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GOD JUL OG GODT NYTT AR!
 
Ønskes fra styret i MlEntusiastklubb 



God Jul! 
av Simen Malerbaldæn 

Siden undertegnede har vært treg, har 
denne utgaven av MBfidene blitt noe 
forsinket, og for enkelte vil dette 
muligens heller bli Gledelig jul. 

Julen er endelig over oss, og vi håper du 
kan synke ned i sofaen eller godstolen og 
lese litt mer om Mercedes. 

1. året er gått 

Som dere ser lenger inne i medlemsbladet 
er klubben nå over ett år gammel, det har 
vært et år med store endringer og meget 
bra vekst. Jeg vil benytte anledningen til å 
takke for året som har gått, og ønske dere 
velkommen til det nye. I dette året skal det 
skje mye, vi skal holde landstreff på 
lIunderfossen, det blir arrangert 
vinterkjøring på Rudskogen Motorsenter, 
og det er muligheter for at det kan bli en 
overraskelse på sensommeren. Det 
kommer stadig mer på terminlista vår, så 
følg med, dette kan bli et spennende år! 

Som dere skjønner er vi i styret ivrige etter 
å komme i gang med planleggingen av det 
nye året, og jobben er absolutt i gang, men 
siden alt gjøres på fritiden tar det lenger tid 
en vi hadde ønsket. 

Advarsel! 

En bilforsikring er ment å hjelpe 
dersom ulykken skulle være ute, men 
ting går ikke alltid som planlag 

Da årets forsikringsrunde skulle begynne, 
tok jeg kontakt med flere 
forsikringsselskaper, deriblant Asker 
Assuranse vi Mette Enger Hansen, som 
kunne tilby forsikring i Tennan: 
Forsikring Tilbudet var meget bra, og 
prisen var langt under det en hadde 
forventet. Slike selskaper liker man, og når 

kundeservicen i tillegg var helt 
upåklagelig, så var det bare å smelle til. 

Zennan: ble min hittil verste opplevelse 
forhold til forsikring. 
I sommer skulle jeg på ferie i Polen og 
besøke familie og venner der. Som den 
store bilentusiasten jeg er tok jeg selvsagt 
bilen. Den skulle få en liten service og få 
reparert noen små feil samti dig, 
verkstedprisene er nemlig langt lavere i 
Polen enn i Norge. Som den uheldige 
bileier jeg er fikk jeg akkurat tid til å hente 
bilen fra verksted, alt var nå 100% i orden, 
men gleden varte ikke lenge: Etter bare 
noen timer ble bilen stjålet. Den stod 
parkert i 10 minutter ute på gaten utenfor 
leiligheten til familien, og vips! så fant 
noen ut at Mercedes, det vil vi også ha. 
Regnet med at det skulle gå greit, bilen var 
borte, jeg skuffet, men jeg tenkte at jeg har 
jo forsikring. 

Mange ting skjedde nå samtidig. Jeg ringte 
SOS International for å melde tyveriet, og 
stemor, som er polakk, ringte Politiet og 
meldte i fra. Jeg dro deretter til 
Politistasjonen for å melde bilen stjålet, og 
der jeg ble resten av kvelden. På hjemturen 
måtte jeg lide meg gjennom en 01 Renault 
Laguna og en 01 SAAB 9-5 Estate. Må si 
jeg virkelig savnet min 93 300 TDT ! Det 
er jo noe eget med Mercedes, selv åtte år 
nyere biler er bare noe dritt i 
sammenligning. 

Vel hjemme i gamlelandet tok jeg kontakt 
med Tennant /orsiÆring, og forv entet et 
raskt og greit oppgjør, men den gang ei. 
Det skulle ikke stå på motstanden fra 
selskapet, først ville de ikke gjøre noe med 
saken før det var gått en måned, ikke 
engang fastsette verdien på bilen ville de. 
Jeg fikk fra Terje Dalene høre at Mercedes 
ikke var "gull lenger". Etter timevis med 
diskusjoner med skadeansvarlig Tom 
Manlev ble vi enige om at bilens verdi 
skulle ~ være omtrent 175 000,-, men det 
skulle ikke stoppe der. Nå mente jeg hadde 
gjort noe kriminelt, og satte derfor en 
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etterforsker på saken . Han mente at det 
skulle gå fort, og to måneder senere fikk 
jeg beskjed om at jeg hadde løyet til 
selskapet da jeg sa at bilen var i god stand. 
Etterforsker Sverre Stenersen hadde 
nemlig fått en uttalelse fra det verkstedet 
jeg var på i Polen som sa at bilen så ut som 
et "gammalt leasingvrak", "den ene verre 
enn den andre". Nå var jeg plutselig blitt 
en svindler! Jeg fikk beskjed om å godta et 
tilbud på 120 000,- eller ta følgene aven 
rettssak, de ville da anmelde meg for 
forsikringssvik. Jeg gav klar beskjed om at 
det kunne jeg ikke gjøre, og at da måtte det 
bli sak. Kort tid etter fikk jeg en innkallelse 
fra Adv. Kogstad som ønsket at jeg skulle 
komme i et møte , der ble det fremlagt 
samme tilbud: rettssak eller 120 000,- . 
Igjen sa jeg nei, men jeg kom med et 
mottilbud på 160 000,- for å bli ferdig med 
saken. Heller ikke det godtok Tennant og 
jeg engasjerte Adv Weiss-Andersen. 

