
Kemi, olier
og væsker 
til værksted 
og industri



– effektive produkter til rengøring og pleje af motoren   

– kvalitetsprodukter til smøring, pleje og beskyttelse  

– autosmøremidler og specialprodukter  

– kemi og væsker til industri og rullende materiel 

– bilplejeprodukter til professionel rens og klargøring 

Få mere at vide om, hvad vi kan gøre for din branche

Motorverk – får hjulene til at rulle 
I Motorverk har vi samlet Danmarks førende brands inden for kemi, olier  

og renholdelses- og rengøringsmidler. Vi har ét mål: At gøre det nemt  

og enkelt for vores kunder. Med Motorverk behøver du kun at handle  

ét sted. Vi sørger for leveringen - og vi kan tage brugt emballage med retur.  

Nemmere kan det ikke være.

Motorverk fører kun gennemtestede kvalitetsprodukter med mindst mulig  

miljøpåvirkning. Her i brochuren kan du læse om vores brands og se, hvad  

vi kan gøre for din branche.

Totalløsning for væsker og rengøringsmidler

Ud over fælles domicil i Vejle og Hvidovre deler selskaber og brands  

i Motorverk salgs- og serviceplatform samt teknisk personale og  

udviklingsafdeling ledet af egne kemikere. Sammen udgør selskaberne  

en totalløsning for væsker og rengøringsmidler til industrien og auto- 

branchen, herunder Heavy Duty-segmentet, som bl.a. omfatter lastbiler,  

entreprenørmaskiner, traktorer, busser og tog.

 

Velkommen til Motorverk

 

Nem hverdag !
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Ambassadør i Danmark
Castrol er verdens førende producent af avanceret motorolie og 

øvrige smøreolieprodukter – og sådan har det været gennem mere 

end 100 år. Produktionen omfatter bl.a. autosmøremidler, special-

produkter til biler, luftfart, motorcykler og erhvervskøretøjer, herun-

der tog og bus, lastbiler, marine, traktorer og entreprenørmaskiner 

samt køle- og smøremidler til industriproduktion.

Castrol vil fortsat være i front, og hvert år udvikles og testes hund-

redvis af nye produkter med banebrydende teknologi i et af de syv 

globale Castrol R&D-centre. 

Castrol anbefales af store producenter af originaludstyr inden for 

autobranchen, bl.a. Audi, Ford, MAN, Honda, Volvo og VW.

Det er CB Lubricants, som står for distributionen af Castrol i 

Danmark. Vi yder teknisk rådgivning og support af specialiserede 

medarbejdere og sikrer en fleksibel levering fra eget lager ved 

hovedsædet i Vejle.

I Motorverk har vi samlet Danmarks førende brands  
inden for kemi, olier, renholdelses- og rengøringsmidler. 

Siden 1987 har Bell Add stået for det ypperste inden for motor-

pleje og additiver til brændstof. Fra eget laboratorium med egne 

kemikere har den Hvidovre-baserede virksomhed gang på gang 

flyttet grænserne for renholdelse af motorens inderste dele med 

produkter, som udelukkende er baseret på kemiske processer.

Tusindvis af værksteder over hele landet har gennem årene fået 

øjnene op for de nye muligheder, som Bell Add rensevæsker og 

rensemaskiner har skabt – og kunderne har nydt godt af store 

besparelser, når fastbrændt kul og sod fjernes helt uden brug af 

værktøj og dyre mekanikertimer. 

 

Samtidig med udvikling og salg af egne produkter yder Bell Add 

rådgivning og assistance til værksteder i hele landet i forbindelse 

med analyse, diagnosticering og fejlfinding – og der arrangeres 

løbende seminarer og gå-hjem-møder for værksteder, som herved 

introduceres til nye produkter og rensemetoder.

Holder motoren ren 

Dansk kvalitet til 
køretøj og maskiner

I Mekanika-serien findes vores egenudviklede olieserie, Mekanika,  
LongLife kølervæsker, anti-graffiti-produkter, rensemidler, smøring,  
fedt, værnemidler, arbejdsmiljøvenlige sprays, væsker og AdBlue.

Nem hverdag !
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Produktserien Mekanika indeholder et bredt udvalg af kvalitets- 

produkter og hjælpemidler til smøring, beskyttelse, rensning og 

vedligeholdelse – med fokus på arbejdsmiljø  og brugervenlighed.

