Klubbnytt
VERVEEFFEKTER?
Klubben har et stort lager av tidligere
utgaver av MB-Tidende som kan brukes i
forbindelse med verving eller annen aktivitet
i lokallagene. Ta kontakt på styreformann@
mbentusiastklubb.com eller medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com for mer informasjon!
MIDTSIDEBILEN
Vinner av Midtsidebilen i denne utgaven av
MB-Tidende er Syver-Benz med bildet av
sin 1985 230TE, vi gratulerer!

NY LOGO!
På landstreffet ble klubbens nye logo avduket for første gang,
selv i spiselig utgave i form av en marsipankake! Logoen forener
silhuetten av tre kjente og forskjellige modeller av nyere utgave og
finnes i både stående og liggende utgave.

ENDRINGER I STYRET
Årets landsmøte forløp uten de store endringene i styret. Morten
Engstrøm valgte å ikke stille til gjenvalg, og Wiggo Berggren ble
stemt inn som ny Medlemsansvarlig. Han kan som alltid tidligere
kontaktes på medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com for
spørsmål vedrørende medlemsskapet og lignende saker.
Styret ser slik ut etter årsmøtet:
Styreformann:			Frode Strand
Økonomiansvarlig:		
Tore Vold
Medlemsansvarlig:		
Wiggo Berggren
Treffansvarlig / nestleder:
Thomas Madsen
Avtaleansvarlig:		
Frode Larsen Sæterstøl
Redaktør:			
Sven Håkon Voldum
IT-ansvarlig:			Øyvind Repvik
Webansvarlig:			Kenneth Lokøy
Effektansvarlig:		
Tommy Andersen

www.MBEntusiastklubb.no
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MBE ARKIV
Ildsjeler 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. Her finner du
også bilder fra de aller fleste treff MBE har
deltatt på eller arrangert. Har du flere? Ta
kontakt med styreformann Frode Strand på
styreformann@mbentusiastklubb.com!

BANEKJØRING!
For sjette året på rad arrangeres det banekjøring
på Vålerbanen med kun Mercedeser!
I år som i fjor er treffet et samarbeid mellom MB190Klubb
og Mercedes-Benz Entusiastklubb. Vi jobber i tillegg med å
få med oss noen utvalgte samarbeidspartnere!
Sett av lørdag 25. august allerede nå, og sjekk ut
www.mbtreff.no for mer informasjon om oppdateringer!

VERVEKAMPANJE
Visste du at du kan få ett års gratis
medlemsskap ved å verve tre nye medlemmer til MB Entusiastklubb? Få med deg dine
stjernevenner og be dem om å føre deg opp
som verver ved innmelding, så kan du sikre
deg neste års medlemsskap kostnadsfritt!
FORSLAGSKASSE
Styret i MB Entusiastklubb gjør sitt beste
for å skape en god klubb for stjernefrelste,
men det finnes alltid rom for forbedringer. På
klubbens hjemmesider finnes det en forslagskasse under “Medlemmenes forum” hvor
du kan legge frem dine forslag. Foretrekker
du heller å komme med et anonymt forslag,
kan disse sendes på epost til styreformann@mbentusiastklubb.com.
BIDRA?
Som kjent driftes MBE på frivillig basis, og
vi i styret er avhengige av hjelp både på
nasjonalt og lokalt plan for å få hjulene til å
gå rundt. Har du et ønske om å bidra? Ta
kontakt med hovedstyret eller ditt nærmeste
lokallag for å høre om det er behov for hjelp.
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som ble solgt med garanti gjennom
Mercedes-Benz! Så litt prat ble det
med beskjed om å sende de bilder
fra treffet når vi kom oss hjem igjen.
Moro!
Langs Autobahnen så finnes det en
del moteller for overnatting. I og med
at vi hadde vært oppe tidlig og noen
hadde fått mindre søvn enn andre,
ble vi enige om en stopp, for så å
sjekke om det var ledige rom. Det
finnes en ganske så bra kjede (for
overnatting) som heter Etap. Her har
jeg/vi overnattet flere ganger og det
føles veldig greit til en superbillig pris
i mine øyne. Prisene bruker variere
litt etter beliggenhet; fra 30-55 euro
for det meste, hvorav billigste er for
enkeltrom, mens høyeste gjelder
dobbeltrom. Det var derfor ganske
så sjokkerende da vi fikk pris på 99
euro for et dobbeltrom tilhørende
kjeden Seerways, og hvertfall når det
så litt slitent ut.
Med alles samtykke gjorde jeg et
søk på nettet og vi kjørte så en time
videre mot Hannover hvor vi fant et
Etap-hotell ikke langt fra Autobahn
A7 som vi skulle følge nedover. Med
priser på 33/43 euro for enkelt-/dobbeltrom så var det bare å stupe i
seng med et smil.
Frokosten på Etap Hotell er ikke
noe å skryte av, så dette ble drop12

