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Endelig er våren over oss, og det er på tide å komme ut av vinterdvalen. Nå er sommerhjulene kommet på, og vi går en lang sommer i møte. Det er nå
det er moro å være bilentusiast.
Utover våren og sommeren står biltreffene i kø.
Først ute er vårt eget landstreff på Gol 28. – 30.
mai. For mange, meg selv inkludert, er dette årets
høydepunkt. Vi håper flest mulig vil være med for
å gjøre årets treff enda bedre enn i fjor. Fra styrets
side ber jeg om at alle som vet de skal komme
melder seg på i forkant av treffet. Vi har svært mye
å gjøre under treffet, og alle som melder seg på i
forkant bidrar til å gjøre at ting går smidigere.
Etter landstreffet er det ikke mer enn 2 uker til treff
i Füchtorf i Tyskland. Flere fra lokallag Oslo vurderer å dra nedover, så ta kontakt om du vil være
med. I juli, nærmere bestemt 16. – 18. er vi invitert
til MBSCA sitt treff i Sverige. I år er dette flyttet til
Gøteborg, så for mange er det bare en svipptur
over grensen. Følg med på forumet for mer informasjon om kommende treff.
Som sagt så er det sesong for sommerdekk nå.
De fleste kan vel knapt få på disse fort nok, men
over alt ser man biler skodd med vinterdekk gjennom hele sommeren. Vinterdekk har fått navnet
sitt av en grunn, de er ikke egnet på sommerføre.
Vurderer du å ”kjøre opp” noen slitne vinterdekk i
sommer, så dropp det og kjøp heller noen billige
sommerdekk. Du vet aldri når du må bråbremse!

Styreformannen har ordet

På tide å våkne!

God sommer! Nyt hvert minutt
av den. Det skal i hvertfall jeg.

Frode Str
and
Styreform
ann
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Kjære leser,
Som forutsett i forrige utgaves leder så tok det ikke
lang tid før både polish og sommerdekk ble aktuelt.
Poleringsjobben som jeg også hintet til i forrige
nummer er allerede unnagjort, og som bildet under
viser så ble resultatet utrolig bra! Les mer om dette
lenger ut i bladet.
Det er flere enn meg som har fått unna vårpussen,
så vi kan lese om Alexanders jobb på sin egen
S210, samt få en innføring i hvordan man enkelt og
greit kan renovere ødelagte felger. Forhåpentligvis
vil disse artiklene inspirere resten av medlemmene
og føre til lys i garasjer (og kjellertrapper) til langt
på natt over det ganske land.
Vi kan også lese om Terjes nye 2007 E320CDI,
selv om ryktene sier at han planlegger å bytte
den ut allerede. Fortsetter han slik så må vi øke
frekvensen på MB-Tidende, fire ganger i året er alt
for snaut for den karen.
Tore har flere bekjennelser å komme med som
bilshopoholiker, og denne utgavens historie kan
nok fremkalle både nikking, hoderisting og humring
fra de av oss som kjenner seg igjen..
God lesning!
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www.mbentusiastklubb.com
MB Entusiastklubb
Postboks 11, Vollebekk
0516 Oslo

MB Tidende utgis fire ganger
årlig, og er MB Entusiastklubbs
medlemsblad.

Sven Håkon Voldum
Redaktør
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LANDSTREFF 2010
Dette er siste MB-Tidende før landsteffet 28.-30.mai på Gol. Vi
håper at så mange som mulig har anledning til å delta, og gleder
oss til en trivelig helg sammen med likesinnede. Se plakaten
lenger ute i bladet for fullt program, og besøk ellers nettsiden med
adresse landstreff.mbentuisastklubb.com for påmelding og ytterligere informasjon.

PREMIERING I MB-TIDENDE
Med perfekt timing til vårstellet er denne
utgavens artikkelpremie et gavekort hos
scandicshine.no, som har et stort utvalg av
bilpleie. Hvem som ble den heldige vinneren
denne gangen kan du se lenger nede på
siden.

MBE ARKIV
Ildjseler i klubben er i ferd med å bygge opp et omfangsrikt arkiv
av såvel tidlige utgaver av MB-Tidende som interessante brosjyrer
og artikler fra andre medier. Dette vil suppleres fortløpende og har
adressen arkiv.mbentusiastklubb.com. Har du noe å bidra med?
Ta kontakt med styret.

Har du en historie eller nyttig kunnskap du
har lyst til å dele med oss andre? Nøl ikke
med å sende ditt bidrag til MB-Tidende på
mbtidende@mbentusiastklubb.com, kanskje er det du som vinner neste nummers
artikkelpremie! Husk at alt stjernerelatert er
interessant, og ta gjerne kontakt dersom du
lurer på noe.

AVTALEN MED MBSPECIALIST/GØRLØSE AUTOIMPORT
De av dere som har handlet fra MBSpecialist/Gørløse Autoimport
har sikkert merket at det kommer noen voldsomme regninger på
fortolling fra DHL (f.eks. 600,- for fortollingen og MVA i tillegg).
Dette har gitt en del overraskelser, i tillegg til at det har gitt oss
i styret mye å gjøre siden regningene har blitt sendt til klubben. Gørløse Autoimport har nå knyttet til seg Baastad Bil som
samarbeidspartner her i Norge med nettside www.mbspecialist.no. Prisene er naturlig nok litt høyere på den norske siden,
men til gjengjeld slipper man å tenke på fortolling. Både vi og
MBSpecialist håper at den nye ordningen vil gjøre det enklere
for medlemmene å benytte seg av avtalen. Kom gjerne med
tilbakemeldinger.

MIDTSIDEBILEN
Midtsidebilen stormer videre, og vi håper
disse kan være med på å dekorere garasjer og hobbyrom blant medlemmene. Også
denne gang fikk vi inn flere gode bidrag, og
valget falt til slutt på Pål-Andre Knutsen
sitt bidrag. Vi gratulerer ham som vinner av
Midtsidebilen og sender en MB Entusiastklubb t-skjorte sendes i posten!

ARTIKKELPREMIE
NR.2 2010

Denne utgavens premie for bidrag til bladet er sponset av www.Scandicshine.no,
som også tilbyr MBEs medlemmer 15% rabatt i nettbutikken!
Som premie i denne utgaven av MB-Tidende har de gitt oss

et gavekort på 1500kr i nettbutikken deres!
Blant de åtte artikkelforfatterne i denne utgaven,
var det Alexander Nygård som ble trukket ut som vinner
- vi gratulerer!

Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten!

Ny AMG-motor på trappene
AMGs egenutviklede 6.2l V8 byttes snart ut
med en 5.5l V8 Twin-turbo. Den nye motoren sies å ha 25% lavere forbruk, samtidig
som ytelsene kan strekkes opp til 570hk og
900Nm! Motoren ble presentert i en spesialrigget S-klasse som trekker linjene tilbake
til AMG 300SEL 6.3 (innfelt bilde) som for
alvor satte AMG på kartet i 1971.

Fujian Daimler Automotive
Den 16.april rullet den første kundebilen ut av fabrikken i Fuzhou
i Kina. Fabrikken eies av Fujian Daimler Automotive, som er et
samarbeid mellom Fujian Motors Group, China Motor Corp., og
Daimler AG. Samarbeidet ble startet i 2007, og fabrikken skal bygge modeller fra modellrekkene Vito, Viano og Sprinter.

Endringer på 2011 E-klasse
LED-kjørelys på standard E-klasser vil fra nå av være formet
som en rett strek istedet for boomerang-formen de opprinnelig
ble lansert med. Biler utstyrt med AMG Sportspakke vil fortsatt ha
boomerang-form på LED-kjørelyset.

Banerigget SLS AMG
Nå lanseres SLS AMG GT3,
en fullblods FIA-godkjent racerbil.
Motoren er lett modifisert og yter ca 600hk,
og koblet med en sekstrinns sekvensiell girkasse
som er betraktelig lettere enn den originale. Utstrakt
bruk av karbonfiber har ytterligere redusert vekten, og bilen er
utstyrt med veltebur og har forbedret aerodynamikk for stabilitet i høy
hastighet. Bilen har også 120l tank, og integrerte, luftdrevne jekketårn. Interiøret er strippet for luksus og inneholder kun det mest nødvendige for banekjøring.

R-klasse facelift
Faceliften innebærer en fullstendig ny front, mer i tråd med
resten av modellene fra Mercedes, nye sidespeil, baklykter
med LED-teknikk, samt bakfanger med reflektorer og integrerte eksoshaler. På innsiden
kommer nye fargekombinasjoner samt en interiørpakke fra
AMG.

E-klasse Cabriolet
Drømmer du om en ny E-klasse Cabriolet,
men har problemer med inngangssummen?
Frykt ikke, nå får man dem også i rimeligere
utgaver. 1:87, 1:43 og 1:18 er skalaene de
leveres i, og alle kan kjøpes hos nærmeste
Mercedes-Benz forhandler.