Mekanika er specialudviklet med det formål at opnå bedst mulige 

resultater, og en del af serien er særligt miljøneutrale produkter, 

hvor der er taget maksimale hensyn til  et sundere arbejdsmiljø 

uden at gå på kompromis med effektiviteten.



Vi yder professionel rådgivning og kundesupport omkring industriel 

affedtning, rengøring, overfladebehandling, smøring af maskindele 

og meget mere.  

 

Alle produkter er udviklet af egne kemikere og produceret hos  

Kemi-Service i Vejle i et nært samarbejde med kunder i industrien  

og autobranchen samt Heavy Duty-segmentet. Altid med fokus på  

arbejdsmiljø, herunder genanvendelse af emballage og minimal  

udledning af miljøskadelige stoffer gennem brug af spildevandsfiltre.  

Kemi til professionelle
Rengøring, afvaskning, smøring og vedlige- 
holdelse af maskiner og alt rullende materiel.

Både til store og små
Hos Kemi-Service får du det, du har brug for  
– hverken mere eller mindre fra 1 L til 1000 L.

Dansk produceret
Alle produkter er udviklet af egne kemikere 
og produceret hos Kemi-Service i Vejle.

Effektiv smøring, affedtning og pleje – det er forudsætningen for  

en ubrudt produktionslinje. Køretøjer og maskiner skal fungere  

hver dag, og Kemi-Service leverer kvalitetsprodukter, som holder 

hjulene i gang.

 

Kemi-Service er en af landets førende leverandører af kemiske  

produkter til industrien og Heavy Duty-segmentet, som omfatter 

bl.a. lastbiler, entreprenørmaskiner, traktorer, busser og tog.  

Kemi-Service leverer alle typer af væsker til daglig vedligeholdelse.

Totalleverandør af kemi til profesionelle

Metalinas har siden 1985 været klargørings- og autobranchens foretrukne samarbejdspartner, hvor kvalificeret rådgivning  

står i centrum for førsteklasses produkter til reparation og pladearbejde, autovask, rens og polering. 

 

Alle produkter er fremstillet i overensstemmelse med de strengeste miljø- og sundhedskrav uden at gå på kompromis med  

kvaliteten. Til samtlige produkter forefindes datablade med udførlige instruktioner, som sikrer korrekt brug af produkterne.

Alt det bedste til klargøring og pladearbejde

Produkter til professionel klargøring
Alt det bedste fra poleremiddel til lakforsegling.

Fundamentet skal være i orden
Bred vifte af produkter til reparation  
og pladearbejde.

Rådgivning og support
Vi er altid klar til at hjælpe dig med den perfekte  
løsning på den opgave, du står over for.

Nem hverdag !
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Metalinas har et bredt sortiment af vaske- og poleremidler, lakforsegling  
i bedste kvalitet, sliberondeller, metalspartel, elektroder og meget mere.

I Motorverk har vi samlet Danmarks førende brands  
inden for kemi, olier, renholdelses- og rengøringsmidler. 



AUTO
 

Hos Motorverk får du alle de væsker, som bilen behøver – inde som ude.  

Fra additiver og rensevæsker til olier, smøreolier og smørefedt. Vi er leverings- 

dygtige i alle væsker til bilen – herunder sprinklervæske, kølervæske, bremse- 

væske og selvfølgelig alt i klargøring.  

Og så alt det, som gør værkstedet til en sikker og rar arbejdsplads: gulvrens,  

absorberingspulver, nitrilhandsker og meget mere. 

TRANSPORT
 

Store biler skal have store volumener! Motorverk har egen fordelagtig  

leveringsløsning til hele landet af brændstof, additiver og rensevæsker,  

olier, smøreolier og smørefedt til lastbiler, kølevogne og tankbiler.  

Vi er leveringsdygtige i alle væsker til bilen – herunder sprinklervæske,  

kølervæske, bremsevæske og selvfølgelig alt i klargøring.  

 

Og ofte kan vi tilbyde at tage brugt emballage i størrelse XL med retur.

