu drar mindre 
diesel än förut. 

– Tidigare körde jag 
knappt 70 mil, nu körde
jag 7,5 mil längre på 60

liters tanken, på en längre körning.
Den här gången gick bilen 77 mil 
innan jag behövde tanka igen, den
gick 10 % längre. Genom att Au-
toMEC-enheterna fi nns på bilen blir  
det en ekonomisk besparing för oss, 
säger Tony Jansson.

Sören Thyr och Rolf Ekström har haft ett fi nt samarbete under 25 års tid. 
På fl era  av Sörens Thyrs fordon utförs nu intressanta AutoMEC tester.

Åkeri med 22 lastb ilar 
sparade mer än 700 000 krono r
Gunnar Johansson & Co dri-
ver ett åkeri i Hamburgsund 
med 22 fordon. Fordonen går 
i ständig tr afi k i Sverige och 
Norge. För t vå år sedan, i 
februari  2002, monterade de
AutoMEC-enheter på tr e av 
sina fordon, utan chaufförer-
nas vetskap.

Åkeriet har en bra och till förlit lig
statistik på fordonsparkens bräns-
leförbrukning och hade dessutom 

samma sorts körningar under både 
2001 och 2002. Under 2001 körde 
de 284 000 mil med sina lastbilar 
medan åkeriet 
avverkade
295 000 mil 
året därpå.

Under ti-
den februari
til l juni 200 2 
testade Gunnar Johansson & Co 
AutoMEC-enheterna på tre av sina 
fordon, utan att aktuella chaufförer 
kände til l det.

Min skade med 8 %
– Bränsleförbrukningen minskade 
så kraftigt att vi bestämde oss för 

att montera 
magneterna 
på alla våra 
fordon (22 st) 
under som-
maren 2002 
Vi har under

dessa år haft samma sorts körning
mellan Sverige och Norge och detta 
innebär en minskning på drivme-
delsförbrukningen med 8 %, skriver

Bengt-Ove Gunnarsson, Gunnar 
Johansson & Co, i ett brev tíl l MEC 
Sweden. 

Sparade drygt 700 000 kronor 
Åkeriet har gjort en stor ekonomisk 
besparing på drygt 700 000 kronor 
under 2002, genom den 8 %-iga 
bränsleminskningen och detta be-
ror på användningen av AutoMEC 
enheterna. Det betyder att Gunnar 
Johansson & Co , under det året,
sparade mer än 30 000 kronor per 
lastbil, jämfört med året innan.

Flera tester hos FraktCentra len
Sören Thyr AB utför även tester på 
andra lastfordon. Det sker bl. a. på
en linjebil som körs i två skift för
Dahls VVS. 

– Lastad med VVS produkter 
kör den lite varstans här i Gävle, 
liksom till  Stockholm och även 
til l Dalarna. Under en månads 
tid har vi noggrant kontrollerat 
bränsleåtgången på lastbilen. Nu har 
vi installerat AutoMEC på den och
om en månad vet vi exakt hur stor 
bränsleminskningen blivi t, berättar 
Tony Jansson. 

– Att vi fått en bränsleminskning 
på 10 % på den lil la lastbilen är vi
mycket nöjda med. Om de fortsatta 
testerna, på våra övriga fordon be-
kräftar att bränsleminskningen 
verkligen blir så stor, som generala-
genten lovar, kommer vi att installera 
AutoMEC på alla våra enheter, säger
Sören Thyr.

– Vi räknar med att bränsleför-
brukningen, på de olika testfordo-
nen, kommer att sjunka ännu mera, 
säger MEC Swedens representant
Rolf Ekström och fortsätter:

– Genom tidigare tester vet vi att 
bränsleåtgången sjunker ännu mera 
när vi har kört de olika fordonen en
längre tidsrymd, än bara under några
få veckor, som hittil ls skett. De posi-
tiva milj öeffekterna får vi inte heller
glömma bort. Mätningar har visat att 
de giftiga avgaserna minskar med 
20-50 % genom användningen av 
AutoMEC. 

Möte om AutoMEC, för  åkare
nu på onsdag den 25 februari
– Intresset för AutoMEC har tagit
rejäl fart här i Gästrikland under 
den senaste månaden. Därför vill  vi 
inbjuda åkare och entreprenörer till  
ett informationsmöte om AutoMEC. 
Mötet, som är helt kostnadsfri tt, sker 
nu på onsdag, den 25 februari, kl. 
19.00, berättar Rolf Ekström. 

Eftersom utrymmet och platserna 
är begränsade kan vi inte ta emot all-
mänheten, utan bara företagare. För 
mer information och anmälan, ring 
Rolf Ekström, tel. nr. 070-669 38 63.

På alla förbrän nin gsm oto rer  sprut as syr e och bränsl e in i m oto rn. Skissen vis ar hur  syret  (blå tt ) i luft en och  bräns let
(grö nt ) upptr äder i molek ylg rup per.