Polering
og
vårpuss
av
S210
Polering og vårpuss av S210
Tekst og foto: Alexander Nygård
Helt siden jeg fikk min første w123
har interessen for å holde bilen rein
vært stor. Jeg gikk kjapt bort fra Turtle Vax og over til Autoglym, videre
til Sonax og til slutt Meguiars. Felles
for alle var at jeg syntes at resultatet
ikke sto til tidsbruken. Jeg skjønte
tidlig at en skikkelig poleringsmaskin
var veien å gå, men jeg fikk aldri
somlet meg til å sette meg inn i hva
jeg trengte av produkter. Så det var
ikke før i fjor at investeringene startet
(skjønt, å kalle pengesluk investeringer er vel i overkant optimistisk,
men dog),
Igjennom andre medlemmer i MB
Entusiastklubb oppdaget jeg nemlig
forumet www.detailersclub.no. Dette

Dette var utgangspunktet før jeg begynte med bilen.
Møkkete og fæl etter mange mil på våte veier fulle av salt.

Her er utgangspunktet før polering, masse vaskeriper.

er tilholdssted for alle som er litt mer
enn middels interessert i bilpleie. Det
tok ikke lang tid før jeg var skikkelig
bitt av basillen og poleringsmaskin,
poleringsputer, poleringsmidler og
diverse andre ting var innkjøpt. For
de som ikke har fått det med seg er
norges kanskje største forhandler av
bilpleieutstyr en samarbeidspartner
med MBE. Nemlig www.scandicshine.no, kjekt å handle der siden
rabatter alltid er kjærkomment.
Scandicshine tilbyr også bilpleiekurs
med jevne mellomrom, og jeg deltok
på et slik i fjor. Det var ekstremt
lærerikt, og jeg anbefaller det til alle
som synes det er gøy med blank
bil, og som ikke synes alt over
200 kroner i bilpeleie er dyrt. Etter
diverse trening i fjor tok jeg sikte på
en skikkelig poleringsjobb på familiebilen nå før sommeren. Bilen er en
1999 E 200 T Avantgarde. Utgangspunktet var egentlig ganske bra,
men jeg ville ha det bedre. Tross alt
bar bilen preg av 11 år og 170 000
km.

ble bilen vasket med Optimum No
Rinse. Dette er et produkt for bilvask
uten tilgang på rennende vann, og
det så da ut til å fungere. Lakken var
som dere ser ganske ripete i utgangspunktet, så det er vanskelig å si noe
om hvor bra dette er for lakken.
Tidligere i vinter clayet jeg hele bilen,
men fikk ikke polert noe siden byggvarmeren min ikke ville starte. Clay
er blant annet et fantastisk verktøy
for å fjerne nupper i lakken. Når
disse nuppene løsner, kan de henge
fast i poleringspaden og lage nye riper. Derfor er det viktig å fjerne disse.
Det var ingen nupper i lakken nå, så
clay ble droppet i denne omgang.
Øverst på siden ser dere noen bilder
av lakken for å vise utgangspunktet:

Nærbilde som viser vaskeripene tydeligere.

Deretter fant jeg fram Flex 3403
VRG poleringsmaskinen min og
testet litt forskjellige kombinasjoner
av poleringspad og produkt. Jeg har
poleringsprodukter både fra Scholl
og fra 3M. Endte opp med to fulle
runder med Scholl S03+ (som er en
rubbing, dvs. et veldig sterkt poleringsmiddel som tar mye riper) på gul
Uberpad. Forskjellen fra upolert til
polert flate var enorm, noe som kommer tydelig frem på bildet under.
Jeg fortsatte over hele bilen med
S03+før jeg gikk over med Scholl
S17 og passende poleringspad.
S17 er et produkt som er litt snillere
enn S03+, det fjerner derfor ikke
like mye lakk og så dype riper som
S03+, men det gjør at det er et godt
produkt å følge opp med etter gro-

Hele poleringsjobben ble gjort i to
omganger. Første gangen brukte jeg
14 timer, og noe rundt det samme
andre gang. Selvsagt er jeg treg fordi
jeg er nybegynner, men en skikkelig
polering tar MYE tid... Bildet til
venstre viser utgangspunktet før jeg
begynte med bilen, møkkete og fæl
etter mange mil på våte veier fulle av
salt.
Siden jeg ikke hadde tilgang på
høytrykk eller rennende vann der
jeg drev på denne første økten,

50/50-bilde som viser utgangspunktet og resultat etter to runder med Scholl S03+.

Det ferdige resultatet ble ganske blankt.

Selvportrett i dør.

vere produkter. Til slutt gikk jeg over
med 3M Ultra Fine på tilhørende
poleringspad. Hele veien må man

også ta såkalt “wipe-down”. Dette
betyr at man vasker over panelet
man har polert med enten et produkt

Ferdig resultat.

beregnet for dette, eller med en 1:1
blanding av isopropanol og vann.
Dette gjør man for å fjerne alle rester
etter poleringsproduktet slik at man
med 100% sikkerhet kan være trygg
på at alle riper er borte. Alt dette tok
ekstremt med tid, men resultatet ble
også ganske blankt, noe bildene
øverst på siden viser.
Jeg polerte både lyktene foran og
bak med 3M Ultra Fina samt inni alle
dørhåndtakene med Scholl S03+ på
Meguiars applikatorpad først, og så
med 3M Ultra Fina, også på Meguiars applikatorpad.
Til slutt fant jeg fram Flex XC 3401
VRG maskinen min, og en svart
Uberpad. Dette er en dual-action
maskin, eller en såkalt oscillerende
maskin. Dette la jeg Chemical Guys
Vertua Bond 408 over hele bilen
med. Vertua Bond sørger for å fjerne
absolutt alle rester av polish samt å
sørge for bedre heft til voksen man
skal avslutte jobben med. Med en
dual-action maskin går dette utrolig fort. Til slutt avsluttet jeg med å
legge et lag med Meguiars #16 voks
over hele bilen.
Når denne var tørket av var det
bare å trille bilen ut i solen og nyte
resultatet.

Lokomotiv

Hvorfor du alltid får de
beste kjøpene hos Dekk1
Vi er en uavhengig dekkjede
som fører alle de viktige
merkevarene. Derfor kan vi
alltid anbefale det dekket vi vet
er best for deg. Både når det
gjelder kvalitet, ytelse og pris.

www.dekk1.com

Nyfrelst
Turtle Wax og polérgarn, engangssvamp og pusseskinn. Det fantes en tid hvor jeg anså dette
som tilstrekkelig for å gi bilen et godt vedlikehold. Etterhvert ble jeg mer avansert, og gikk over til
produkter fra AutoGlym, gjerne i kombinasjon med en suveren poleringsmaskin fra Biltema eller
Europris. Engangssvampen ble byttet ut med en mykere utgave for flergangsbruk, og etterhvert
også supplert med en felgbørste. Nå er også denne fasen over.
Tekst og foto: Sven Håkon Voldum
Å polere bil var vel ingen kunst,
tenkte jeg. Voks på filla, gni det
utover, fjern det overskytende når
det er tørt. Riktignok brukte jeg
gjerne åtte til ti timer på å polere
opp den gamle 190en (for hånd)
til en standard jeg anså som akseptabel, men at noe er tidkrevende
betyr ikke at det er vanskelig. Joda,
bilen hadde selvsagt vaskeriper,
såkalte “swirls”, over det hele - men
denslags er det da ikke noe å gjøre
med uten å lakkere om hele bilen,
tenkte jeg. Og så lenge det ikke var
direkte sollys, så var det heller ikke
så merkbart. Tenkte jeg da.
Jeg har fått mange aha-opplevelser
hva gjelder krav til kvalitet gjennom
mine år med bil som hobby, men
ikke alle har vært like dramatiske
som oppdagelsen av ordentlig

bilpleie. Allerede samme dag som Eklassen ble handlet inn, bestemte jeg
meg for å søke profesjonell hjelp - til
bilpleie, altså. Siden bilen kom i hus
lille julaften 2007 og var en julegave
til meg selv, måtte jeg dog smøre
meg med tålmodighet gjennom hele
romjulen. 2.nyttårsdag stod jeg tidlig
opp og tok fatt på en nøye planlagt
runde for å handle inn manglende/
defekte klips, bytte et par dekk, samt
bestille time for profesjonell polering!
Også firmaet som skulle få utføre
jobben var nøye utvalgt, både ut fra
andres erfaringer og eget inntrykk
etter en klubbkveld i regi Lokallag
Stavanger tidligere.
E-klassen min hadde gått som drosje
på Rjukan i tre år og i løpet av denne
tiden tilbakelagt 318.000km. Både
kilometerstand og tidligere profesjon
lå dermed til grunn for en del kosmetiske feil som jeg nå ønsket å få
ordnet opp i. I korte trekk dreide det
seg om massive vaskeriper og en-

kelte steder med overspraying etter
mer eller mindre uheldige lakkjobber
(som i seg selv også kunne trenge
litt tilsyn). Jeg gikk gjennom bilen
sammen med de profesjonelle, og
ble lovet full utbedring av vaskeriper,
og i det minste en kraftig forbedring
av overspraying. Etter en særdeles
oppløftende gjennomgang avtalte
vi tid for jobben, og jeg kunne knapt
vente på å få det overstått!
Dagen for håndspåleggelse av de
profesjonelle kom, og bilen ble levert
og akkompagnert av flere lovnader
om et suverent resultat. Utpå ettermiddagen kunne jeg hente bilen,
som nå stod parkert et stykke unna
både de profesjonelle og annet
lys enn skumringssolen. Praten
med håndspåleggerne avslørte at
de syntes at dette hadde vært et
voldsomt slit, og fortsatte med at jeg
burde satse på en Teflonbeskyttelse
av lakken. Honorar ble overrakt,
og jeg dro hjem med en litt blandet

Etter avfetting dekkes bilen med skum.