Nem hverdag !
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KLARGØRING
 

Sikkerhed på arbejdspladsen er i centrum for de hundredvis af produkter, som  

retter sig mod klargøringsbranchen. Siden 1985 har Metalinas slået sit navn fast  

som leverandør af førsteklasses klargøringsprodukter til reparation og pladearbejde, 

autovask, rens og polering. 

Alle produkter leveres med kvalificeret service og personlig rådgivning – sammen 

finder vi den optimale løsning for værkstedets behov.

BEFORDRING
 

Bus, tog og letbane behøver kun én leverandør: Motorverk. Vi er leveringsdygtige  

i brændstof, additiver, smøreolie, smørefedt og kølervæske samt rengørings-,  

affedtnings- og klargøringsmidler til køretøjerne – ude som inde. Vi klarer nemlig 

også den indvendige rengøring og vedligeholdelse af gulve, vinyl, glas og tekstil.  

 

Ofte kan levering ske med egen lastbil fra lageret i Vejle – og så tager vi tom  

emballage i størrelse XL med retur.

I Motorverk har vi samlet Danmarks førende brands  
inden for kemi, olier, renholdelses- og rengøringsmidler. 
Se hvad vi kan gøre for din branche. 



AGRI
 

Når høsten sætter ind, skal grejet være i orden! Motorverk er leveringsdygtige  

i alle væsker til traktorer og maskiner. Fra brændstof, additiver og rensevæsker  

til olier, smøreolier og smørefedt, sprinklervæske, kølervæske, bremsevæske  

og selvfølgelig alt i klargøring.  

 

Vi sikrer, at du får høsten i hus uden maskinproblemer.

OFFENTLIG
 

Hver dag stævner i tusindvis af minitraktorer, kantklippere og græsslåmaskiner  

ud fra materielgården for at vedligeholde de offentlige parker og haver,  

vejkanter og grøfter. Store og små maskiner – alle skal de behandles med  

omhu og serviceres med fedt, olie, rensevæsker og additiver. 

Vi er også leveringsdygtige i alt det udenom: nitrilhandsker til mekanikeren,  

gulvrens til værkstedet, klargøringsmaterialer og absorberingspulver til at  

opsamle spildte væsker m.m.

Nem hverdag !
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OFF-ROAD
 

Maskiner til byggeri og anlæg er kraftfulde og ustoppelige – men masser af  

tomgangskørsel stiller høje krav til brændstofkvaliteten. Motorværk holder motoren  

i topform med specialbrændstof, additiver og rensevæsker samt olier, smøreolier  

og smørefedt til lastbiler, gravemaskiner og øvrige entreprenørmaskiner.  

 

Vi er leveringsdygtige i alle væsker – herunder sprinklervæske, kølervæske,  

bremsevæske og selvfølgelig alt i klargøring. 

MARINE
 

Marine er en voksende industri for Motorverk, som med en lang række kemi- 

produkter, additiver og rensevæsker, smøreolier og smørefedt målrettet den  

maritime industri er totalleverandør af alle indenbords væsker til søfarten.  

 

For marineindustrien er leveringssikkerheden og ikke mindst leveringstidspunktet  

afgørende. Det er en udfordring, som Motorverk sætter en ære i at håndtere.

I Motorverk har vi samlet Danmarks førende brands  
inden for kemi, olier, renholdelses- og rengøringsmidler. 
Se hvad vi kan gøre for din branche. 



INDUSTRI
 

Motorverk er storleverandør af smørefedt, gearolie, hydraulikolie og renseprodukter 

til industrien: til industriel affedtning, rengøring, overfladebehandling, køling og 

smøring af maskindele og meget mere. Fra de største vindmøllefabrikker til de mindste 

fødevareproducenter, som efterspørger effektive og miljøvenlige kvalitetsprodukter.  

 

Maskinerne kører ofte i døgndrift, og regelmæssig service og vedligeholdelse er 

nødvendig for en ubrudt produktionslinje. Vores erfarne rådgivere står klar med 

vejledning og service. 

SERVICE
 

Motorverk er storleverandør til rengøringsbranchen, udlejningsbranchen  

(liftudlejning, stilladser og mindre entreprenørmaskiner) og for dig, som er  

beskæftiget med service, hvor hygiejne og sikkerhed er i højsædet. 

 

Hos Motorverk klæder vi dig på til jobbet, så du kan gå sikker på arbejde  

– dag efter dag.