pet og vi fikk bagasjen pakket ned i
bilene igjen. Vi hadde ikke noe mål
for dagen, men vi var enige om å
komme så langt mot Hockenheim
som mulig. I utgangspunktet hadde
vi før turen plan om å stoppe innom Thorsten Stadler & Co i Hann.
Münden, men dette ble det ikke noe
av grunnet deres deltakelse på et
Mercedes-Benz treff i Polen. Likevel
valgte jeg å legge turen innom siden
flere av de som var med, ikke hadde
vært der hvor Team Stadler Motorsport har deres lokaler. Som leder av
trioen, fulgte vi A7 ned til Göttingen
og deretter svingte jeg inn på en
landevei som ledet til Hann. Münden.
Det er kjekt å kjøre på autobahn når
man skal forflytte seg raskt, men i og
med at vi hadde bra med tid denne
dagen, så var det kjekt å se litt annen omgivelse også.
Varmen og sola kom bra på formiddagen og dermed var det vel ikke til å
unngå og ha en stopp på McDonalds
for å kjøpe is og en pust i bakken.
I fjor reiste jeg og Truls alene til
dette treffet, men i år hadde han og
Sigbjørn med sine bedre halvdeler.
Dermed måtte vi ta litt hensyn til de
også. Ca 20 min fra Hann. Münden
ligger Kassel, en middels stor by.
Her fant vi omsider et Einkaufzentrum med en bra mengde butikker.
Litt småting ble shoppet, men det

var vel faktisk mannfolkene som fikk
med seg mest! Et nytt minnekort til
kameraet med høyere lagringskapasitet fikk jeg blant annet med meg til
en grei pris.
Etterhvert ble gjengen litt trøtte i
beina, så bensin ble hamstret og litt
føde inntatt på McDonalds igjen....!
I Tyskland ser man ikke så alvorlig
mye gamle biler langs motorveiene,
men en og annen dukker opp nå og
da. En vi møtte på i Kassel var en
BMW 2.5 CS fra 1975. En relativt
sjelden utgave som kun ble produsert i 74-75 etter hva eieren fortalte.
Han viste velvillig fram bilen og
startet også motoren etter at jeg kom
i prat med han! De fleste forbinder
tyskerne med sære og spesielle.
Noe stemmer kanskje, men de aller
fleste jeg prater med er åpne til sinns
og stort sett pratsomme.
Fra Kassel går turen videre på A7
med rundt en times kjøring. Der
møter man et såkalt Dreieck (trekantkryss) og da svinger man inn
på A5 som fører mot Frankfurt bl.a.
Her har jeg kjørt noen ganger og i
tillegg trenger man ikke noe GPS til
man har passert Mannheim igrunn,
da det er A5 som gjelder. Rett før
Frankfurt og Mannheim er motorveistrekningene forholdsvis lange, så
det ble tråkket litt ekstra på enkelte