Beskyldninger om at jeg hadde løyet måtte 
motbevises, jeg kontaktet DCAG og fikk 
bekreftelse på at jeg hadde alarm slik jeg 
hadde hevdet, og fikk motbevist Stenersen 
sin påstand om at det ikke var mulig å få 
dette originalt på denne typen Mercedes. 
(kode 551) Jeg fikk bekreftet fra 
Verkstedet i Polen at de aldri hadde uttalt 
seg negativt om min bil til noen , da de 
mente det var en pen bil. Jeg fikk 
bekreftelse fra vitner om at bilens tilstand 
var slik den ble beskrevet av Bertel O 
Steen noen måneder før hendelsen. 
Stenersen hadde jo uttalt "Bertel O Steen 
vet jo ikke hva de driver med , så den 
rapporten er verdt null" Videre sendte Adv 
Weiss-Andersen et krav om 
rettshj elpdekning hht. 
Forsikringsvilkårene. 

Plutselig erkjente Tennant 
erstatningsansvar, men nå ville de ha 
skjønn for å fastsette bilens verdi. Det ble 
oppnevnt to skjønnsmenn: Tennants 
representant ble Torstein Haug, og min 
representant ble Egil Lermo. Teknisk 
beskrivelse av bilen skulle bli gitt av 

Steinar Bjørgeengen. Selve skjønnet tok 5 
minutter, og skjønnsmennene var enige om 
182 000,- pluss omregistreringsavgift og 
renter på beløpet fra 60 dager etter skade 
dato. 

Snakk om flause for Tennant, hadde de 
ordnet opp i starten, hadde de spart 
flerfoldige tusen og de kunne hatt en god 
kunde som bidro med penger i mange år 
fremover .. . 

Mitt råd er derfor LIGG UNNA 
TENNANT FORSIKRING!! 

Mercedes-Benz parking 
only, all will others be 
towed 

Vi selger laminerte skilt med skriften som 
vist ovenfor for 50,-. Ta kontakt med 
Alexander Nygård. (Kontakt info på nest 
siste side.) 

Samarbeidsavtaler 

Vi vil igjen oppfordre alle medlemmer til å 
benytte seg av våre samarbeidsavtaler. 
(Oversikt på side 14.) 

Siden sist nummer har vi fått til en avtale 
med Berg's Automatservice AS med 10% 
på gjeldende satser. På Bergs er de 
spesialister på Mercedes-Benz 
automatkasser og vi oppfordrer alle 
medlemmer som bor i nærheten av Oslo til 
å ta en vinterservice på automaten hos 
Bergs. 

Vi har også en avtale med Elcon finans om 
gunstig bilfinansiering. For å få et tilbud 
kan dere ta kontakt med styreformann 
Simen Malerbakken. (Kontakt info på nest 
siste side.) 
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Tilbakeblikk 
av Simen Malerbakken & Micha el Nielsen 

18. oktober 2000 skjedde det noe nytt og 
spennende i Norge, noe helt nytt 
skjedde. Fire ungdommer fra Stavanger 
og Oslo slo seg sammen om å danne 
Norges første og eneste entusiastklubb 
for eiere av moderne Mercedes-Benz. 

På bare en måned hadde en ide som spiret 
på Mercefreaken kommet til live. Ikke bare 
hadde man sett mulighetene, men man 
hadde også tatt initiativet til MB 
Entusiastklubb. Etter flere forespørsler fra 
blant andre Thor-Egil Andersen fikk Simen 
Malerbakken blod på tann, og med ett ble 
såkornet til MB Entusiastklubb sådd. 

Hvem skulle man ha med seg på dette? Det 
naturlige valget falt på Mercefreaken og 
mannen bak, Michael Nielsen. Det ble 
derfor sendt en mail til han. Etter noe 
kontakt per mail ble det fra Nielsen 
foreslått at Malerbakken skulle kontakte 
Sven Håkon Voldum som drifter the 
Merc edes-Benz W201 page. Sammen ble 
vi enige om å starte det som skulle vise seg 
å bli Norges nyeste og kanskje mest 
fremgangsrike merkeklubb dette året. 
Da vi ønsket en bredere 
styresammensetning, foreslo Voldum å ta 
med sin daværende samboer, Trude 
Svanes. Sammen la vi føringene for MB 
Entusiasklubb. Arbeidsfordelingen mellom 
det nå sammensatte styret var som følger: 

•	 Styreformann og markedsansvarlig 
- Simen Malerbakken 

•	 IT-ansvarlig - Michael Nielsen 
•	 Medlemsansvarlig og redaktør for 

medlemsbladet MB Tidende - Sven 
Håkon Vol dum 

•	 Økonomiansvarlig og sekretær 
Trude Svanes 

Vårt første styremøte ble avholdt per 
telefon på ettermiddagen onsdag den 18. 
oktober. 

Som første punkt på agendaen sto 
formålsparagrafen. Denne ble utformet og 
har siden gått som en rød tråd i arbeidet. 
Videre ble aktiviteter, medlemskontingent, 
medlemskort, treff, utviklingen aven 
hjemmeside samt ideer til MB Tidende 
diskutert. 
I ukene som gikk ble det avholdt flere 
styremøter og allerede i november ble det 
arrangert et møte mellom de fire 
styremedlemmene i Oslo. 