Slik så bilen ut da jeg ankom hos Rudi.

Rudi gikk straks i gang med avfetting.

følelse. Over de neste ukene som
gikk gikk det gradvis opp for meg at
jeg kanskje ikke hadde fått det jeg
hadde betalt for..
Skuffet over det dårlige resultatet
mistet jeg litt av troen på bilpleie, og
bilens mange kosmetiske feilene ble
akseptert som tegn på et langt liv i
tjeneste. Bilen ble vasket ved behov,
og et lag voks ble tidvis smørt utover
for i det minste å beskytte lakken
en smule. Med dette levde den i det

Skummet fikk stå og virke noen minutter.

Felgene ble behandlet med Bilberry 1:4.

minste opp til klisjeen om “fin langt
i fra, men langt fra fin”. Etterhvert
så jeg at interessen for bilpleie steg
på klubbens forum, og jeg begynte
å følge tråder hvor andre medlemmer diskuterte fremgangsmåter,
produkter og viste frem resultatene
sine. Fortsatt holdt jeg det hele litt på
avstand, men en høstkveld i fjor kom
jeg over en tråd hvor Rudi Lundgrenn postet bilder av en R-klasse
han hadde polert. Dette var en
begravelsesbil i samme farge som

Ferdig vasket og i gang med siste avspyling.

min (197 Obsidianschwarz), og også
denne bar preg av et liv i tjeneste.
Rudi hadde dokumentert forløpet
godt, og før-/etter-bildene av jobben
fikk meg til å sende ham en melding
umiddelbart. Jeg forklarte problematikken med min egen bil, og han var
ut fra mine beskrivelser sikker på at
han skulle klare å ordne greit opp i
dette. Kall meg gjerne naiv, men på
tross av erfaringene jeg fikk første
gang jeg ble lovet et godt resultat,
så var jeg denne gang overbevist

Alle såperester spyles grundig av.

Nærbilde av lakkens tilstand før polering.

Slik så utgangspunktet ut; Solens refleksjon ble en mengde sirkler istedet for en enkel runding.

Ferdig vasket og tørket, og linet opp i Rudis dobbelgarasje.

om at jeg hadde funnet rett mann
for jobben. En tur til Kongsvinger for
å treffe andre medlemmer gav Rudi
anledning til å inspisere bilen min,
og fortsatt var han overbevist om at
han skulle klare å få et godt resultat.
Nok en gang kunne jeg knapt vente
med å få jobben gjort, men å finne
en lørdag som passet for begge to
virket nær sagt umulig. Tidlig i april
klarte vi til slutt å samkjøre timeplanene våre, og jeg forlot Oslo før
frokosten var tygget ferdig.
Vel fremme på Kongsvinger fikk jeg
knapt lukket bildøren før Rudi begynte å spraye forskjellige godsaker
på den. Felgene fikk seg først en
omgang med Bilberry felgrens, før
både de og resten av bilen fikk en
runde med Prickbort avfetting. Etter
å ha latt det hele virke i noen minutter ble bilen belagt med skum så

Ømfindtlige deler ble maskert for beskyttelse.

tykt som krem, som også fikk stå og
virke litt. Etter avspyling ble felger og
bil behørig vasket, men ikke før nok
et lag av skum ble påført. Poenget
her er selvsagt å få bort mest mulig
skitt før man tar fatt på den fysiske
vaskingen, og samtidig gi best mulig
gli til dette. Jeg har ofte hørt at man
bør bruke en vaskehanske (såkalt
wash-mitt) fremfor svamp, siden den
trekker skitt og lort inn i seg istedet
for å dra det bortover lakken slik en
svamp gjør, men dette var første
gang jeg prøvde wash-mitt selv. Med
denne var det utrolig mye lettere å
vaske grundig i stedet for å bare gni
rundt “på overflaten”, og jeg er nok
en konvertert tilhenger selv også fra
nå av.
Med bilen ferdig vasket, tørket og
generelt inspisert, begynte Rudi å
teste ut forskjellige kombinasjoner av

Rudi testet forskjellige kombinasjoner først.

pads og poleringsmiddel på bagasjelokket, og sammen bestemte vi oss
for å gå for en fremgangsmåte som
han kalte “mest mulig med minst
mulig”. Dette betyr kort sagt at man
fjerner mesteparten av ripene uten
å fjerne så mye lakk. For å få bort
absolutt alt av riper måtte vi gått
mye hardere til verks, noe som ikke
bare ville tatt mye lenger tid, men
også kan være uheldig med tanke
på eventuelle senere redningsjobber av lakken. En polering av en slik
art som vi gjennomførte på min bil
kalles en korrigering, og vil i praksis
si at man sliper bort det øverste laget
med lakk for å få bort riper. Dette
kan naturlig nok ikke gjøres i ubegrenset monn, og man må ta hensyn
til lakkens tykkelse før man tar fatt.
Jeg hadde tidligere fortalt Rudi at
jeg kunne tenke meg å lære mer om

50/50-bilde som viser forskjellen etter 3M gul kombinasjon på venstre forskjerm.

Selv den “sandblåste” støtfangeren ble bedre!

bilpleie, hvorpå han tok meg på ordet
og tilbød seg å lære meg litt samtidig
som han jobbet på bilen min. Jeg
grep denne muligheten med både
armer og bein, og før jeg visste ordet
av det stod jeg der med en poleringsmaskin med 3M gul pad samt en
flaske 3M Extra Fine Cut i hendene.
Forvirret? Samme her!
Med poleringsmiddel og pad avgjort
samt maskiner utdelt kunne arbeidet
starte, og Rudi satte meg i gang med
å polere panseret mens han begynte
på bilens høyre side. Så der stod
jeg da, og tenkte at han nok hadde
kastet meg utpå litt vel dypt vann
med én gang. Det var ikke uten en
viss ærefrykt jeg prøvde jeg meg litt
forsiktig frem etter Rudis instruksjoner. Disse gikk på alt fra mengde
poleringsmiddel, hvilken hastighet og
trykk man skulle bruke på maskinen,

Panseret etter polering.

Bilen er ferdig polert, og kun voks gjenstår før vi kan trille den ut i solen.

til hvordan man best angrep kanter
og spredde ut poleringsmiddelet. Jeg
tenkte på læresetningen fra skoledagene om det ikke finnes dumme
spørsmål, og spurte og grov om alt
jeg kunne komme på.
Etterhvert som jeg jobbet meg gjennom de store flatene på panseret
inspiserte Rudi innimellom og gav
meg tommelen opp. Jeg fortsatte
med de kurvede partiene fra lyktene
og bakover, noe som var betraktelig
vanskeligere og mer tidkrevende her krevdes full konsentrasjon for å
huske alt jeg hadde lært. Etter en
stund var panseret vel unnagjort
og etter sluttinspeksjonen var det
moro å få ros av læremesteren. Han
hadde til gjengjeld gjort seg ferdig
med stort sett hele høyre side av
bilen på samme tid, så det tar sin tid
å lære seg dette.

Underveis i arbeidet dukket det
opp riper og generelle partier som
krevde mer arbeid enn hva 3Ms
gule kombinasjon klarte å hamle
opp med, og her gikk Rudi over til
grønn kombinasjon. Denne består
av 3M Fast Cut Plus og tilhørende
grønn pad, som er hakket kraftigere
og kan kalles rubbing. På de aller
verste partiene ble sågar den grønne
padden byttet ut med en ullpad, som
utgjør en virkelig aggressiv tilnærming mot riper.
En korrigering som denne kan som
skrevet sammenlignes med sliping, og dermed må man begynne
med den groveste kombinasjonen
og jobbe seg nedover til den fineste
kombinasjonen. Områder som ble
behandlet med grønn kombinasjon
og ullpad ble derfor behandlet med
gul kombinasjon etterpå. Med hele

Dagens voks; Meguiar’s #16.