steder. Man er jo ikke i Tyskland for
å lusekjøre!! Siden Sigbjørn hadde
den mest motorsvake bilen med sin
2.3 M102, ble farten ofte liggende
på 150-160km/t. Egentlig en grei
marsjfart uten for mye jag. Men
også Sigbjørn fikk gasset litt, så han
nådde vel rett rundt 200km/t noen
ganger. Egentlig hadde han vel ikke
noe valg, siden han uten GPS burde
henge på enten meg eller Truls.
Etter forrige natts vellykkede overnatting på Etap Hotell, ble også
fredagsnatta tilbrakt på samme
type. Er raskt søk på nettet viste at
det lå et lett tilgjengelig ved Heidelberg. Dermed ble det kun ca 20
min kjøring fram til Hockenheimring
dagen etter! De kvinnelige hadde
nok merket litt spor at det hadde
blitt en del km i løpet av to dager, så
forhåpentligvis ville de sette pris på
en rolig dag.
De andre årene har vi kommet
litt sent på plass. I 2010 pga motorhavari på Truls sin bil og ifjor
stoppet vi innom Team Stadler
Motorsport og tilbrakte tid der med
blant annet nytt midtre- og bakre
eksosanlegg på min 2.5-16. I år
var det heldigvis litt annerledes. Vi
dro fra hotellet i 11-tida på lørdag
formiddag og med kurs mot sentrum.
Frokost var et hett tema og med litt

desorientering fant vi til slutt en matbutikk som kunne selge oss ferske
rundstykker og godt pålegg! Ingen
av oss hadde vært noe særlig rundt i
Hockenheim, men en liten park som
egentlig var tilegnet et eldrehjem, ble
destinasjonen for frokosten den dagen. Sola strålte og det kunne igrunn
ikke føles bedre når man først er på
tur. Etterpå ble det en tur inn på en
Getränke-butikk og Lidl for å sikre
oss drikke til både før og etter lyckliga stunder! Med pågående varme
så lå hetebølgen for et par år siden
greit i minne og det vil man helst
kunne klare seg gjennom med nok
væske i kroppen. Og når man skal
på treff så ønsker man jo selvsagt
å få vasket bilen sin, så vi tilbrakte
sikkert nærmere halvannen time på
Ihre Waschplatz for å få bilene til å
skinne igjen.
Litt før kl 17 lørdag ettermiddag var
vi omsider på plass ved Contikreisel
på Hockenheimring. Enkelte hadde
allerede ankommet, og flere kom
utover kveldinga. Telt ble rigget,
bilene parkert og banneret til MB 190
Klubb ble plassert bak på gjerdet slik
at det ble synlig over bilene våres.
De som organiserer treffet, bruker
å sette opp telt og benker midt på
plassen, slik at det blir anledning
for å samles og ha en lystig stund
før selve treffdagen. De fleste av

tyskerne er glad i øl og stemninga
bruker være på topp gjerne i 2-3-tida
på natta. Jeg og Truls klarte vel å
komme oss i soveposen rundt halv
to. Sent nok igrunn når man skal opp
igjen rundt kl 08 neste morgen.
Søndag morgen var det Hockenheimring og kun det som gjaldt.
Banen var tilgjengelig fra kl 09 på
morgenen til kl 18 på ettermiddagen.
Det skulle dermed bli nok tid både til
å se og eventuelt kjøre for de som
ville det. Jeg hadde ikke meldt meg
på til banekjøring i år, først og fremst
siden jeg hadde AMG’n og ikke 16v
å kjøre med. Etter litt prating med
ledelsen for treffet fikk vi tilbud om
å kjøpe en banebillett for €150. Ved
forhåndspåmelding er koster det
€100 og ved etteranmelding så fremt
det er ledig plass, selges billettene
for €200. Truls ble den som ville
benytte seg av dette og dermed fikk
han mulighet til å kjøre på Hockenheimring det han ville, både med og
uten passasjerer.
Jeg tror jeg snakker for de fleste som
er der at det er en utrolig opplevelse
å se så mange 16v og Evo-utgaver
samlet. I tillegg så er også de med
BMW E30, Opel Omega Evo 500,
Audi V8 og av en eller annen grunn
også NSU TT invitert. Uansett så er
man såpass tilknyttet egne modeller at man igrunn ikke blir brydd av
de andre hvis det skulle være sånn
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at man er ekstremt merke-patriot.
Ihvertfall, jeg tilbrakte flere timer med
å gå rundt og se på andre sine biler,
prate med venner jeg har blitt kjent
med tidligere og se biler som kjørte
runde på runde på Hockenheimring.
Banen var en av de som ble brukt
til DTM-løpene og selv om den av
sikkerhetsmessige grunner har blitt
noe bygget om etter den tid, så er
det likevel meget stort, og ikke minst
annerledes enn f.eks Vålerbanen, å
kunne på. Farten på en standard 16v
er oppe i rundt 200km/t med rette
sjåføren. Flere biler kommer ombygd
med mer effekt og det er nok de som
muligens er oppe i 220-230 langs