Et stort tilbakeslag for styret kom i 
månedsskiftet november - desember da 
Daimler-Chrysler AG i første omgang 
avslo vår søknad om rettigheter til bruk av 
navnet Mercedes-Benz og stjernen som 
merkevarelogo. Det ble derfor besluttet 
ikke å bruke navnet Mercedes-Benz eller 
stjernen i vår logo. Vi vil likevel poengtere 
at arbeidet overfor den norske importøren 
om nasjonale rettigheter ikke er avsluttet. 

Ved utgangen av året var vi allerede 
nærmere 30 medlemmer. 

Som tidligere varslet ønsket Michael 
Nielsen å trekke seg fra sin rolle som IT
ansvarlig i MB Entusiastklubb for å 
konsentrere seg mer om Mercefreaken. 
Nok en gang måtte styret konstituere seg 
selv . Ny IT-ansvarlig ble derfor Sven 
Håkon Voldum som i tillegg beholdt sine 
gamle verv. Det ble også opprettet eget 
domene, www.mbentusiastklubb.com. 

Etter oppfordring fra flere medlemmer ble 
styret gjort oppmerksom på Gatebil AS og 
deres arrangementer. Det ble derfor 
besluttet å kontakte administrasjonen i 
Gatebil. Som første arrangement skulle 
MB Entusiastklubb arrangere treff i nært 
samarbeid med Gatebil Motorshow i 
Østfoldhallen. 

Et allerede amputert styre opplevde nå 
frustrasjoner og motgang, men som vi alle 
vet: alt som ikke dreper en gjør en sterkere. 
Styret opplevde nå sin ~ørste s:ø.rre 
konflikt, og for å unnga fremtidige 

MB-tidende, side 4 



problemer ble det besluttet å avholde et 
valg der medlemmene ble opp fordret ti l å 
stille. Både Sva nes og Voldum valgte å 
trekke seg fra gjenvalg som 
styremedlemmer. 

Med lemmene Olav Barhaugen og 
Alexander Nygård fattet interesse for 
styrearbeid i MB Entusiastklubb og sti lte 
til valg. Siden det ikke var flere som ønsket 
å stille til valg ble derfor valget mellom å 
godkjenne eller underkj enne styrets forslag 
til nye representanter. Det nye styret ble 
enstemmig godkjent. 

Det nye styret holdt sitt første møte 
samtidig med at Bilsport arrangerte "En 
dag på stripen" på Ringbanen ved 
Gardermoen. Der ble det nye styret 
konstituert: 

•	 Styreformann og markedsansvarlig 
Simen Malerbakken 

•	 Medlemsansvarlig, kasserer og 
sekretær - Olav Barhaugen 

•	 IT-ansvarlig og redaktør - Alexander 
Nygård 

Nå da styret Igjen fant roen kunne de 
konsentrere seg om arbeidet med 
medlernsrekruttering. Følgene av dette var 
en raskt økende medlemsmasse som 
allerede ved ett årsjubileet var passert 200 
innmeldte medlemmer. 

For ikke å foregripe begivenhetene må vi 
også nevne vårt etterhvert både beryktede 
og ikke minst fast e medlemstreff utenfor 
Mercedes-forhandleren Autostem i Oslo. 
Igjen vil je g benytte anledningen til å 
ønske alle velkommen til Sognsveien 68 
mandager klokken 19.00. 

Videre holdt vi vårt andre store 
medlemstreff på Rudskogen Motorsenter i 
Rakkestad i forbindelse med Gatebil 
Rudskogen . Hel e styret var representert 
sammen med mange av medlemmene. Som 
eneste merkeklubb hadde vi forberedt en 
stand og vi hadde plakater, lyspærer, 

po ler ings- og vaskeutstyr for salg. Flere 
nye medlemskap ble tegnet diss e dagene. 

Som en siste krampetrekning før vinteren 
kom ble det den 3. november igjen 
arrangert banekjøring på Rudskogen 
Motorsenter . Alle medlemmer av MB 
Entusiastklubb var spesielt invitert. Også 
dette viste seg å bli et vellykket 
arrangement. 

Jeg håper de tte gir et bilde av hva som har 
skjedd i MB Entusiastklubb det siste året, 
og ønsker med dette alle våre medlemmer 
en riktig god jul og et godt nytt år. 

Til slutt vil jeg få minn e om MB 
Entu siastklubb sitt store landstreff til neste 
år. Husk allerede nå å merke av helgen 
31/5 - 2/6 2002. 

Benzin 

•	 I Tyskland ligger Mercedes-Benz nå 
som det nest mest selgende 
personbilmerket, kun slått av folkebilen 
Volkswagen. På topp blant solgte 
personbiler ligger i oktober 
Volkswagen Gol f/Bora, med 
Mercedes-Benz C-klasse på en tredje 
plass. Mercedes E-kl asse ligger på Il 
plass , mens konkurrentene Audi A6 og 
BMW 5-serie ligger på henholdsvis 12 
og 14. plass. 

