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Mercedes-besøk med 
svelgle kameler 
Jeg har med interesse lest leserinnlegget 
til Pål Erik Skollevold i AMS nummer 
5/2006 vedr ørende tur til Stuttgart. Det 
redaksjonen svarer er korrekt både med 
hensyn til besøk ved fabrikken og mu
seet. Så til mitt nostalgiske barnd oms
minne: 

Tidlig på 50-tallet dro min farfar, 
min e foreldre og jeg til Stuttgart for å 
hente hjem min farfars splitter nye MB 
180. Et besøk ved fabrikken og mu seet 
hørte med. Samtidig med besøket opp
holdt en sjeik fra Saudi-Arabia seg ved 
fabrikken. Han skulle ta en siste sjekk 
på 12 splitter nye MB-er før levering. 
Og det dreide seg om større utgaver enn 
min farfars 180, må vite. 

Tilfeldigvis bodde vi på samme ho
tell som sjeiken, som med all tydelighet 
hadde merket seg min mor. Og gjennom 
et 50 år langt ekteskap hadd e min far 
moro av å fortelle om Stuttgart-besøket, 
og fortalte at sjeiken tilbød 50 gode ka
meler i bytte for min mor. 

Den gangen var de fleste MB-er svart
lakkerte som standard. Det ble et lite 
paradoks for meg da jeg i studietiden i 
Tyskland i slutten av 60-årene opplev
de at Mercedes operer te med ventelister 
og min st ett års leveringstid på nettopp 
sorte MB-er. 

Ønsker familien Skollevold god tur 
til Stuttgart, men se opp for kamelhand
lend e sjeiker, med eller uten turbo! 

Reidar Chr. Hyldetoft senior 

Bildetatt underbesøket påMercedes-museet i 
Stuttgartpåtidlig 50-tall.Fravenstre: sjefen for 
MB-museet, representant for lokal forhandler i 
Norge, Christian Jensen (farfar) ogWillyHyldetoft 
Jensen (far) 

t1iemme hos 
Mercedes-Benz 
Jeg har fra første utgave betraktet norske 
au to motor og sport som Norges beste 
bilmagasin, men tabloidtesten av bilmer
kenes norske hjemm esider gjør meg noe 
betenkt. Å gi den norske hjemmesiden til 
Mercedes-Benz dårlig score blant anne t 
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TJSSOt PRS 516erenrelanselingavenav70-talletspopulære sportsklokker.Lenkenerinspirertav70
talletsrallyratt.ogbakpåurkassen er et ratt stanset utbaketglasslokk.PRS 516har trestoppeklokker. 
ripetast glass og ervanntett nedtil 50meter.Designen er identisk medoriginalenVerdi: kroner 2495.-. 

for at de faktisk bruker bilmerkets riktige 
navn i adress en er besynderlig. Det er tross 
alt produsenten og ikke motorpressen som 
har bestemt bilmerkets navn. Hvorfor dere 
konsekvent utelater Benz i enh ver test, prø
vekjøring eller omtale er et mysterium. Hva 
galt har Carl Friedrich Michael Benz 
gjort? (Deres kompetente kollega i Trans
portmagasinet har i alle fall forstått at det 
heter Mercedes-Benz.) 

At dere samti dig kan gi Volvos nor
ske hjemmeside hele fire stjerner for å 
presentere 2005-spesifikasjoner med de 
mange feil og spesifikasjonsavvik dette 
inn ebærer i forhold til de i snart ett år gjel
dende 2006-mode ller er for meg en gåte. På 
Volvo Personvagnars svenske hjemm eside 
finn es til samm enligni ng allerede nå 2007
modellene. 

PerA Danielsen, Oppegård 

I vår undersøkelse hadde nettsurferen bare 
tre minutter til rådighet til hvert merke. Da 
går det bort unødig mye tid i at man ikke 
treffer hjemm esiden med en gang. For selv 
om du korrekt påpeker at Mercedes-Benz 
er det riktige navnet, tror vi at de aller 
fleste bare sier "Mercedes" når de til daglig 
omtaler merket. Derfor mener vi det er en 
svakhet at man ikke har sikret seg dome net 
"mercedes.no" slik at man kunne videre
sendt nettbrukeren til den riktige siden. Vi 
har ikke på noen måte til hensikt å sverte 
Carl Friedrich Michael Benz minn e. 

Når det gjelder hvilken informasjon Vol
vo gir på sine hjemmesider, må vi presisere 
at vi ikke har vært på jakt etter å kontrollere 
om informasjonen vi fan t var riktig, det må 
vi forutsette at den er - vi ville sjekke hvor 
lett tilgjengelig informasjonen er. 

Red. 

Sommerdekk til SUV 
Som ivrig (dansk) abonnent på Norges bed
ste bilblad, læser jeg selvfølgelig også Ieres 
dekktester med største interesse. Men tar 
man en titt ut i gatebilledet, og abstrahe
rer lidt fra Norges tilsynelatende primæ re 
nationalkøretøjer (altså set med afgifts-mis
undelige, danske øjne - jo, biler er faktisk 
ENDNU dyrere i Danmark...) så som svært 
motoriserede Audi A6, BMW-5 og MB E
klasse stationsvogne, er der, i hvert fald 
heroppe nord for Pol-cirklen, især en be
stemt slags biler, der stikker ut : SUV-erne , 

så som Toyota RAV4 og alle den s moderne 
søstre. Men hvilke dekk skal man egentlig 
vælge til dem? [Danm ark, hvor min RAV4 
stamme r fra, blev det fortalt mig, at det 
skulle være robuste varebildekk (Toyota 
HiAce etc.), men det kan vel næppe være 
hele sannheten? Vinterdekke ne på marke
det er for så vid t greie nok, der får man god 
hjelp hos de lokale, førende dekk-kjederne , 
men hvad med tyste. moderne, sikre som
merdekk, der jo ikke trenger en hastigheds
kode over de typisk 180 km lh, som en soft
roader højst kan kjøre (og som alligevel er 
akademisk på disse bilist-fiendske veje)? 
Var det noget AMS kunne overveie: En test 
af dekk til Norges anden-mest almindelige 
biltype , SUV-en? 

Michael von Hedemann,Bodø. 

Test av dekk til SUV-er har vi allerede no
tert på listen over framtidige prosjekter. Det 
er riktig som du an tyder at varebildekk nok 
ikke er det som er best egnet for SUV-er 
som for det meste kjøres på landev eien. Det 
er tre krav dekke ne må innfri: Dimensjonen 
må passe med +1- 5 prosen t i forhold til det 
som er oppgitt i bilens vognkort og på de 
felger du har til rådighet. Dekkenes bære
evne må være minst like stor eller større 
enn den som kreves ifølge belastningsko
den som står i vognkortet. I tillegg må dek
kene inn fri hastighetskoden som er oppgitt 
i vognkor tet. Har du ikke plan er om frivilli
ge utflukter i terrenget og du finner vanlige 
personbildokk som innfrir disse kravene, 
kan de bruk es også på en SUV. 

Red. 

Finnes detenspesiell dekktype som passer ekstra 
bratil SUV-er, spørenavvårelesere, som selvkjører 
Toyota RAV4. Bildeterav et eksemplar fraforrige 
generasjon. 