14

parabolen. Største delen av dagen
har man godt og vel halve banen
tilgjengelig. Da svinger man inn foran
Mercedes-Benz-tribunen og kommer inn på hovedbanen igjen rett før
der parabolen begynner. De to siste
timene er hele Grand Prix-sløyfa
åpen for kjøring. Dette tar bra på en
bil med vanlige bremser og rundt trefire runder med hard kjøring er mer
enn nok før bremser og motor bør
kjøles ned igjen. Hockenheimring er
idag den banen som er vert for den
tyske runden i Formel 1-sirkuset.
Etter en lang dag på treffet samlet
man sammen en gjeng på 14 stk
som tok turen inn til sentrum av

Hockenheim og fikk nyte en bedre
pizza, pasta eller hva det måtte
være på en restaurant. Stort sett var
man fornøyd med dagen, og til tross
for 20-30år gamle biler, så var det
bare en vannslange som sprakk for
han ene og utluftinga på gearkassa
som hadde tatt kvelden for en annen slik at den kastet ut olje. Verre
var det med en fra Østerrike. Han
var litt uheldig med sin Evolution II
og fikk skade på forskjerm, lykt og
frontfanger etter at han var i overkant
ivrig under en innbremsing.
Omsider var kvelden der og siden vi
hadde planlagt å reise tidlig mandag morgen for å hilse på Thorsten

Stadler som kom hjem noen timer
tidligere enn planlagt, ble det ikke
så mange kalde på oss før vi fikk
lokalisert igloteltene og sammen
med bamsen kunne krype ned i
soveposen :)
Kl 07 mandag morgen ringte klokka.
Det er jo tidlig på en fridag, samtidig
godt å komme opp også siden man
nettopp kan få mye ut av dagen.
Og med Flensburg som siste mål
den dagen, visste vi det ville bli en
del kjøring. Bortimot 750km den
dagen. Da tanken var fyllt opp, ble
det gitt gass på autobahn igjen. Jeg
ledet stort sett an, men også Truls
viste vilje til å dra trioen på noen
høyere hastighetsintervaller. AMG’n
trives greit i høy hastighet og ved
en mindre nedoverbakke viste den
stort pågangsmot og nåla plasserte
seg mellom 250 og 255km/t. Aldri før
har jeg kjørt så fort med en W201.
Nordover bar det og Hann. Münden
var første mål for dagen. Her møtte

vi på Thorsten Stadler og Kristine
Stollberg. De hadde kommet hjem
fra Polen kvelden før, men ville
gjerne hilse på oss, samt utlevere et
par smådeler Truls hadde handlet i
forveien. Litt prat ble det tid til, både
hvordan vi hadde hatt det på Hockenheimring, og hvordan de hadde
opplevd treffet i Polen. Thorsten
og en av arbeiderne hans, Patrick,
hadde i tillegg vært til Warszawa og
levert en rallybil til en kunde som de
hadde bygget ny motor for. På turen
hadde de kjørt 200km på en helt ny
motorvei som så og si var helt snorrett. Et tysk firma som kun bygger
motorveier, hadde stått for bygginga.
Imponerende resultat for et land som
Polen, når man ser hvor stort oljefondet er i Norge og på veiene man
bygger her. Dette bør du ta lærdom
av, Magnhild Meltveit Kleppa!!
På vei mot Flensburg ble det nok
en tanking. Drivstoff må man jo ha,
og det går med en del på en slik tur.
Litt artig var det å se 3 stk W201 stå