•	 Når den nye E-klassen w211 blir 
lansert til våren vil en bli levert med 
400CDI motoren, som er en V8-diesel. 
E 430 vil bli byttet ut med E 500 , og 
den nye E 55 AMG vil få over 400 hk. 
Bilen vil også bli å få med Keyless-Og 
(Kjent fra CL , og SL) samt 
elektrohydrauliske bremser (kjent fra 
SL). 
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Frankfurt- tstillingen 
2001 

av Olav Bm-haugen 

En av de største internasjonale 
bilutstilli ngene finner sted i Frankfurt, 
med personbiler og lastebiler annethvert 
år. I år var det personbilutstilling. 
Denne messen er et mekka for alle med 
over gjennomsnittelig bilinteresse. 

Vi var en kameratgjeng med rimelig stor 
bil interesse som la årets tur via Frankfurt. 
Som oppvarming var vi en tur nedom Italia 
med Formel l løp på Monza. En fin 
kombinasjon hvis man er interessert i bil 
og motorsport. 

En slik utstilling samler mye folk , man 
antok at ca l mill mennesker ville besøke 
utstilli ngen i løpet av de 10 dagene den 
varte. Derfor lønner det seg å være tidlig 
ute. 

Messeområdet i Frankfurt består av 10 
halle r på til sammen 235 000 kvm. Den 
mest interessante for oss med stjerner i 
blikket var hall 2: Tre etasjer med 
Mercedeser i alle varianter. Man gikk opp 
til tredje eta sje og jobba seg nedover. Her 
var det to verd enspremierer. Det første 
som møtte oss var den nye Vaneo, en 
fl erbruksbil bygget på basis av A-klassen. 
En meget praktisk bil, selv om utseendet 
kan skj e ikke er det mest elegante vi har 
sett fra Stuttgart. Bilen fi kk i hvert fall stor 
oppmerksomhet. En bil som hadde både 
utseendet og interessen med seg var den 

~ 

and re premieren på utstillinga. Den nye 
SL, som vi presenterte i forrige nummer. 
Den sto utstilt i flere versjoner, deriblant 
55AMG. 

Ellers så var det utstilt alle typer Mercedes , 
alt fra A-klassen til V- og G-klasse. Ved 
hver bil sto det folk som på rams kunne 
liste opp alle data og finesser på den 
aktu elle bilen . 

Motorsport var også representert med egen 
avdeling. Både Fl- bil med mul ighet for 
prøvesitting, og DTM-bil med 
hjulskiftkonkun·anse. Det var også en 
avde ling som solgte alt slags "digg" fra 
mod ellbiler til klokker og bøker. 

Noe som var vel så interessant var ha llen 
hvor tuningfirma ene holdt til. Vi brukte 
god tid der. Hos Brabus fikk vi 
demonstrasjon av deres S-klasse limo. En 
he lt rå bil. Den var forlenget med 50 cm, 
og bak hadde man satt inn dashbord 
sammensatt av høyre- og venstrestyrt bil. 
Dermed fikk man passasjerdelen på begge 
sider, fiks løsning. l midtkonsollen satt de t 
selvfølgelig command-display med telefon. 
Man kunne ogs å kjøre opp en skillevegg 
mot føreravdel ingen , og i den var det 
montert hele tre skj ermer. En 22 tommer 
Widescreen, og to mindre. Det var 
muligheter for både DVD, playstation, 
navigasjon og PC, selvsagt med Internett . 

Mellom setene hadde man et PC-tastatur, i 
tillegg til kjøleskap med lesken de drikke r. 
For å flyt te på denne luksusbrakka hadde 
de fyrt opp den gode gamle 12-cren ti l 6,7 
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liter og 45 0 hk. Brabus hadde også gre id 
kun ststykket å presse en V8 ned i en C 
klasse . Trangt var det, men helt sikkert 
effektivt. En an nen bil med velfylt 
motorrom va r E-k lassen med VS-CDI 
motor. Hos Brabus yter den hele 330 hk . 
Ellers var det oppjåla b iler i alle varianter , 
fra Smart til Sprinter. Ca rls son og 
Lorinscr hadde også rikholdige stander. 

Sistnevnte hadde konsentrert seg om 
styling i år, og latt de and re styre n~ ed 

motorer og multimedia. Ikke alt var Ilke 
elegant etter min mening , me n ifølge vår 
Guide på standen brukte de utstillingen for
å høre folks rea ksjoner på forskjelli g 
styling. Dristig gjort, men utvilsomt 
nytti g. Skal vi trekke en konklusjon av vår 
rundtur hos stylingfirma ene vil jeg tro at de 
stør ste spoilerne er på tur ut til fordel for 
litt mindre, men desto mer effektfulle ting. 

Hj ule ne blir stadig større, 20-tommere er 
det snart på det meste. Fe lgene får også 
mer krom. 

Når de t gjelder de andre bilmerkene var det 
slett ikke alt vi rakk over , men vi måtte jo 
innom BMW og se på den nye 7-serien . 

Den var slett 
ikke så stygg 
som vi hadde 
fått inntrykk av 
på bilder, og 
bra var det. 

Tekniske 
finesser var det 
nok av, men 
sikkert uvant å 
bruke for 
mange. 
l aguar hadde 
prem iere på sin 
nye R-coupe, 
en me get 

elegant 
skapelse . Hos 
VW sto den 
nye Bugatti 
Veyron med en 
V 16 motor på 

100 I hk. Et beist av en bil med et beist av
 
en motor.
 