Det ferdige resultatet kunne endelig beundres, med solen som ivrig tilskuer.

bilen polert med gul kombinasjon,
gjenstod bare å polere den én gang
til - med blå kombinasjon. Denne
består av 3M Ultrafine SE med
tilhørende pad, og er en veldig fin
kombinasjon som fjerner siste rest
av sliperiper forårsaket av gul kombinasjon.

Etter nærmere 20 timer, utallige
kopper kaffe, flere bokser brus, noen
bokser øl, en hjemmelaget pizza
og mye god trim, var omsider bilen
ferdig polert. Nå varmet vårsola som
bare det, og jeg tror begge to trippet
litt etter å kunne kjøre bilen ut for å
nyte det ferdige resultatet - men først

måtte vi tilføre lakken litt beskyttelse
i form av voks. Vi diskuterte og luktet
oss frem til hvilken voks som skulle
brukes, og valget endte opp på Meguiar’s #16 på bilen samt FinishKare
FK1000p High Temp Sealant på
felgene. Dette fikk stå og godgjøre
seg i 15-20 minutter, før det hele
ble tørket av i rekordfart og bilen
ble lirket ut av garasjen. Selv solen
holdt pusten, for et resultat! Jeg har
vanligvis en uvane med å forvente
for mye, men dette overgikk til og
med alt jeg hadde prøvd å legge fra
meg av forventninger. Lakken var nå
fullstendig sort og ikke lenger “mørk
grå”, og hadde en dybde og glans

Ingen vits å se oppover etter en slik polering.

jeg aldri hadde trodd det var mulig
å oppnå på denne bilen. Steameren
ble hentet frem for å spyle bort siste
rest av poleringsstøv, noe som var
heller vanskelig siden vann og bil
knapt ville ha noe med hverandre å
gjøre etter voksingen!
I ettertid har det blitt en del besøk på
både detailersclub.no for å få flere
tips, samt scandicshine.no for å finne
ut hva slags bilpleieutstyr jeg skal
satse på - Jeg har i hvertfall blitt en
troende igjen!

Blanke felger og lakk i skjønn forening.
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Historien om fire slitte
felger, ti tommeltotter
og et stjerneglis…

Det hele begynte med at jeg fikk lyst
på nye sommerfelger på bilen min
etter å ha kjørt ”hele” 3 somre på
de samme AMG kopiene som jeg
kjøpte nye da jeg overtok min S211.
Drømmen har alltid vært originale
18” Sportspakkefelger, og jeg hadde

vært på utkikk etter brukte sådane i
lang tid. Men da min kjære nabo en
dag plutselig dukket opp i en S211
med akkurat disse felgene, ble de
plutselig ikke så spennende lengre…
merkelig det der igrunn...
Etter nye søk på finn.no kom jeg
over noen fine 18” Rial felger av
typen Avantgarde-look (Avantgardefelgene kunne ikke fås originalt
i 18”). Det var et eller annet ved
disse som vekket min interesse,
og i ettertid har jeg funnet ut at det
var akkurat slike felger som stod på
bilen min da jeg var og kikket på den
første gangen. Forrige eier ønsket
ikke å selge felgene (forståelig nok),
og jeg fikk derfor bilen levert uten
sommerhjul. Det gikk opp for meg
at disse hjulene var et viktig bidrag
til ”kjærlighet ved første øyeblikk”
følelsen som gjorde at jeg ble S211
eier etter den dagen. Og hva gjør
man ikke når man har en super
langtursbil og det vanket 4 flotte
felger på sørlandet? Resten av
historien finner dere nedenfor…
Det viste seg at felgene var godt

Bildet fra Finn.no-annonsen.

Nærbilde av virkeligheten...

Tekst og foto: Tin Nguyen
Kjører du rundt til daglig med
oppripede felger på MB-en din?
Ergrer du deg over de stygge
merkene på felgkantene etter det
ublide møtet med fortausteinene
forårsaket av et øyeblikks
uoppmerksomhet? Synes du at
oppskriftene på felgoppussing du
finner på nettet krever for mye tid,
utstyr, ekspertise og tålmodighet at
det er mer fristende å bruke noen
tusenlapper på et sett billigfelger og
drittdekk for å jazze opp bilen for
kommende sesong? Vær ikke redd.
Her kommer oppskriften på enkel
felgoppussing som selv alle med 10
tommeltotter kan klare…

brukte, litt ripete her og der, og
noen småhakk langs kanten på et
par av felgene. Det var ikke verre
enn at jeg klarte å overbevise meg
selv at jeg skulle klare å shine dem
opp til en OK tilstand i løpet av
vintersesongen…
Det første jeg gjorde da felgene kom
i hus var å kontakte Oslo Felgretting
som har samarbeidsavtale med
klubben vår for å få sjekket og rettet
felgene for å unngå den humpete
nedturen det hadde vært å finne
ut at felgene var urunde etter å ha
lagt masse arbeid i oppussingen…
Og det visste seg også at et par av
felgene trengte oppretting for å bli
helt perfekt runde, noe Ole Vik hos
Oslo Felgretting ordnet profesjonelt
og helt uproblematisk (Ole er
forresten MB entusiast og medlem i
MB 190 klubben).
Som småbarnsfar med ”noen” baller
i luften gikk det en stund før jeg fikk
startet på selve oppussingsarbeidet
. Med utgangspunkt i felgenes

Nærbilde av virkeligheten...

innkjøpsverdi var det heller ikke
aktuelt for min del å legge store
summer i prosjektet, og oppussingen
skulle gjøres effektivt, enkelt og
rimelig. Første trinn var å matte
ned lakken og slipe ned ujevnheter
forårsaket av riper og hakk. Jeg
brukte våtpusseklosser av svamptypen og sandpapir fra Biltema:

Deretter ble riper og hakk
sparklet med 2-komponent fin
glassfiberforsterket stålplast av
typen ”alle har dette liggende
i garasjen”. Dette er et nitid og
tålmodighetskrevende arbeid og det
er her grunnlaget for et godt resultat
legges, jo nøyere man er med
sparkling og pussing, jo bedre finish
blir det på felgene etter lakkering…
Jeg tror jeg klarte å komme meg opp
på sånn omtrent midt på skalaen:

Jeg la på et tynt lag med primer
for å avdekke behov for ytterligere
sparkling og pussing av eventuelle
ujevnheter etter første runde med
stålplast og sandpapir.

Med en enkelgarasje fylt opp med
svær E-klasse stv, masse sykler
og annet skrot ble det å flytte ned i
kjellergangen…

klarlakk på toppen, noe jeg bestemte
meg for å avstå av følgende grunn:
Jeg kommer helt sikkert til å få
”fortauskanthakk” og riper i disse
felgene (dersom jeg kjenner meg
rett…), og da er det enklere å
reparere og flekke på skadene med
litt felglakk og en liten pensel og få
det ”usynlig” når det ikke er klarlakk
på toppen… Felglakk på boks fra
Torshov:

En søndag formiddag i mars dukket
sola opp og varmet og jeg kunne
ikke lenger motstå fristelsen til å
starte på sluttfasen av prosjektet:
lakkeringen. Bilen ble flyttet ut av
garasjen og utenfor faresonen og
garasjeporten lukket for å unngå vær
og vind… Først noen tynne lag med
primer:
Felglakken på lagt på i mange tynne
lag. Jeg sprayet alle kriker og kroker
først før lakken ble lagt på selve
eikene og ”hovedflaten” av felgene.
Sluttresultatet:

Jeg brukte felglakk på boks som fås
kjøpt hos alle bilrekvisitabutikker
i flere farger. Lakken skal være
mer slagfast og motstandsdyktig
mot riper slitasje. Ønsker du en
spesiell farge på felgene, kan sikkert
vanlig billakk brukes. 2 stk store
spraybokser holder til framsiden av 4
felger + noe utjevning på nnsiden av
felgbanen. Jeg ble anbefalt å bruke

Det ferdige resultatet montert på bilen.

Det er helt innlysende at denne
framgangsmåten er best egnet for
hellakkerte felger. Kromfelger, felger
med polert-/ kromkant kan dessverre
ikke repareres vha sparkling og
lakkering, og det er også derfor
jeg etter å ha hatt slike felger i
flere år har funnet ut at hellakkerte
felger er mye mer praktiske og
bruksvennlig på biler som brukes
hver dag gjennom hele året. Fordi
felgoppussing ikke trenger å være
mer komplisert enn dette, trenger
heller ingen av oss å kjøre rundt med
stygge nedslitte felger!
For dere som ønsker flere tips om
felglakkering, finnes det massevis av
DIY videoer på Youtube på akkurat
dette emnet… Lykke til!