med hver sin pumpe og fylle uten
noen andre biler til stede! Ved siste
ausfahrt før Bundesgränze tok vi
av for å booke rom ved nok et Etap
Hotell. En liten tur ned til Flensburg
fikk vi også mulighet til og selv om
vi var for sene til å få servert middag på restaurantene i byen, var det
ei kebabsjabbe som kunne servere
oss noe gresk mat. Noen erfaringer
rikere og stort sett positive etter en
fantastisk tur over ei langhelg med
knallvær og bra temperatur, kunne
vi tirsdag morgen sette kursen mot
Hirtshals og ferja mot Norge. Etter
dette skilte vi lag, men med mange
felles minnes i behold. For min del
så er sjansen stor at det blir gjentakelse neste år. Og kanskje da med
enda flere biler?
En fartsfylt hilsen fra Arnt & co på
Tysklandstur.
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Torsteins stjerner

ikke an å si nei. Denne Mercedes
benevnelsen har vært en drøm for
meg helt siden jeg kan huske, og nå
har jeg klatret på stigen gjennom 280
SE-420 SE og nå 560 SEL. Bilen har
levd et hardt, men sikkert innholdsrikt liv, det bar den preg av. Blant
annet har jeg sett et bilde der hele

bagasjerommet var fylt med snø, da
en tidligere eier fant snø langs veien
som han ville ha med hjem, antagelig smart der å da, historien sier
også at eier hadde sjåfør på bilen
denne turen… Vel uansett hadde jeg
fått meg om ikke annet et utgangspunkt for cruising. Så på et mand-

agstreff i lokallag Stavanger gled jeg
inn med denne til stor oppstandelse
og hoderisting i blant gjengen, på
dette tidspunktet så den orntlig fæl
ut. Mye rust, skitten og full i sørpe
inni, masse søppel overalt, alt hadde
lekasje -bensin, nivå, eksos, olje, ja
det meste havnet på gulvet i verkst-

- den ultimate “stall”

Her kommer en oppdatering på hva som skjer i bilparken min om dagen. Kan begynne med historien om bruksbilen, her ble Mercedes introdusert etter en Polo hadde tjenestegjort et par år.
TEKST OG FOTO: TORSTEIN VAARLID
Jeg hadde den gang litt fritt spillerom
hva gjelder bruksbil og det meste
snadder ble vurdert, bla. S210 m/V8
og faktisk hadde jeg avtalen i boks
med en 97 S300DT, men denne ble
snappet rett foran nesen min. Brukte
god tid på å finne bil og til slutt tok
fornuften overhand og ledet oss i
retning av A-klasse, W169. Handlet
til slutt en 05 160 CDI som vi ble
veldig glad i, utrolig praktisk bil til å
ha små ytre mål! Etter litt så var det
familieforøkelse på gang og fruen
ønsket seg noe større, med automat var kravet. Hun bryr seg ikke
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stort om hva som står i grillen bare
bilen er praktisk, så jeg stilte meg så
liberal jeg bare klarte og sa hun bare
måtte komme med ønsker. Før nybil
jakten startet overtalte jeg en selger
på BOS til å låne meg en B-klasse et
par dager og denne likte hun godt,
men vi måtte allikevel ut i den store
jungelen for å vurdere alternativene.
Opel,VW,Citroen,Toyota osv ble
prøvekjørt og til bruksbil er det flere
her som virker… men hun måtte til
slutt innrømme at de klarte ikke måle
seg med det gode kjente. Det måtte
bli Mercedes igjen og da en 08 180