Akse lerasjon fra O til 300 på under 14
 
sekunder , og toppfart på over 400.
 

Kon septbiler var det ikke så mange av , 
men de få som var der var interessante nok. 
Re nault Talisman er nok en b iltype vi vil 
se mer til i fremtiden: En stor 
"stasjonsvog ncoupe" med en stor 
topphengsl ct dør på hver side. To biltyper 
vil nok prege fremtidens ve ier. De n lill e 
micro-biien for bybruk, og den store 
flerbruksb ilen på landeveien. 
Forhåpentl igvis vi l det også fortsatt være 
rom for den tradi sjonelle bilen slik vi 
kjenner den i dag. 

En så stor bilutstilling er en drømmeplass 
for bilinteresserte, og har du anledning vil 
jeg på det sterkeste anbefale en slik tur. 
De mest aktuelle for oss er Frankfurt og 
Geneve, men det arrangeres store 
utstillinger i Tokyo og Det roit også. D isse 
har naturl ig nok hovedvekt på de lokale 
bilmerkene. 
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Street & Sound 
av Alexander Nygå rd 

Det blir he le to artikler om bil utstillinger i 
de tte nummeret. Den 16-18 . november 
arrangerte det svenske bladet bi lsport 
bilutstilling på Elmia i Jo nkøping i 
Sve rige. Vi dro nedover i håp om at vi 
skulle få se masse feite b iler. Jeg kan ba re 
advare alle med en gang, dette er ikke en 
messe for deg som liker orginal biler. He r 
var det ombygde Volvoer, bredda Op ler og 
sty la Audier. Etter min mening va r det få 
biler som virkelig var noe å se på. Det mest 
gru somme var egentlig å lese Bilsp orts 
egen skamros av seg selv i bladet som kom 
ut etter arrangementet. 

Tidligere år har denne messa b litt kalt 
Bilspo rt Perfo rmance Show, og da 
inneholdt den også mye mer interessant. l 
fjor var blant annet BMW på p lass og viste 
fram den da nye M3 . og de viste også fram 
en Z8. Etter min mening var fjorårets 
messe mye bedre enn årets . 

Se lvsagt var det Lo Mercedeser som va r 
blant de beste bilene i år. Begg e har ved 
:fl ere anledninger vært presentert i Bilsport, 
men jeg tar det med her allikeve l. 

Mest imponerende synes j eg person lig 
b ilen til Erik Yttervall er. Dette er en '98 
E240T med Renntech bredd ing (500 

1... 

arb eidstirnerl), Opera Design frontspoiler, 
kullfiberleppe under frontspoil eren, 
hje mmelaget takspoiler, M3 type sidespe il. 
Sidemarkeringslys har han lagd med hj elp 
av blinklys ta tt fra VW. Han har også 
innstegslister med lys i. Ellers har bilen litt 
d iskret Ca rlssootilbehør som ratt og matter. 

Tar j eg ikke feil var denne bilen blå da jeg 
så den for ett år siden. Nå var den 
mørkelill a. 

Kongen på billyd i Sverige heter Lars K. 
Han kjører rundt i en utro lig fin E500 
rig get opp med de t råeste lydutstyret fra 
P ioneer . Han var også på Gardermoen, så 
de av dere som var der husker kanskje 
de nne bilen. 

Lars ha r byttet ut alt treverket innvendig i 
bilen med kullfiber. I tillegg har han 
lakkert alle luftdyser blank svarte. (Is teden 
for matte som er standard) . Han har salt på 
krommede M3 speil, og en ku llfiberleppe 
spesia llagd av N illsso n Composite t il 
denne bi len. 

Bagasjerommet på denne bilen er det mest 
imponerende. Batteriet er orginalt p lassert i 
bagasj ero mmet på en E500 , og La rs ha r 
derfo r bygd en ny batterikasse i rustfritt 
stål. I ti Ilegg har han bygd en ny 
bensintank som pa sser der reservehju let 
vanligvis sitte r for å kunne bygge en 
massiv basskasse bak baksetene hvor 

bensintankcn 
vanl igv is sit ter på 
w 124 sedan . 

Inter iøret på bilen til 
La rs K er he ller ikke 
urørt . Alt trev erket 
er byttet ut med ekte 
kullfib r, og de 
mattsvarte rammene 
rundt luftdysene er 
lakker l blanks varte. I 
det hele tatt er de tte 
en mege t ve llykket 
bil. 
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W140 - Dinosaurklasse 
av Alexander Nygård 

Allerede i J982 begynte man i Stuttgart 
å planlegge bilen som skulle avløse den 
da nye w126. Resultatet ble en bil som 
for veldig mange står som den ultimate 
drømmebilen. 

Målet for Mercedes sine designere var 
sel vsagt å lage en bil som var enda bedre 
enn forgjengeren på alle punkter. Det vil si 
bedre innvendig plass, bedre komfort, 
høyere sikkerhet og bedre kjø reegenskaper. 
I praksis b le det en bil med de vitale 
må lene 5, 11m lang, (SE) 1,89 m bred (uten 
sidespeil) og 1,48 m høy . 