Terjes nye V6!
Denne gangen ble det en 2007 modell W211 E320CDI med V6 motoren.
Har kjørt S204 C200TCDI i 8 måneder og rulla 18 000 km på denne
tiden. Bilen har vært helt kanon hele
tiden, uten tvil. Grunnen til at jeg
bestemte meg for å kjøpe bil igjen
er vel at jeg alltid har drømt om en
bil med “litt” motor (i tillegg til at jeg
er impulsiv av meg). De tre siste
bilene mine har vært stasjonsvogner
på grunn av at jeg har hund. Har

tenkt at det er greit og ha han i bur i
bagasjerommet, da buret tar 2 bakseteplasser hvis det skulle ha stått i
baksetet. Noe som ville gjort at jeg
kun hadde hatt en 3 seters bil. Etter
litt tenking fant jeg ut at, “ja, det går
an det også.” Så bestemte jeg meg
for at min tid med stasjonsvogn var
forbi, og jeg ville ha sedan igjen. Har
alltid likt W211 da det er en bil som
har utrolig god kjørekomfort. Jeg må
ha god kjørekomfort da jeg ruller ca
25-30.000km i året. Da fortjener man
komfort av ypperste klasse. En ting
som kan nevnes er at en ikke finner
en mer sportslig Mercedes enn Cklassen W/S204. Eller, en finner jo
det, men da må man over i sportsbil

Jeg har byttet til originalt AMG-ratt.

Originale, integrerte solgardiner i bakdørene.

Tekst og foto: Terje Holgersen
Da har jeg handlet meg ny bil “Igjen,” som noen sier...

klassen. Det er noe jeg savner i
211en, den er ikke sportslig!

Da jeg fikk grei pris for 204en, så var
det bare å få Bertel O. Steen Rogaland/Aktiv bil til og finne den rette
bilen til meg.
Kriteriene jeg hadde til bilen var:
- E320CDI Facelift
- Takluke
- COMAND
- El. rollo i bakruten
- Skinninteriør
- Sportspakke Avantgarde
- Xenonlys
- Harman/Kardon lydpakke
- Parameterstyring

Elektrisk rullegardin i bakruten.

Original E63-spoiler.

20” AMG-felger fra S-klasse med sommerdekk ble montert før snøen forsvant.

Etter noe leting så fant de en bil til
meg. Den hadde alt jeg ville ha og
alt jeg kunne tenkt meg og ha! Fargen var Columbitschwarz, en farge
jeg hadde sett en gang for lenge
siden, men overhodet ikke husket
hvordan så ut. Folk jeg spurte sa at
det var en utrolig lekker farge, noe
som i ettertid viste seg å stemme
100%.
Gikk og grubla noen timer som ble
til et døgn, før jeg sa “JA, FÅ’AN
HEIM!”
Har kjøpt noen biler til nå, men har
aldri kjøpt en bil for X antall tusen
uten verken ha sett den eller visst
om jeg ville like fargen. Det
var noen grusomme
uker før den sto
utenfor
Ber-

tel O. Steen Rogaland en snøfylt dag
og så helt MAGISK BRA ut!
Etter noen måneder i mitt eie kan jeg
ikke si annet enn at den er bare helt
fantastisk på alle måter. En har komfort i ypperste klasse kombinert med
en motor som virkelig kan sparke
fra hvis en skal ta forbikjøringer eller
trekke noe. Som noen sier: Den går
som ei kule! Det gjør den også med
sine 224 hk og 590 nm, og jeg skal
love dere at piggdekka overhodet
ikke klarer å få grep selv på tørr
asfalt.
Var på langtur med den til Tønsberg/
Strømstad. Fra Sandnes til Tøns-

Elektrisk innfellbare sidespeil.

berg gikk den på 0.71 på mila. Fra
Tønsberg til Kristiansand brukte den
0.69 på mila, og på hele turen som
også gikk over til Strømstad med
full bil så brukte den kun 0.81 på
mila. Dette er mindre enn både S204
C200TCDIen og S203 C220TCDIen
jeg hadde! Ikke rart det da man bare
kan “prompe” på gassen så er man
oppe i fart.
Den er rett og slett en drøm på 4
hjul! Nå har jeg eid noen Mercedeser
oppover i tiden av ulik årsmodell.
Fra eldre til helt nytt, og jeg må si
at dette er den beste bilen jeg noen
gang har hatt!

Originale 18” Sportspakke-felger med vinterdekk

Montering av datasprut
på M117-motor

Tekst og foto: Alexander Nygård
Som mange sikkert har fått med
seg er jeg eier av en S123 med
en 560 motor i. 560 motoren, med
motorkode M117, var vel den største
motoren Mercedes-Benz leverte i en
personbil på slutten av 80-tallet. De
aller fleste MB-entusiaster har vel
hatt våte drømmer om 560SEC...
Orginalt ble 560 motorene levert
med innsprøytning av typen KEjetronic og tenning av typen EZL.
KE-jetronic er en ”moderne” utgave
av K-jetronic systemet som ved hjelp

av for eksempel en lambdasonde,
sensorer og en hjerne, kan fininstille
bensin/luft-blandingen som motoren
får mye mer nøyaktig enn de eldre
systemene som var rent mekaniske.
EZL tenningen er et bryterløst
tenningssystem som drives av et
triggerhjul i bakkant av motoren.
Dette triggerhjulet sender
signaler til tenningsmodulen som
sitter på venstre innerskjerm.
Tenningsmodulen kan forandre på
tenningstidspunktet basert på turtall,
temperatur, om du har full-gass osv.
Det er dog fortsatt basert på en
fordeler og en coil.
Når det var nytt så fungerte dette

oppsettet bra, men i beste fall
ville det vært 22 år gammelt nå.
Uheldigvis har forrige eier tatt et
enklere K-jetronic system og montert
på motoren sammen med TZL
tenning. K-jetronic systemet har
svært lite elektronikk og baserer
seg stort sett på termotidsbrytere
og vakum for å justere bensin/luftblandingen. TZL-tenningssystemet
er også et bryterløst tenningssystem,
men er langt mindre avansert enn
EZL systemet. Her sitter triggerhjulet
i selve fordeleren, og fordeleren
forskyver selv tenningstidspunktet ut
i fra turtall og vakum.
Dette oppsettet har aldri blitt laget
for å fungere på en 560-motor, og
ikke så overraskende så fungerte
det heller ikke noe bra på min motor.
Motoren var like lett å starte som

en 70-talls diesel som har gått 800
000km, med dårlige glødeplugger i
minus 30. Systemet måtte altså bort.
Alternativene var:
- Montere KE-jetronic og EZL (som
jeg har liggende mesteparten av)
- Montere datasprut
Å montere tilbake et såpass
antikvarisk system som KE-jetronic
var ikke så interessant. Jeg hadde
mer lyst til å stille på landstreffet
på Gol med en Lada. KE-jetronic
ser kanskje mer orginalt ut, men
siden M117 aldri ble levert i en
S123 fra Mercedes-Benz klarte jeg
ikke å opparbeide voldsomt mye
engasjement for den ideen. Jeg har
en kabelvase fra en 560SEC i en
eske som kan ta engasjementet til
og med fra Jan Erik Larssen…
Jeg valgte å montere datasprut.
Intens googling og søking på

utenlandske mercedesfora avslørte
at jeg langt i fra er den første som
har prøvd på noe slikt. Jeg fant
flere eksempler på vellykkede
installasjoner basert på gjør-det-selv
systemet Megasquirt.
Megasquirt kan kjøpes som
byggesett som man må lodde selv,
eller det kan kjøpes ferdig bygget.
Jeg synes prisforskjellen mellom
byggesett og ferdig bygget er så
liten at det ikke forsvarer å gjøre
det selv. 10 timer med loddebolt
og 5 brannsår er ikke helt hva jeg
forbinder med en vellykket dag,
så jeg handlet et ferdigbygget
Megasquirt II system fra www.
diyautotune.com
For å holde tilkoblingen så enkel
som mulig kjøpte jeg også et
ferdig såkalt relay board. Dette
er tilkoblingspunkt for dyser,
bensinpumpe, strøm og sensorer.
Jeg var ikke ute etter å finne opp
kruttet på nytt og jeg tror heller

ikke jeg sto så forferdelig nærme
første gangen det smalt. Derfor
var målet var å dra nytte av andres
erfaringer samt å gjøre det så enkelt
som mulig for meg selv. Jeg kjøpte
også en bredbåndslambdasensor
fra Innovate hos diyautotune. En
brebåndslambdasonde kan måle
bensin/luft-blandingen som motoren
din har forbrent meget nøyaktig, og
er et svært verdifullt verktøy for den
som vil bygge datasprut.
Elektroniske dyser måtte handles
inn. Dysene fra K-jetronic kan ikke
benyttes da disse er mekaniske
og åpner når bensinen når et visst
trykk. Ebay ble trålet og et sett dyser
fra Ford Mustang ble handlet inn.
For å koble disse dysene sammen
og få fordelt bensin til de trenger
man en fuel rail, i mitt tilfelle to stk
siden jeg har en V8er. Heldigvis
hadde en vennlig sjel som hadde
bygget datasprut på en 450SL lagt ut
tegninger av sine fuelrails på nettet.
Siden 450 også er en M117 motor
gikk jeg ut i fra at målene var like.
Jeg lastet ned disse tegningene og

