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USA ON LINE/ INDMAR NU EXKLUSIV MARKNADSFÖRARE AV MIDLANDS 

MARINA SMÖRJMEDEL I SVERIGE 

- Midland har utsett USA On Line, att exklusivt marknadsföra och sälja våra marina 
smörjmedel i Sverige, säger Jonas Udd, vd på Midland AB. USA On Line AB är dessutom  
exklusiv importör av Indmar inombordsmotorer, Barr Marine och Turningpoint propellrar 
sedan tidigare. – Vårt samarbete innebär ett dedikerat fokus på det marina segmentet i 
marknaden. Bakgrunden är flera års samarbete med USA On Line, som har hög teknisk 
kompetens inom både motorteknik och smörjmedel, kände vi att steget till full exklusivitet 
var både naturligt och affärsmässigt riktigt, säger Jonas Udd. 
 
- USA On Line är ett företag med gott kunnande, och ett brett produkterbjudande med en 
god mix av varumärken, Vår satsning på den marina marknaden mot återförsäljare och 
verkstäder faller naturligt genom USA On Line AB, berättar Jonas Udd. 
 
Tongi Erson, vd och grundare av USA On Line AB har samma syn på det marina 
segmentet som Midland: - Vi anser att den marina marknaden traditionellt legat efter 
personbilsmarknaden både när det gäller produktutveckling och förmåga att skapa bättre 
ÅF-marginaler, säger han.  
 
Midland har aktivt utvecklat produkter för både inom- och utombords 4-taktsmotorer med 
två nya, innovativa motoroljor – en Euro 4-specificerad Marine 15W-40 för inombordare 
och Marine FC-W 10W-30 med utökat motorskydd för utombordare i saltvattenmiljö. 
Marine 15W-40 är marknadens första delsyntetiska motorolja för inombordsmotorer och 
ger tekniska fördelar jämfört de traditionella mineraloljorna när man tittar på egenskaper 
som högtemperaturskydd, start vid låg temperatur och förmåga att hålla rent i motorn, 
säger Jonas Udd. – Produkterna är två exempel på där tekniska fördelar går hand i hand 
med ökade ÅF-marginaler. På 2-taktsidan är vi fokuserade på moderna, helsyntetiska och 
biologiskt nedbrytbara oljor, säger han. 
 
Midland, som har sitt historiska ursprung och kunnande ifrån licensproduktionen av 
Quaker State, är ett ledande oljemärke i Europa. Midland har specialiserat sig på 
smörjmedel för dagens högsta krav.  
 
För mer information, kontakta Midland AB, telefon 031-725 34 00 eller  
USA On Line AB, telefon 08-446 49 00. 
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