Den detaljen som man først legger merke 
ti l på en wl 40 er de to små antennene som 
komme r opp på hver side av koffer tlokke t 
når bilen settes i " R". Dette er peilepinner 
des igne t for å gjø re bilen lett ere å 
parkere/rygge. Disse pinnen var im idlerti d 
me ge t vanskelige å se på de første 
modellene, og allerede i juli 1992 ble de 
forlenget fra 6,5 cm til 8,5 cm . 

W 140 fikk et nyutvik let databussystem for 
overføring av informa sjon me llom tenning, 
innsprøytning, den elektroniske 
gasspedalen og de andre elektroniske 

hjelpemidlene. Dette nettverket har en 
overføringshastighet som er JO ganger 
raskere enn ISDN. 

Automatkassene ble også smartere. De ble 
programmert til å gjenkjenne fors kj ellige 
situasjoner slik at de kan gire optimalt til 
enhver tid . 

Den råeste motoren man kan få i en w 140 
er uten tvil V1 2cren på 5 liter, 408 
hestekrefter og 580Nm. Den var i 
aluminium, hadde fire ventiler pr. sylinder 
og hadd e automatisk justerbare kamtider. 
Hele motoren veide 290 kg. Denne 
kraftpakk a aven motor kaster en 600 SEL 
fra 0-100 krn/t på 6, l sekunder og ga en 
toppfart (uten hast ighetsbegrensning) på 
270 -290 krn/t. Til sammenligning gjorde 
en BMW 750i L i 1992 0- 100 på 8,1 
sekunder. Det var altså ikke uten gru nn at 
Mercedes kalte 600 SEL for "den sikreste, 
mest komforta ble og kjappeste limousine i 
verden" . 

For å skille en 600 fra de mindre mo torene 
fikk den en grill med 6 krom lister på tvers, 
istedenfor 3 som de andre modellene ha r. l 
tillegg har den et V l2 emblem på den 
bakre stolpen. 

W 140 fikk ingen god mo ttagelse. Den ble 

• 
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{IS utgave av S-klasse bedømt som fo r dyr, 
for tør st og ror stor 
og klum pete. Den 
ble kalt for en 
dinosa ur og en 
mamm ut. (Derav 
navnet på 
art ikkelen). 

Størrelsen på bilen 
voldte også 
problemer l 

praktisk bruk, Ville 
man ta med bilen på 
en biItra nsport med 
et tog, var den for 
bred. Delte førte til 
at mange bilvogner 
måtte bygges 0 111 for 
å passe denne digre 
bilen. 

Tross at Mercedes 
hadde testet w l 40 i 
5 mi llioner kilometer var det mange 
barnesykdommer. Ødelagte vindushevere, 
kupe bclysningen slo seg ikke av, vans kelig 
å lukke panser, bagasjelo kket v ille ikke 
lukke seg igjen, sidespeilene vibrerte, 
klimaanlegget gikk i stykker, dørene 
slamret under fart osv. (Merk: alt dette 
skjedde ikke på hver eneste bil, men var et 
eksempel på de feilene som gikk igjen på 
mange biler). 

Et stort pro blem viste seg også å være 
S350 Turbodiesel som ikke tålte lange 
turer på høyt turtall. Dette resulterte ofte i 
motorskader. 

Alle disse barnesykdommene førte til at 
hele 65% av kjøperene IKKE var fornøyde 
med bilkjøpet. Dette førte til at Mercedes 
forandret bilene, og kurerete de aller fleste 
barnesykdommene. Resultat: I midten av 
] 992 var 75% fornøydet med bilkjøpet. 

Man kollisjonstestet en 300 SE mot en VW 
Golf Ill, front mot front i 50 km/t. 
Resultatet var skremmende. Hele 

motorrommet på Golfen var try kket inn, og 
samtlige fire passasjerer i Go lfen ville mest 
sannsynlig ha omkommet. Mercedesen 
hadde fått en liten knekk på panseret. Ikke 
en gang fotmattene hadde flyttet seg en 
millimeter. 

Årsoversikt: 

•	 Mai 1991: Lansering av modellene 300 
SE/L, 400 og 500 SE/L og 600 SE/L. 

•	 Januar 1992: Modifiserin g av 
dørpakningene for å bli kvitt vindsuset. 

•	 Mars 1992: Modifisering av 
dørlukkemekanismen slik at dørene 
kunne lukkes lettere. 

•	 Juni 1992: Et automatisk blendbart 
speil kan nå fåes som tilleggsutstyr. 

•	 September ] 992: Presentasjon av 
coupe 400, 500 og 600 SEC. Man 
kunne også få en mindre motor 
sedanutgaven, 300 SE 2.8 (senere S 
280), og 300SD ble lansert. 
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• Januar 1993 : Understellet ble 10 
millimeter lavere. 

• Juni 1993: Endring av typebetegnelse. 
300 SE ble S 300 osv. Tilsvarende ble 
500 SEC til S 500 C (seinere CL) osv. 
S 320 fik k en ny motorstyring som 
førte til høyere dreiemoment på lavere 
turta ll, og mindre drivstofforbruk. 