K-Jetronic på vei i søpla.

sendte til et maskineringsverksted
i USA som lagde disse til meg på
bestilling.
I tillegg trenger man bensinslanger,
koblinger og bensintrykksregulator.
Alt dette kjøpte jeg for en billig penge
fra Summit Racing i USA.
Alt ble kjøpt inn og forberedt over
vinteren. Jeg hadde jo tross alt
dårlig tid når sommeren kom, alt
måtte være klart til landstreffet. Der
bilen sto vinterlagret hadde jeg ikke
mulighet til mekking.
Det viste seg når det endelig ble
mildvær at forberedelsene jeg hadde
gjort var mitt i blinken. Jeg booket
time på det lokale verkstedet som
sveiset inn feste til lambdasonden i
eksosanlegget for meg. Mekanikeren
syntes nok jeg var litt rar, han så rart
på meg før han borret hull i eksosen
og sveiset på festet. Ikke visste han
hva han hadde gjort, og ikke visste
han hva han skulle ta for jobben. Så
det ble 200 kroner.
På forhånd hadde jeg
koblet opp styreenheten til

Display til bredbånslambda i hanskerommet.

Deler fra DIY-Autotune har kommet.

bredbåndslambdasonden samt
Megasquirt II hjernen. Når
lambdasonden ble koblet inn kunne
jeg kjøre med Bosch K-jetronic
systemet og se hvordan det
fungerte. Konklusjonen ble at her
var det rom for forbedringer. Motoren
gikk konstant for magert. Det fører
blant annet til lavere effekt og
dårligere gassrespons.
Det var bare å fortsette med
prosjektet. Først plukket jeg
av hele K-jetronic systemet og
kastet det. Deretter plukket jeg
av innsugsmanifolden og vasket
den, før jeg lakkerte den med en
lakk kalt Alumablast. Dette gjorde
at den så ut som ny etterpå.
Innsugsmanifolden ble så montert
med nye pakninger. Bertel O. Steen
hadde ikke solgt pakninger til denne
innsugsmanifolden på 7 år, så det er
ikke dagligdags at noen plukker på
disse motorene i norge.
Nå kom turen til å montere dyser og
fuelrails. Som jeg regnet med passet
dysene som hånd i hanske. Fuel
railene, bestilt på mål jeg ikke selv
hadde tatt, passet også 100%. Litt

Innsuget før lakkering.

flaks må man jo ha. Deretter strakk
jeg opp bensinrør mellom railsen
og til bensintrykksregulatoren med
delene fra Summit Racing.
For å få koblet dette opplegget
sammen med de orginale
bensinrørene som satt på bilen fra
før av, tok jeg med en av de orginale
bensinslangene til Tess. De lagde
rør som hadde koblinger passende
de orginale i den ene enden og som
passet til fuelrailen i den andre. Plug
and play rett og slett, men Tess vet
dessverre å ta seg betalt.
Nå gikk turen over til å bygge det
elektriske systemet. For å finne
koblinger til dysene kan man
enten gå på en hugger og plukke
det man trenger av biler som står
der, eller være lat og gjøre som
jeg gjorde og kjøpe det på nettet.
Etter noen timer med loddebolten
var alt koblet sammen. Som
kjølevæsketemperatursensor
brukte jeg en 4-polet Bosch sensor
som sitter på de fleste biler med
KE-jetronic. Denne fungerer
100% til denne oppgaven. Som
innsugstempsensor prøvde jeg å

Prøvemontering på nylakkert innsug.

og bilder en gang til før jeg fant den
utrolig banale feilen jeg hadde gjort.
Det tok meg to minutter å rette opp
i, og bilen startet på første forsøk
etterpå.
Det har vært utrolig morsomt å
kjøre rundt med et hjemmelaget
innsprøytningssystem i sommer. Det
er mye justering og prøving som må
til for å få alt til å fungere optimalt, og
selv om jeg har kommet en lang vei
er det langt igjen.

Fuelrails og dyser.

bruke en KE-jetronic sensor som
orginalt sitter på 560, men denne ga
verdier som bare var tull. Mens bilen
sto rolig på gårdsplassen hadde
jeg utetemperatur mellom 20 og 90
grader. Jeg gikk heller til innkjøp
av en sensor fra GM. Denne GM
sensoren er billig, og MegaSquirt
II hjernen behøver ikke kalibreres

siden alle verdiene allerede ligger
inne for den.
Første gang jeg skulle starte bilen
var det ikke antydning til liv. Jeg
forsøkte en haug med ganger, og
gikk over alle koblinger og sjekket.
Fant ingen feil. Det var ikke før jeg
gikk inn og tittet på koblingsskjemaer

Alt av slanger er koblet opp.

Planen videre for motoren er et nytt
eksosanlegg og bygge om tenningen
til såkalt wasted spark. Det
innebærer 4 coiler istedenfor 1, samt
at jeg må montere ett triggerhjul på
veivakselen. Har også lyst til å bygge
ledninsnettet på nytt siden jeg ikke
er fornøyd med første forsøk. Jeg
har ikke noen planer om å kvitte meg
med denne bilen, så jeg har god tid.
Nytt for sommeren er 16” orginale
Penta-felger, og forhåpentligvis får
jeg montert AMG spoileren foran og
på bakluka i tide til landstreffet.

BEKJENN
ELSER

DEN FORBANNA
RATTLASEN

FRA EN
BILSHOP
OHOLIKER

– Åja, er det du som skal ha den Mercedesen med den forbanna rattlåsen som vi slet med her
i hele går. Du finner den helt borterst på rampa der, den står på skrå i forhold til alle de andre
bilene, sa mannen i bua. Og om jeg noen gang hadde følt at jeg hadde gjort et røverkjøp, så var
den følelsen brått borte.
Det begynte å spøke litt for ”Porsche-fondet” på moro-kontoen min.

– Du behøver ikke det. Jeg tar den,
sa jeg.

Historien startet vel rundt et par
uker tidligere, da jeg tok det siste
sveipet over Finn.no før sengetid, og
oppdaget en 1986 500 SE som så
oppsiktsvekkende bra ut på bildene i
forhold til prisforlangendet. Dette var
en torsdag ved 2330-tiden, og bilen
var nettopp lagt ut.

– Send meg noen bilder av interiøret
også, så får jeg se om det er interessant likevel, sa jeg, og skrudde på
datamaskinen. Surfet innom nettbanken før jeg åpnet mailen, og
så den ene etter den andre mailen
ramle inn med bilder av en sort,
gammel kjempe.

Jeg har jo alltid ønsket meg en
facelift-126 i sort med sort skinn, og
her var den altså. Jeg hadde nettopp
solgt den første Porsche 928 S´en
min og vært i Sverige og hentet meg
en ny, og grunnet et vellykket salg
av den første sto det noen kroner
på konto. Følte i utgangspunktet
ikke at det var akkurat NÅ jeg skulle
handle 126, men sendte nå en mail
og spurte. Kunne jo hende at mannen kunne tenke seg noe av det jeg
allerede hadde i bytte.

– Eieren døde for noen år siden,
men enken har beholdt bilen helt til
nå, sa selgeren da jeg ringte igjen
etter noen minutter.

Noen døgn etter at beløpet var overført og dokumenter mottatt i posten
dro min far og jeg til Lier-terminalen
ved Drammen. Selger, som drev
bilforretning og antagelig hadde
tatt 500en i bytte på enkens nye
bil, hadde skaffet meg en god pris
på frakt dit. Rundt 2.500 kroner for
lastebilfrakt til Trondheim og tog derfra til Lier kunne ikke koste så mye
mer enn det ville gjort å fly opp for å
hente den selv. Dessuten hadde den
en liten feil som gjorde at den ikke
flyttet seg for egen maskin:

Tekst: Tore Robert Klerud

Fredag klokken 0730 ringte mannen
fra Skogn eller Skaun eller noe sånt,
oppe i Trøndelag. Bilen selges for et
dødsbo, så det er ikke aktuelt med
innbytte, fortalte han. Og la til at den
var solgt ny i Norge med garantert
kilometerstand på 219.000, og
hadde hatt kun to eiere.

– Mange lokale helter har mast om å
få kjøpe bilen, men hun vil helst ha
den litt unna for å slippe å se den.
Hun har mange minner fra denne
bilen etter at hun og mannen eide
den helt siden 1989, forklarte han,
og la til at det var flere andre også
som hadde etterlyst interiørbilder i
annonsen.
– Jeg skal gå inn på kontoret og
legge dem til i annonsen nå, sa han.
Da hadde jeg fått åpnet og kikket
raskt på fire-fem av de rundt 20
bildene han hadde sendt. Alt så
rimelig greit ut.