Så här fungerar AutoMEC

Skissen vis ar att  AutoMEC delar upp mo lek ylg rup perna i mind re enheter, så att  reakt ion syt an ökar. Förbränning en
opt imeras . Genom  process en minska s br äns leförb ruk ningen  samti dig t so m gi fti ga avgasutsl äpp reduc eras.

En månad efter 
installationen av 
AutoMEC kan Anders 
Jakobsson på JB Frakt-
konsult AB i Gävle, 
nöjt konstatera att
AutoMEC fungerar. 

– Vi har redan nått en 
bränslebesparing 
på drygt 5 % och mer 
lär det bli, säger 
Anders Jakobsson.

Drar nu t re lit er min dre per ti mma
På alla typer av förbrännings-
motorer  sker stora bränslebe-
sparin gar när AutoMEC enhe-
terna används. Generalagenten 
MEC Sweden AB garanterar
att dr ivmedelsbesparingen blir
minst 5 %. 

Det är inte ovanligt med reduktio-
ner av bränsleförbrukningen som 
överstiger 10 %. Dokumenterade
värden på 5-10 % i bränslebesparing
har uppmätts på många olika slag av
förbränningsmotorer, t ex motorer i 
personbilar, bussar, lastbilar, trak-
torer, grävmaskiner, truckar, fartyg
och även i industrier. 

Inget hände på tre veckor
Anders Jakobsson driver företaget 
JB Fraktkonsult AB i Gävle till sam-
mans med kompanjonen Julius Brüg-
ge. Under 2-3 veckors tid i december 
förra året gjorde han noggranna 
bränslemätningar på en av sina last-
bilar, Scania 124/360, årsmodell  –99. 
Enligt företaget drog den 3,33 liter
per mil under mätningsperioden.

Varje år körs lastbilen omkring 
25.000 mil och har nu gått 90.000
mil. Regelbundet kör den gods på 
sträckan Stockholm – Luleå tur 
och retur. Den 7 januari i år lät 
Anders Jakobsson montera på Au-
toMEC enheterna. 

– Mellan den 7 och 24 januari 
skedde ingen som helst förändring

avseende bränsleåtgången. Vär-
dena var skrämmande lika som 
de var i december. En sak måste
vi komma ihåg, nämligen att under
januari har vi haft fl era snöoväder 
i Norrland, vil ket naturligtvis har 
gjort att motorn, vid dessa till fäl-
len, dragit mer bränsle än vid nor-
mala förhållanden, säger Anders 
Jakobsson och fortsätter:

– Under de senaste tio dagarna

har något mycket intressant hänt. Vi
har kört bortåt 600 mil och plötsligt 
har bränsleförbrukningen minskat en 
hel del. Nu drar den bara 3,16 liter
per mil, vil ket är en minskning med 
5,11 %. 

Grävmaskin sparar  9 %
Leif Grimsrud AS i Halden som äger 
60 grävmaskiner, med fordonsmo-
dellen Volvo EC 390, har utfört tester 
vid två olika till fällen. 

Vid det första testtill fället, under 
66 timmars tid i september 2002, 
drog grävmaskinen 33,95 liter per 
timma (utan AutoMEC). Efter in-
stallation av AutoMEC, under 29,5 
timmars arbete i december 2002, 
gick bränsleförbrukningen ned till  
30,82 lit er per timma. 

Företaget har uppmätt en 9 %-ig 
bränslebesparing vid arbete i grustag. 
Grävmaskinen har stått på samma 
ställe där den kontinuerligt har grävt
och lastat dumpers. Mätningen gjor-
des när grävmaskinen fyl lde två dum-
pers vid två olika testtill fällen.

Gif tiga a vgaser  minsk as 20-50 %

Goda miljöeffekter
Regelbundna mätningar görs för 
att dokumentera och fastställa 
vil ka avgasvärden, s. k. K-vär-
den, som fordon har med resp. 
utan AutoMEC.

Toyota Previa, ägs av Dram-
mens kommun. Två avgastester 
har utförts med nästan sex må-
naders mellanrum.
Avgastest 1: 27/5 -03 utan 
AutoMEC, fi ck K-värde: 0,50. 
Efter denna test blev AutoMEC 
påmonterad. 
Avgastest 2: 13/11 -03 med Au-
toMEC, fi ck K-värde 0,09.
Det betyder att de giftiga parti-
kellutsläppen sjönk med hela 82 
% efter det att AutoMEC hade 
suttit på motorn under drygt fem 
månaders tid. 

Buss Scania är avgastestad fyra 
gånger på Scanias verkstad i 
Halden.
Avgastest 1: 3/9 -02, utan Au-
toMEC, fi ck K-värde: 0,52. 
Avgastest 2: 30/9 -02, med 
AutoMEC i fyra veckor, fi ck K-
värde: 0,44
Avgastest 3: 24/10 -02 , med
AutoMEC i sju til l åtta veckor,
fi ck K-värde: 0,28 
Avgastest 4: 25/11 -02 , utan 
AutoMEC i fyra veckor, fi ck K-
värde: 0,62 
Med AutoMEC föll K-värdet 
med 46 %. Efter demontering
av AutoMEC steg K-värdet med 
121 %. 