• Mars 1994: Facelift . Bilen fikk nå hv ite 
blinklys, andre sid eskjold, nye 
støtfangere og et litt endret hekkparti. 
Isteden for sølv fargede bokstaver på 
dekslet over motoren, ble dekslet nå 
helt svart. Armlenet ble litt bredere, og 
et alarmsignal varsl er om at 
hånd brekket er på. S 600 kommer 
standard med tofarget 
nappaskinninteriør og den beste 
Mercedes-Benz bilradioen, Exquisit. 

• April 1995: Nå kunne man ta 
Parktron ic som ekstrautstyr isteden for 
pe ilestavene på bakskjennene. Man 
fikk også mer utstyr som standard på 
bil ene: cruise control, 
klimati seringsautomatikk, 
varmedempe nde glass, sidespeil som 
elimi nerer dødvinkelen på førersiden . S 
280/320/350 turbodiesel fikk traction 

systemet ETS , mens S420-600 fikk 
ASR. 

•	 September 1995 : Ny elektronisk 
femtrinnsautomat som analyserer og 
avpasser seg førerens kjørestil. Cruise 
controlen tar også fartsbegrenser. 

•	 Juni 1996: Enda en Facelift. Nå fikk 
man et tredje bremselys, side airbags i 
dørene, baklyktene fikk også hvite 
blinklys, og S 300 Turbodiesel ble 
lansert som erstatning for 3,5 literen. 
Den gamle (og mislikte) konsollen for 
kontrolleringen av klimaanlegget 
forsvant og ble erstattet med den nye 
fra E-klasse. Man kunne nå ogs å få 
ESP som ekstrautstyr på alle modeller. 

•	 September 1998: w220 blir lansert. 
W140 hadde nå blitt produsert i 
406 532 eksemplarer, hvorav 28 lOl 
hadde dieselmotor. 

Skal du kjøpe en brukt w140 i dag, bør du 
etter min mening kjøpe en -94 modell eller 
nyere. Bilen er en del penere etter 
faceliften, og det er grunn til å tro at disse 
modellene vil være litt lettere å få solgt og 
også holde seg bedre i pris. 
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Sonderklass aus Mercedes-B enz gjennom tidene 

," I 
! 

300 SE/SEL / S 320 
• 231 hk ved 5600 o/min. 
• 3] 5 Nm ved 3750 o/min 
• 0-100 km/t 9 s. 
• Gjennomsnittsforbuk 13,4 på 100 km. 

Videre, hvis man vil ha diesel, bør man 
satse så en S300 turbodiesel med 3,0 liters 
motor isteden for 3,5 literen som bilen ble 
introdusert med. 3,0 literen er en mye mer 
driftsikker motor, og den er også rimelig 
kjapp og økonomisk i denne store bilen. 

En S600 er så klart en rå bil, men regn med 
at den koster. Både å kjøpe, og å eie. Da 
tror jeg nok en S 320 er et mer fornuftig 
valg for den som vi] ha bensin. l en slik bil 
som dette ferdes man med eleganse og 
verdighet, og man trenger ærlig talt ikke 
408 hk. 

Tekniske data: 

300 SD / S350 Turbodiesel 
• 150 hk ved 4000 o/min 
• 330 Nm ved 2000 o/min 
• 0-100 km/t 13,5 s. 
• Gjennomsnittsforbuk 9,7 på 100 km. 

S 300 Turbodiesel 
• 177 hk ved 4400 o/min 
• 330 Nm ved 1600-3600 o/min 
• 0-100 km/t 11 ,2 s. 
• Gjennomsnittsforbuk ]0,3 på ]00 km. 

300 SE 2,8 / S 280 
• 193 hk ved 5500 o/min 
• 270 Nm ved 3750 o/min 
• 0-100 km/t 10,5 s. 
• Gjennomsnittsforbuk 13,2 på 100 km. 

400 SE/SEL / S 420 
• 286 hk ved 5700 o/min. 
• 4] ONm ved 3900 o/min 
• 0-100 km/t 7,9 s. 
• Gjennomsnittsforbuk 14,9 på 100 km. 

S 500 
• 326 hk ved 5600 o/min. 
• 470 Nm ved 3750 o/min 
• 0-100 km/t 7,0 s. 
• Gjennomsnittsforbuk 15,4 på 100 km. 

S 600 
• 408 hk ved 5200 o/min. 
• 580 Nm ved 3800 o/min 
• 0-100 km/t 6,1 s. 
• Gjennomsnittsforbuk 16,9 på 100 km. 

(Merk: Gjennomsnittsforbruket på 300 SD 
/ S 350 Turbodiesel er målt etter en eldre 
standard og vil normalt ligge noe høyere.) 
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Landstreff 

31/5- 2/6-02 er det duket for landstreff for 
MB-Entusiastklubb. Treffet går av stabelen 
på Hunderfossen familiepark. 

Dette blir en unik mulighet til å møte 
likesinnede, og jeg er helt sikker på at det 
kommer til å bli mye spennende å se på. 

Foreløpig har vi lagt opp følgende 
program: (Endringer kan komme seneere) 

Fredag 
• Innsjekking 

• Hygge 

Lørdag 
• Crusing i Lillehammer 
• Felles bespisning på kvelden 
• Fest og hygge utover kvelden 

Søndag 
• Utstilling åpen for publikum 
• Bedømming av beste bileer) 

• Hjemreise 
(Fle re punkter vil mest sannsynlig 
komme etterhver). 