– Det skjedde noe med tenningen
da vi skulle ha den på traileren. Jeg
klistret en lapp i instrumenthuset om
at man ikke må vri tenningen helt av
når den skal lastes om, men i stedet
ta av en batterikabel for å stoppe
den, sa selgeren da han ringte meg.
Hørtes ut som en typisk slitt tenningslås, og i høyeste grad en bagatell. Faderen og jeg leide henger
og bega oss mot Drammen i hans
Chevrolet Tahoe, og stemningen
var høy. Helt til vi hilste på mannen i
luka, og forsto at vi hadde en spennende dag foran oss.

Det som hadde skjedd var selvsagt
at en eller annen hadde gitt beng
i advarselen, og at tenningslåsen
dermed hadde stoppet i nullposisjon. I tillegg hadde hjulene
stått i sving da rattlåsen gikk på, og
transportfirmaets ansatte hadde jobbet godt for å få dratt den ut av den
lange, spesialbygde togvogna dagen i forveien. Takket være tre-fire
ansatte, hvorav to kjørte gaffeltruck
med ”fingerspitz-gefühl”, fikk vi den
etter to timer om bord på hengeren,
og til slutt også hjem.
Ukene deretter ble en studie i dårlig
tålmodighet. Ny tenningslås ble
bestilt på chassisnummer. Ingen av
det komplette settet med originalnøkler passet i den nye låsen, men
første pri var uansett å få ut den
gamle. I et desperat forsøk på å få
løsnet den gamle knakk jeg en av
originalnøklene, låsen ga seg ikke,
og en mekaniker-kamerat tilbragte
seks samfulle timer i bilen en mørk
høstkveld og presterte å komme
halvveis i jobben med å hakke i filler
den gamle låsen med hammer og
meisel, for så å plukke den ut bit for
bit.

– Denne bilen må være laget av
sånt stål som de lager samekniver
av, konstaterte han, og innrømmet
at det for hans del gikk temmelig
mye prestisje i jobben med å få ut
den gamle låsen.
Ikke lenge etter ble han sykemeldt,
av uvisst årsak. Så kom vinteren
med tre måneder uvanlig sterk
kulde, og dermed har bilen blitt
stående der. Nå er det vel tid for å
få gjort ferdig jobben med å fjerne
den gamle låsen, og få svar på de
gåtene som lurer: Hvorfor passer
ikke de gjenværende originalnøklene i den nye låsen når den ble
bestilt på chassisnummer? Og
hvorfor passer heller ikke den nye
nøkkelen som jeg senere har bestilt
på samme chassisnummer til den
nye låsen jeg kjøpte først?
Årsakene kan være mange. Første
eier, en forretningsmann og millionær fra

Halden som blant annet brukte bilen
mye nedover i Europa da han kjørte
rallycross sammen med blant andre
Martin Schanke, kan kanskje ha blitt
frastjålet nøkler, og dermed bestilt
nytt låsesett til bilen i Tyskland. Men
han er ikke lenger i blant oss, så det
får vi aldri vite. Om andre eier har
gjort noe tilsvarende finnes det kanskje i bilens historikk på Motortrade
i Trondheim, men om de leverer ut
slike opplysninger gjenstår å se. Jeg
har for lengst innsett at ikke alt er så
enkelt som man skulle tro.
Uansett, siden september i fjor har
jeg altså hatt en W126, som jeg så
langt kun har hørt motorlyden fra
det elektriske førersetet på. Målsetningen er at jeg skal høre lyden
fra 500-motoren også i god tid før
jeg har eid bilen et helt år. Kanskje
denne bilen kan få trenet opp tålmodigheten min likevel…

__123_til_hverdags__
Tekst og foto: Syver
Her er en liten presentasjon av mine
godbiler, en 1985 S123 230TE og
en 1981 W123 200, henholdsvis
kosebil og bruksbil. Først noen ord
om kosebilen, en S123 230TE som
jeg har eid i litt over ett år. Jeg har
gjort noen forandringer siden den

ble kjøpt, blant annet har den fått
komplett AMG styling fra 80 tallet. Er
veldig fornøyd med bilen og det er
stadig ting som blir forbedret.
1985 S123 230TE
Sommerhalvåret 2009 fikk den blant
annet helt nytt eksosanlegg, nye
speil, nytt ratt, alt av bremser er nytt,
diverse opphengskuler er nytt og nå

Klare baklys og coupé-fanger er montert for å matche fronten.

og fest!

står et nytt senkesett for tur. Planlegger å bruke bilen 3 uker i sommerferien, noe som kan bli veldig moro og
ikke minst spennende. Bilen brukes
kun sommerstid og står tørt og fint

Créme interiør og fullt treverk er nydelig.

_

innendørs hele vinteren igjennom.
Den oppmerksomme kan også se at
bilen er utstyrt med coupè fangere,
noe som gir bilen rene linjer med
chrom rundt hele hjørnet. Bilen
hadde hengerfeste da den ble
kjøpt. Siden det ikke lenger er noen
arbeidshest, så ble dette demontert
å lagt på hylla til eventuelt senere
bruk. Fikk også tak i klare baklys til
bilen, slik at det står i stil med disse
foran.
Lyst Créme interiør (kode 055) har
alltid stått høyt på ønskelista, og
med komplett treverk blir dette en
fin fargekombinasjon. Et Luisi ratt i
samme trefarge ble også montert.
Fikk også en idè om å lage et deksel
i stede for å montere på en orginal
rollo. Det tok jo litt av, men i stedet
for et nakent deksel, så bestemte jeg
meg for å lage noe ut av det. Det ble
veldig mange timer etterhvert, med
lodding av ekstremt mange dioder.
Det skulle vise seg at det enkle er
ofte det beste, så jeg endte til slutt
opp med Waterproof Led-Strips,
en rull på 5 meter som jeg klippet,
loddet og monterte på innsiden
av kanten. Dekselet er fremdeles
under bearbeidelse. Fikk ikke tak i

Deksel med treverk og displayer i stedet for original rollo.

Slik ser dekselet ut med lyset på.

Norges ledende spesialist
på Mercedes-Benz girkasser
Vi tilbyr gratis diagnostisering, i tillegg til de rimeligste prisene for
service, reparasjon og overhaling av MB automatkasser.
• Gratis diagnostisering
• Service
• Reparasjon
• Rimeligst på pris

Nåværende bruksbil, en 1981 W123 200.

vinyl i samme farge som interiøret,
men visste jo at det fantes vinlylakk, men da det var vansklig å få
tak i, så ville jeg heller gå for ekte
skinn i riktig farge. Lukter godt gjør
det også! Trepanelet i midten skal
gå som en “rød tråd” gjennom hele
bilen da bilen er utstyrt med komplett
treinteriør foran. Det ble lagt ned
ekstremt mange timer med å få dette
så identisk som overhodet mulig. Det
gikk med en del lakk, pluss en god
del polering til slutt.
Det er i alt 4 deler som lett fjernes
på kort tid. Det er koblet slik at lyset
blir slått på samtidig med interiørlys.
Orginalbryteren til baklukelyset er på
dashbordet og betjenes derfra.
1981 W123 200
Her er noen ord om den nåværende
bruksbilen, kjøpt høsten 2009 da jeg
skrotet en annen bruksbil. Det var
skikkelig deilig å kunne kjøre w123
også vinterstid. Så denne bilen er en
onklig arbeidshest og går til daglig
sin vante tur til og fra jobb. Har allerede hatt mange fine høst og vinterturer med den og den fungerer helt
ok. Har jobbet litt med å få den i bra
teknisk stand og venter i skrivende
stund på å få ordnet forgasseren
skikkelig. Denne bilen er så godt
som 100% orginal blitt, og da jeg

kjøpte den, lot jeg det ligge
igjen ett par gamle hatter i
bakruten. En slik “gubbebil”
må da ha det!
Det var moro på vei hjem da jeg
fant ut etter noen mil, at bilen var utstyrt med 5-trinns manuell girkasse.
Du verden så behagelig det er å
ligge på motorveien med 5 gir kontra en 4 trinns automat. Det er stor
forskjell. Denne har nå en uoriginal
girspak i tre, men denne skal byttes
ut med en orginal girspak med tiden.

...også

kalt “G

ubbebil

en”.. :-

D
Det
kan faktisk bli
litt vel mye treverk - i motsetning til krom!

Interiøret i bruksbilen, girkulen i tre skal byttes ut med en original etterhvert.