En av vår tids största globala
hotbilder är  de luftf öroreningar 
som sker genom användningen
av fossila bränslen. Politi ker, 
världen över, ser allvarligt på 
hur  miljön förstörs genom gif-
tiga avgaser, från bl. a. fabriker 
och motor fordon. 

Under fl era  års tid har stora ekono-
miska resurser satsats för att testa
AutoMEC enheterna. Syftet har varit 
att dokumentera och fastställa vilka 
avgasvärden, s k. K-värden, som for-
don med eller utan AutoMEC enhe-
ter har. Resultaten visar att de giftiga 
avgaserna minskar med 20-50 %.

Omfattande test färdig
– AVL  MTC i Haninge har gjort en
omfattande test av AutoMEC under 
fyra månaders tid. 
De har kört tre stan-
dard Europatester 
vid varje mätnings-
til lfälle. Testbilen
var en VW Passat 
TDI 1,9 liter, 2003-
modell. Resultatet
är uppseendeväckande, säger Owe 
Johansson på MEC Sweden, gene-
ralagent för AutoMEC.

AVL  MTC är ett av Europas mo-
dernaste avgaslaboratorier utanför 
bil industrin, med multif unktionella 
testsystem för förbränningsmotorer 
såväl som system för avgaskontroll 
och test av bränsleegenskaper.

– Resultatet visar en reduktion när
det gäller i drivmedelsförbrukningen

på 5 %. De milj öfarliga partiklarna 
blev reducerade med 10-30 %. Detta 
uppnåddes efter 300 mils körning 
med AutoMEC installerad. Al l er-
farenhet visar att partikelmängden 
reduceras ytterligare när man kör
ett längre tag med AutoMEC. AVL 
MTC har aldrig tidigare testat andra
produkter med till närmelsevis så 
goda resultat, säger Owe Johansson. 

Utsläppen inte så fräna längre
Åke Nordqvist i Sjuntorp bygger 
kraftledningar åt Vattenfall. I augusti
2003 monterade han in en AutoMEC 
på sin traktorgrävare Lennen. Det är 
en gammal maskin från 1996 som
har gått 7 000 timmar. När han job-
bar sitter han i en hisskorg som fi nns 
ovanför gasutsläppet. Åke var myck-
et skeptisk til l en början. Han tyckte 

att det var fråga om 
humbug men nu har 
han märkt en stor 
skill nad. 

– Det osar inte 
alls lika mycket som 
förut, det är den 
största skil lnaden. 

Avgaserna är friskare, motorn renar 
mer. Linjegubbarna på Vattenfall har 
sagt att det inte luktar lika mycket 
diesel numera. Utsläppen är inte så 
fräna längre. Grävaren har en bättre
och annan gång än förut, den går 
jämnare och har en annan klang i 
motorn. 

Inga problem med avgaserna
Arne Andersson på Arnessons Be-

tongborrning i Kil,  arbetar inomhus 
i trånga utrymmen med en gasdriven 
maskin av märket Skidster. På ma-
skinen har han kopplat på ett litet
grävaggregat som han arbetar med 
i källare och badrum med bl. a. be-
tongdemontering. Innan han instal-
lerade AutoMEC var det besvärligt
för hans kil lar att arbeta i trånga 
utrymmen som had e dålig ventila-
tion. De fi ck omgående ont i huvudet
och kunde därför inte arbeta mer än 
ett par timmar i taget. I höstas instal-
lerade han en AutoMEC och kan nu 
konstatera:

– Vi har inga problem med avga-
serna längre. Nu är allt bra, både för
oss och för de människor som vistas i 
husen, när arbeten pågår.

Rolf Ekström, tel: 070-669 38 63
Sven-Allan Johansson, tel: 070-493 31 75

Möte 25/2 
för  åkare
Välkommen ti ll  ett möte 
om AutoMEC, onsdagen 
den 25/2 kl. 19:00 i Gävle.

Nu på onsdag ordnar MEC 
Sweden AB ett informa-
tionsmöte i Gävle för åkare 
och entreprenörer om bräns-
lebespararen AutoMEC. Au-
toMEC är en ny uppfi nning 
som garanteras ge minst 5 % 
bränslebesparing. Dessutom 
renas avgaserna med mellan 
20-50 %.

Föreläsare blir  MEC 
Swedens Owe Johansson, 
Stefan Fossum och Rolf 
Ekström.

För anmälan och informa-
tion om mötesplats ring Rolf    
Ekström, tel: 070-669 38 63

Ingen förändrin g 
uppmättes under
de tre första veckorna”

  Körde
7,5 mil längre 
på 60 lit ers tanken”

            Sparade mer än 
30 000 kronor per lastbil”

             Avgaserna 
är fri skare,
motorn renar mer”