Nem hverdag !
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HÅNDVÆRK
 

Tag Motorverk med på arbejde! Elektrikeren, tømreren, smeden, gartneren og  

mureren kan her finde alle de uundværlige hjælpemidler og kvalitetsprodukter  

til smøring, beskyttelse, rensning og vedligeholdelse – alt sammen med fokus på  

arbejdsmiljø og brugervenlighed.  

 

Vi har det hele fra arbejdshandsker til produkter på spray til stort set en hvilken  

som helst opgave: Multi 5, Silicone Spray, Pakningsmasse, Køle Spray m.m.

BUTIK OG HANDEL
 

Additiver og rensemidler fra Bell Add og kvalitetsolier fra Castrol er topsællerter  

for detailhandlen. Motorverk er leveringsdygtig i de førende brands inden for kemi, 

olier, klargøring og renholdelsesmidler – klar til videresalg i detailhandlen.

I Motorverk har vi samlet Danmarks førende brands  
inden for kemi, olier, renholdelses- og rengøringsmidler. 
Se hvad vi kan gøre for din branche. 



Hos Motorverk bestræber vi os på at minimere miljøpåvirkningen i alle faser af  

fremstillingsprocessen. Og vi stiller krav til vores leverandører om at fremstille og levere  

produkter i overensstemmelse med vores miljøprofil.

Det er vores ambition fortsat at udvikle nye produkter, som er bedre for miljøet end  

alternativerne på markedet – ikke kun ved at overholde lovkravene men ved at holde en  

højere standard. Derfor arbejder vi aktivt på at indkøbe produkter og råvarer, som har mindst  

mulig miljøpåvirkning under fremstilling, transport, brug, nedbrydning og genanvendelse:

 Vi vælger miljøtilpassede og i videst muligt omfang genbrugelige materialer.

 Vi stiller krav og sikrer, at vores leverandører fremstiller og leverer  

 produkter i overensstemmelse med vores firmapolitik.

 Vi vælger arbejdsmetoder, råvarer og produkter, som er skånsomme  

 mod miljøet, herunder arbejdsmiljøet.

 Vi informerer og påvirker vores kunder til at anvende produkter og  

 arbejdsrutiner, der tager hensyn til miljøet.

 Vi arbejder målrettet med miljøvenlig håndtering af returemballage  

 – herunder minimering af CO2-belastende transport.

Miljøprofil

Motorverks kemikere har egne laboratorier  
med fokus på miljøvenlig produktion  
og udvikling i både Vejle og Hvidovre. 

Gungevej i Hvidovre er centrum for research  
og udvikling af nye produkter til flere brands,  
heriblandt Bell Add og Mekanika. 

Bugattivej i Vejle er hovedsæde for bl.a. Castrol  
i Danmark, Kemi-Service samt Metalinas. 

Motorverk har domicil  
i Vejle og Hvidovre med  
nem adgang til distribution  
over hele landet. 

Motorverk samler din ordre og sørger for transport med egen bil  
fra lageret i Vejle eller med fragtmand fra Hvidovre.

Nem hverdag !
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Teknisk service
Ikke to kunder er ens! Til gengæld er alle vores erfarne konsulenter klar med  

teknisk rådgivning og know-how på tværs af de enkelte brands. Vi sikrer vores  

kunder den bedst mulige service, og vi stiller gerne vores tekniske viden til  

rådighed for specifikke problemer. 

Motorverk tilbyder vores kunder teknisk  

rådgivning og assistance gennem et 

landsdækkende net af serviceteknikere. 

Kundeservice håndterer alle situationer – også af teknisk  

karakter. Hvis ikke vi kan klare det på telefonen, så har  

vi folk på vejene til personlig assistance i din virksomhed.

I Motorverk har vi samlet Danmarks førende brands  
inden for kemi, olier, renholdelses- og rengøringsmidler. 



Ring og hør, 
hvad vi kan  
hjælpe med...
på 81 900 900 

Nem hverdag !

Find mere info på www.motorverk.dk
MOTORVERK    I    Gungevej 9, 2650 Hvidovre    I    Bugattivej 15, 7100 Vejle 
Kundeservice:    81 900 900      Mail:  info@motorverk.dk        www.motorverk.dk 
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