CDI med det rette utstyret kom for
salg rett rundt nyttår 10/11 så slo vi
til og er enda godt fornøyde, handlet
begge Mercene hos BOS rogaland
og må få benytte anledningen til å
rose servicen! Vi har kjørt denne nå
ca 30.000 km (tot ca 100.000), kjempebil for en familie på 4!
W126 har alltid stått høyt i kurs hos
meg, men siden jeg er i ”etableringsfasen” så har ikke de helt store sprellene vært aktuelle her. Derimot da
jeg fikk tilbud om å overta en 87 560
SEL for en neve 10ere så går det
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edet. Enkelte i menigehten var dog
entusiastiske, mr. Larsen satt seg
rett på direktørplassen i baksete og
fiklet med de elektriske baksetene,
her skulle han sitte på tur å drikke
øl komanderte han. Vi var enige.
Med godt mot gikk jeg på å fikk
røsket ut interiøret og vasket/renset
dette, shinet slik at det skulle bli kos
å sitte her å kjøre. Motet gikk litt i
bølgedaler og på et tidspunkt hadde
jeg egentlig solgt motor/drivlinje, på
en betingelse å det var at bilen skulle
få en siste ære! Lokalaget ble samlet
og på et par mandagskvelder fikk vi
bilen til å se sånn passe ok ut, samt
modifisert eksosen slik at du ikke er i
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tvil om at det her sitter en V8 når den
passerer. Den siste ære var en tur
ned til Lokalag Stavangers underavdeling Lyngdal. Årlig har vi en tur
ned her med innlagt overnatting,
kun for å inspisere forholdene. Bilen
overbeviste i hvert fall meg på turen,
på tross av et smell og rar forstilling
da vi ankom Lyngdal. Stab.satget
knakk i innfestning til hjuloppheng på
venstre side, heldigvis er vår underavdeling godt utstyrte på verktøyfronten så det ble sveist inn nytt
stål her å det holder fortsatt fjell! Alt
i alt var det stemning for å beholde
denne bilen på veien og tidligere
avtaler om delesalg ble revurdert.

Vi fikk overtalt motparten og bilen
skulle leve videre. Etter noen garasjekvelder fikk jeg ordnet resterende
mangler på ymse vis, dette var,er og
skal være et budsjettprosjekt så metoder som vanligvis ikke tåler dagens
lys ble her brukt for å få en gammel
skute i PKK stand. Og det ble den
også, PKK besto den med glans og
jeg kunne hente ut skilt igjen. Lykkelig glir jeg rundt i denne gammle
skuta nå, en glimrede bil. Den trekker også til seg en hel del oppmerksomhet, mye i retning bensinforbruk,
da må jeg flire… for hvem kjører vel
egentlig så billig som jeg i denne?
Totaløkonomien skal du slite med å

matche! Jeg blir mer og mer glad i
denne bilen å bruker den hele tiden,
f.eks til og fra barnehagen, sønnen
min forsikrer seg alltid at jeg henter
han i denne, noe jeg ikke er lei meg
for. Ideèn med denne bilen er at
den nå skal være min vinterbil mens
W123en står i garasjen.
For det er W123en som er babyen i
stallen, en 84 230E. Bilen har vært
presentert i MBTidene tidligere så
jeg oppsumerer bare kjapt:
-SDS datasprut, dvs el.tenning og
innsprøyting som på en moderne
motor

-Nismo R32 GTR turbo
-3” rustfri eksos hele veien
Dette gjør den gamle 123 bilen til
en morsom sak på veien, klarer ikke
kjøre en km uten å glise litt. Understell og bremser har også fått en liten
oppgradering, men spesielt understell har en del igjen før det står i stil
med kreftene. Girkassen som sto på
motoren var en orginal 722.4 kasse
som ikke har tålt kjøret den har fått,
derfor har jeg nå fått satt i en 722.3
kasse fra en W124 300E, denne
skal tåle mer juling. På tross av at alt
dett er gjort med bilen er den fullt ut
brukende i det daglige, fruen finner

også på å kjøre denne til tider. Det
handler om å få ting til å passe sammen, den har drag som et lokomotiv
over hele registeret, dette er mye
takket være HKS evc 4 boostcontroler. Fikk kjørt bilen i dyno med
oppløftende resultat. Fikk da justert
inn et bra overtrykksmap, mens vakummapet viste veldig fet blanding.
Det ordnet seg etter en liten runde
med trykking på sprutet påfølgende
kveld, nå logges mager og fin afr på
cruising samt god overtrykks afr. Nå
gjenstår bare et par småting så er
bilen klar for Vålertreffet i august!
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KURS hos Swissvax i Zürich
Mange folk har mer enn en hobby. Noen spiller fotball, samler frimerker, mynter, noen liker å få
utløp for kreativitet gjennom å lage masse rare ting, ande liker å polere biler. Det er i sistnevnte
kategori jeg befinner meg.
TEKST OG FOTO: ROY INGE HELLAND
Jeg begynte som mangen andre
med Turtle Wax ett-eller-annet i
en rundt boks med en tilhørende
svamp(standard bone-produkt) fra
den lokale texacoen på Kvernaland,
jeg syns å huske den kosta 60 kr..