Nærmere informasjon om landstreffet vil 
komme når alle detaljer er fastsatt, men vi 
kan allikevel nevne at alle bestiller selv 
overnatting. Overnatting er mulig enten 
hytte, på hotell eller i telt/campingvogn. 

Prisene går fra 244 ,- for billigste 2 sengs 
hytte uten dusj og WC, opp til 660 ,- pr. 
døgn i enkeltrom på hotellet, inklus ive 
frokost. 

Vil du spare penger på å bo i en større 
hytte sammen med flere andre, vil jeg 
anbefalle å bruke forumet på hjemmesiden 
vår. Der treffer du andre likesinnede. 

Mandagstreff 

Som mange sikker har fått med seg møtes 
de som vil og kan utenfor AutoStern på 
Ullevål hver mandag klokka 19.00 . Dette 
har blitt en skikkelig trivelig aktivitet, og 
for meg personlig har det blitt et "must" at 
jeg er der. 

Vi i styret vil veldig gjeme få takke alle i 
klubben som har møtt opp og beæret oss 
med et besøk. Det har vært utrolig 
interessant å få møte så mange nye og 
forskjellige mennesker med den samme 
hobbyen og lidenskapen, nemlig 
Mercedes-Benz. 

Oppmøtet på mandagene er varierende, 
men den siste måneden har det ligget på 
rundt 10 stk. 

Har du problemer med bilen er det bare å 
ta turen innom. Det er alltid noen der som 
kan svare. (Eller fortelle deg hvor du skal 
henvende deg for å få hjelp.) 

Det har ogs å kommet innom en del riktig 
fine biler i løpet av tiden vi har arrangert 
mandagstreffene. De aller fleste modeller 
har blitt representert, helt fra ' 98 E300TDT 
til w123 250 bensin. 

Det er ikke bare Mercedeseiere som 
dukker opp på mandagene. Det er ogs å 
folk som vanligvis kjører både Volvo og 
Nissan der også. Begrunnelsen for å 
komme er imidlertid den samme, det er 
hyggelig! 
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Samarbeidspartnere
 

Nasjonale: 

•	 Hydro-Texa o - 35 øre i 
rabatt per liter drivstoff. 
Vi har søknadsskjema for 
Hydro-Texaco kort . 

•	 Veng Bildeler - Inntil 350/0 
rabatt på diverse bildeler. 

•	 Budget Bilutleie 
Spesialpris på leie av bil. 

•	 Bil - 25% rabatt på 
abonnement på bladet Bil 

•	 Dekkmann - Gunstige 
priser på det meste innen 
dekk og felg. 

Oslo-området: 

•	 Haugens Bilshine - 10% 
rabatt på Ditec behandling 
og vanlig bilpleie 

•	 Karosserispesialisten 
100/0 rabatt på vanlige 
timepriser. På spesielle 
oppdrag gis det spesialpris 
som er beregnet på 
forhånd. 

•	 AutoTrio - 150/0 rabatt. 
•	 Bergs Automatservice. 

10% på gjeldende priser 

Stavanger-området: 

•	 Rogaland Rekvisita AlS 
varierende rabatter 

•	 Bilradio AlS - 100/0 
kontantrabatt på ordinære 
varer 

•	 Eksosen Norge AS avd. 
Stavanger - 15% rabatt på 
eksosdeler og arbeid 

•	 Dekkspesialisten AlS 
350/0 rabatt på dekk og 
400/0 rabatt på felger 

•	 Stavanger Bil & Elektro 
AlS - 10% avslag på 
gjeldende verkstedpriser 
(Stavanger) 

•	 Bilpleiespesialisten AlS 
(Stavanger), ordinære 
priser står iparantes: 
Komplett utvendig 
behandling kr 800 (1000) 
Håndpolering kr 400 
(500)
 
Innvendig rens kr 700
 
(800)
 
Komplett behandling
 
(innvendig og utvendig) kr
 
1250 (1500)
 
Vask (inkl/elger) kr 100
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Nest siste side
 

Neste utgave av MB-tidende vil komme i postkassen en gang i 
løpet av mars. Der kan du bl.a. lese om: 

•	 Ingar Bymanns 190 prosjekt 
•	 Svenske Ferrita og deres rustfrie eksosanlegg med 

livstidsgaranti. 
•	 Og selvsagt masse Mercedes nyheter .. . 

Kontaktinformasjon til styret i MRntusiastklubb
 

Styreformann IT-ansvarlig/redaktør 
Simen Malerbakken Alexander Nygård 
Tlf: 906 51 933 Tlf: 920 68 552 
E-post: smalerba@online.no E-post: alexanny@ifi .uio.no 

Medlemsansvarlig 
Olav Barhaugen 
Tlf: 975 31 888 
E-post: olba@online.no 

Internett: 
http.z/www.mbcntusiastklubb.com 

Postadresse: 
MB Entusiastklubb
 

Fyruvegen 8
 
2670 Otta
 

MB-tidende. Side 15 



B-BLAD
 

Litt små snacks . . .
 

E 500 tilhørende Inge I-løyer. Han har lakkert hele bilen, byttet ut a lle rutene 
og satt på Superstar Biige l 18" fe lger. 

S-klasse og CLK fra Rudskogen i sommer. .. 
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