Kontaktinformasjon
Hovedstyret
Styreformann 			
Medlemsansvarlig		
Økonomiansvarlig		
Treff- og avtaleansvarlig		
Sekretær og effektansvarlig
Redaktør for MB Tidende
Webredaktør			
IT-ansvarlig			

Frode Strand		
Thomas Madsen
Tore Vold		
Frode Larsen Sæterstøl
Morten Engstrøm
Sven Håkon Voldum
Kenneth Lokøy		
Øyvind Repvik		

957 53 008
971 45 415
915 40 884
928 14 590
916 12 986
916 11 629
930 87 769
908 04 002

styreformann@mbentusiastklubb.com
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com
okonomi@mbentusiastklubb.com
avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com
effekter@mbentusiastklubb.com
mbtidende@mbentusiastklubb.com
web@mbentusiastklubb.com
itansvarlig@mbentusiastklubb.com

Lokallag Oslo
Leder				
Kasserer			
Sekretær			
Styremedlem			

Trond Hagebakken		
Wiggo Berggren		
Jon Arne Tjøstheim		
Bjørn Mohn			

928 00 025
920 28 323
480 41 136
419 04 790

hageba@online.no
wiggo@dataguiden.no
jonarnetj@live.no
kslettum@getmail.no

Lokallag Oslo har treff hver mandag, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakkering i Brobekkveien 102, men ofte med
utflukter til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i MB Tidende og på forumet for mer informasjon. Det sendes også ut en info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

Lokallag Bergen
Leder				
Treffansvarlig			
Økonomisjef			

Håvard Bendiksen		
Cathrine Rasmussen		
Therese Bendiksen		

934 67 048
991 08 005
986 44 036

bergen@mbentusiastklubb.com
catclaw@girlsgofast.com
therese7@broadpark.no

Lokallag Bergen treffes annenhver onsdag, og for 2009 er det oddetallsuker som gjelder. I tillegg arrangeres det treff
enkelte søndager. Terminliste vil bli lagt ut både på forumet og trykket i MB Tidende, så følg med og møt opp til treff!

Lokallag Trondheim
Leder				
Sekretær			

Torbjørn Flenstad		
Stig Brudeli			

901 64 909
928 40 656

torbjorn@flenstad.com
sbrudeli@hotmail.com

Møtes på Autohuset der vi kan sitte inne i stedet for å stå ute i kulda. Adressen er: Hornebergveien 10, Fossegrenda.

Lokallag Stavanger
Leder				
Reiseleder og husfar		
Webansvarlig			
Kasserer			

George McInally		
Frode Larsen Sæterstøl		
Sven Håkon Voldum		
Thomas Nygård			

408 45 093
928 14 590
916 11 629
482 85 863

george.mcinally@gmail.com
frode_lars@hotmail.com
shvoldum@gmail.com
th-nygaa@online.no

Lokallag Stavanger treffes hver mandag klokken 1900 og har klubblokaler like sør for Sandnes, nærmere bestemt i
Noredalen 188. Her møtes medlemmene på mandagstreffene, og ved andre aktiviteter.

Lokallag Innlandet
Kontaktperson			
Kontaktperson			

Sigurd Biørn			
Rolf Åge Sørdal			

415 03 016
472 32 638

sbiorn@gmail.com
rolfage85@yahoo.no

Innlandet er foreløpig i oppstartsfasen, men det går stadig fremover. Fast treff første torsdag hver måned ved OBS på
Rudshøgda. Det jobbes med å finne et egnet sted hvor vi kan være innendørs. Følg med i MB Tidende og på forumet.

Lokallag Salten
Kontaktperson			
Kontaktperson			

Tore Vold			
Christoffer Hunstad Ersvik

915 40 884
911 35 522

okonomi@mbentusiastklubb.com
christoffer@hunstad.org

Møtes fast hver mandag på Bryggerikaia, følg ellers med på forumdelen til lokallaget.

S a m a r b e i d
Nasjonale/Internettbaserte
Bladet Bil			
Esso Mastercard		
Autoroyal.no			
Speed Autoteile			
Dekk1				
Sarpsborg Karosseriverksted
Nor-Teknikk A/S			
Nergaard Data og Elektronikk
Veng				
Krefting & Co /Autoglym		
Emblem Spesialen		
TS Racing Chiptuning Center
Dypvik Trading AS		
Hellanor			
MBSpecialist.dk / .no		
DTE Systems AS		
Oljelageret.no			
C. Christoffersen a.s.		
Grand Prix Products Norge
ScandicShine.no		
s100.no				
Mercedesbutikken.no		
Guard Systems			

Oslo og omegn

Berg’s Automatservice AS
AutoTrio AS			
Keen Autoteknikk AS		
Karosseri Spesialisten		
Inge Høyers billakkering		
Haugens Bilshine		
Baastad Bildemontering		
Autokvikk Alnabru		
Bertel O. Steen Autostern
Jessheim Antirust		
Biochem Norge AS		
Oslo Felgretting			
Star Autoco AS			

-

Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 475,- pr. år).
-30 øre rabatt pr. liter på drivstoff, -20% på vask, -10% på olje
-10% rabatt på originale deler, styling og øvrig sortiment
Inntil -20%, sender over hele landet.
Minimum -40% rabatt på dekk og felg til person-/varebil
-10% på reparasjon av alu.felger.
-20% rabatt på gjeldende priser.
-10 - 20% på bilstereoprodukter.
Inntil -35% på diverse bildeler.
Gode rabatter på bilpleieprodukter.
Rabatt på Mercedes-effekter.
1000,- i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen.
-10% ved å oppgi medlemsnummer ved netthandel.
-20% på gjeldende utsalgspriser i alle avdelinger i Norge
Gode rabatter på Mercedesdeler
-15% rabatt ved kjøp av tuning
-10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
-25% på PPG produkter, og -10% – 20% på tilbehør til billakkering.
-20% rabatt på hele McLaren-kolleksjonen
-15% rabatt via netthandel
-15% rabatt på utstyr for bil- og MC-pleie
-10-40% rabatt på produktene i nettbutikken
Rabatt på montering og abonnement av sporingsmodul til bilen

-

-10% på gjeldende priser.
Inntil -20%.
-10% på gjeldende priser.
-10% på timepris. Gode tilbud på forhåndsberegnet pris.
-10% på gjeldende priser.
-10% på Ditec-behandling og bilpleie.
-20% på nye deler, -15% på brukte deler.
-10% på alle tjenester.
-10% på verksted, opptil -25% på deler.
-10% på komplett behandling.
-25% på nettopriser
- Rabatterte priser på retting av 15” til 20” felger
-6% på nybil, -15% på verksted, opptil -20% på deler (ekskl. aggregater).

Se oversikt over samarbeidspartnere på www.mbentusiastklubb.com for mer
utfyllende detaljer om avtalene samt passord for rabatter..

Lyst til å bli samarbeidspartner?
Ta kontakt med Avtaleansvarlig Frode Larsen Sæterstøl:
tlf: 928 14 590 eller mail: avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com

MB

Entusiastklubb

d s p a r t n e r e
Stavanger og omegn

Lakk & Verktøy i Lurabakken
Caropractor1			
Autopartner AS			

Bergen og omegn

Autohandel			
Auto-huset AS			

Trondheim og omegn
Lakkspesialisten AS		
CD Bildeler AS			
Bilradiospesialisten AS		
Auto-huset AS			

-

-20% rabatt.
Retter bulker uten å lakkere, -30% på gjeldende priser
Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer

-

-10% på Tectylbehandling, -30% på frontruter, -10% på ruter, -15% på bilpleie
-15% på alle varer

-

-25% på lakk, -20% på sandpapir og sprayprodukter, -15% på Autoglym.
-10% på slitedeler og rekvisita.
-5% på tilbudsvarer , -10% på ordinære priser.
-15% på deler og tilbehør.

Lillehammer og omegn

Høistad Bildeler			
Motorcentralen			
					

Klubbens medlemmer får varierende rabatt på 15-45%.
-25% rabatt på alle deler utenom aggregater
-10% på verksted

Johnsen Auto Trading		

-

Klubbens medlemmer får -15% rabatt på soting av vinduer

Bodø og omegn
Nordic Bil AS			

-

-10% rabatt på verksted, -15% rabatt på deler

Notodden og omegn

Kontakt oss idag på telefon 22 76 98 10

MB -EFFEKTER

Entusiastklubb

Gensere: 250,-

S - M - L - XL - XXL
Ta kontakt med ditt lokallag
hvis du ønsker lokallagslogo på
genseren.

Skiltplater m/ny design: 50,Passer “EU-tilpassede”
skilt i plast og metall

Jakker: 600,-

Andre effekter:
Trøyer		
Nøkkelbånd			
Tidligere MB Tidende

Refleksvest: 50,-

Streamer ny type: 50,Vi har også gammel type til
samme pris.

Bestilling

For bestilling, kontakt effektansvarlig Morten Engstrøm
på tlf: 91612986 eller mail: effekter@mbentusiastklubb.com
Du kan også bestille effekter i klubbens webshop på: butikk.mbentusiastklubb.com

150,50,20,-