AutoGlym sitt sortiment. Jeg syns
at dette virka litt for profft, og kjøpe
derfor mer TW.

Det var der det begynte for 10 år
siden og vel så det, på min fars WV
caravelle. Jeg smurte det på slik som
det stod beskrevet på pakningen, lot
det stå noen minutter og tørket det
av igjen. Da sa jeg til far at nå var
bilen nypolert og fin :)

Men for å ikke dra dette ut i det trette
og lange, så begynte jeg etter hvert
med masse polergarn og AutoGlym
paint restorer og ultimate polish
compound m.m. for hånd, og var
godt fornøyd med dette noen år. Jeg
husker ikke hvordan, men på ett eller annet vis fant jeg ut at Meguiars
fantes. Så da ble det invistert i noen
kg med dette(en stor bragd det året),
og etter hvert også Biltema sin to
hodete polermaskin etter at jeg ble
helt utslitt i armene ved å gjøre dette
for hånd to ganger på hver bil.

Neste gang jeg skulle kjøpe dette
var på Bilextra, da sa jeg at jeg
skulle ha bonemiddel til å polere
bilen med, det husker jeg at jeg sa,
fordi jeg husker at han bak disken
satte meg til veggs og spurte om jeg
skulle polere eller bone bilen “min”.
Etter litt frem og tilbake som jeg ikke
helt husker, så ble jeg introdusert for

Ny DA-maskin og siden roterende
polermaskin fulgte, siden med enda
flere puter/pads(puter til å arbeide
produktene med/påførings-pute). Og
den dagen jeg fant ut at jeg måtte
legge beskyttelse oppå poleringsjobben jeg gjorde, så mente jeg at en
boks med voks til over 1000 kr ikke
kunne være fornuftig på noen måte.

-Det var på den tiden da jeg sa jeg
var ferdig med å vaske bilen, så gikk
far ut for å vaske den på ny etterpå..
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4 måneder etterpå satt jeg i samme
stol med en boks med Shield fra
Swissvax. Da hadde jeg brukt 1500
kr på en startpakke med beskyttelse.
Denne voksen fikk god mottakelse
etter å ha brukt den på mor sin bil.
“Jeg kan ikke lenger sette fra meg
handleposene eller veska på bilen,
for den sklir bare av” 8=) jaja, tenkte
jeg, nye manerer å lære seg da...

ken i Zürich. Dette ville jeg være
med på tenkte jeg. Mye fordi jeg
syns selve produktene deres er gode
å bruke, og fordi jeg syns at landet
Sveits er ganske fasinerende. Selv
om vi bare skulle være i storbyen
og ikke fikk se noe av landsbygda
-der hvor den fasinerende delen av
landet er.
Swizöl
Ved ankomst Sveits ble vi møtt med
sol og fint vær, litt i overkant av
20 grader, og en skikkelig vennlig
forsmak på sommeren. Fasinerende
å se hvordan floraen i Sviets forandlrer seg etter at snøen og vinteren er

forbi. Den ene måneden er det kaldt
og hvitt, den en måneder senere er
det helt grønt og rapsoljeplanten står
i full gul blomst.
Da vi kom frem til fabrikken 2. mai
fikk vi en liten omvisning på fabrikken og i bilpleie-studioet deres.
Selve produksjonen fikk vi ikke sett,
det er “Top Secret” :)
Men det de lager blir visst laget mer i
rettning av “stor sleiv og stor gryte”prinsippet enn en svær blandemaskin / robot av noe slag.
Det vi derimot fikk se, var det gamle

utstillingslokalet og kundemottaket som var i samme bygning som
fabrikken. Her fikk vi også se en av
de ansatte som satt og blandet skinnfarge til en kunde. Det gikk grundig
og effektivt for seg. Han har tydeligvis gjordt dette før!
Det er primært voks og lærprodukt de lager på fabrikken her,
mesteparte av alle væskene, poleringsputer og microfiber blir laget av
samarbeidspartnere. Disse blir derimot tappet på “tapperiet” i fabrikken.
Det må forøvrig sies at hele fabrikken er ganske liten. Fysisk! Så for

I dag har jeg vært borti både Meguiars og Scholl sine
poleringsprodukter, AutoGlym og
TurtleWax sine bonemiddler, vokser
til langt over 5000 kr(utenkelig da jeg
fikk dilla på bilpleie) og meget mye
erfaringer og kompetanse til å gøre
en bil blank og fin.
Jeg ble en gang medlem i “Detailers Club Norway” for å få enda litt
mer innput på hva som ble brukt av
produkt, fremgangsmåter osv. Og i
begynnelsen av mai 2012 inviterte
Swissvax Norge en håndfull meldlemmer å bli med til Swissvax fabrik29

noen år siden overtok de et nytt bygg
rett over veien, der hvor de nå har
bilpleie avdeling, nytt kundemottak,
eget fotostudio med innleigd fotograf,
skinnpleie(behandling og reparasjon/
lakkering av skinn), og god plass :)
Dagen endte i det grove her, vi ville
gjerne til hotellet
og få slappe av noen minutter før
flertallet ville ut og finne seg noen
liter forfriskninger. Vil tippe at temperaturen lå på rundt 22-25 grader
Dag 2
På vei til Swissvax-fabrikken i dag,
svingte vi innom et hyper moderne
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bilvaske anlegg. En slags vaskeautomat, men ikke helt den typen man
forbinder dette ordet med, typisk den
på Statoil...
Denne er utformet som en lang
stor hall, hvor bilene blir trillet på
samlebånd gjennom et almass med
forskjellige vaskebørster og høyttrykk installasjoner. Børster, ja...
KAnskje mer microfiber-børster. Det
var ikke de “vanlige” børstene som
man finner hvorsomhelst ellers. Her
fikk man både mulighet til å sette
hunden i egen hundevask, og bilen
kunne også kjøres inn til en grundigere rengjøring med beskyttelse.

På toppen av det hele(bokstavelig
talt), i andre etasje, var det også en
bar som var åpen lørdager. Fasinerende sted. Swizöl har etablert
dette bilvaske-systemet for å gjøre
seg selv litt mer allsidig for hvermannsen i Zürich. Det kan sies at
hele vaskeanlegget har en kapasitet
på 13000 biler i måneden!! Dette er
meget imponerende til å være en
vaskeautomat.

Inne i den andre bygningen, der hvor
studioet og selve bilpleien finner
sted, fikk vi en finslig demonstrasjon
av Swissvax sin nyeste polermaskin,
utviklet sammen med Festool, nye
pads og nye proff-produkter. Vi ble
alle sammen ganske imponert over
hvordan dette fungerte. Ettersom at
selve poler-produktene til Swissvax
ikke alltid har vært like imponerende
som bl.a. Sholl sine.

På en gang er det 4-5 biler inne til
vasking på samlebåndet, og en bil
bruker ikke mer enn 2-3 minutter på
hele reisen.

Disse produktene kommer visst til
Norge innen et halvt år, mener jeg
det ble sagt.
Med den riktige kombinasjonen ny

pute og det siste og groveste polermiddelet på den nye maskinen, så
kan man bare la maskinen arbeide
seg bortover uten press -på laveste
hastighet. Denne maskinen er en
eksentrisk med tvungen rotasjon.
Den vil da altså fungere som en
kombinert roterende og eksentrisk
polermaskin.
Per i dag bruker jeg personlig en
roterende og en ekstentrisk maskin
når jeg behandler min egen bil. Dette
gjorde også Swissvax før, inntil nå
nylig. Nå bruker de bare denne nye
maskinen. De sparer mye tid og får
bra resultat på bare ett stegs arbeid.

En av turdeltakerene slo på stor
tromma og kjøpte en av disse maskinene mens han var i Sveits. Dette
var maskin nr “0009”, av totalt 250
produserte! Det er allerede reservert
en neve maskiner som skal selges
på det Norske markedet.
Skinnpleie
Vi fikk også en gjennomgang av
hvordan behandle skinnseter med
bl.a. “Swissvax Leather Care kit”. Vi
fikk også en demonstrasjon av reparasjon av svart skinn sete, lakkering
av dette og derpå utligne fargen
med fargen på resten av setet, på
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