


M B E n u s a s t k u b b 

Ledern
 
Av Bjørn Moen 

Værs ågod , her er første 
nummer av MB Tidende i 
2004 1 

I dette nummer er det 
vedlagt en del stoff og 
informasjon om landstreffet 
samt innkalling til årsmøtet 
vi skal ha på Gol siste helgen 
i Ma(, og dit håper jeg veldig: 
mange av dere kommer, gi 
beskjed til venner og-kjente 
at det er på Gol det skjer!. 

Styret og lokallag Oslo 
jobber på spreng for å få alt 
klart til treffet, slik at vi kan 
få en hyggelig helg med 
mange flotte "stjerner", 
nei . . ., jeg tenker ikke på 
Brad Pitt eller Jennifer 
Ani ston ... ., men på våre 
kjære "mere 'er". 

Jeg har sett av forumet vårt 
at mange er ivrige vedr. årets 
treff og det gleder meg, da 
vet jeg mange vil ta turen dit. 
Som de fle ste av dere vet så 
holdes treffet også i år på 
Gol, MEN i en heit annen 
setting enn i fjor. 
Per 's Hotel er vår 
samarbeidspartner i år og 
utstillingsområdet blir 
"foran" hotellet, dvs . gata 
stenges til fordel for oss for 
her skal våre biler stå! 

Vi får vist oss frem skikkelig 
der vi står midt i "smørøyet" 
med våre blanke hjertebarn, 
og som dere ser og har sett 
av programmet, så er lørdag 
den "store dagen" , her skal vi 
vise oss frem i gata og det er 
planlagt en rekke aktiviteter, 
jeg tror sågar.og så noen 
overraskelser. 
Programmet finner dere 
vedlagt i bladet og det er 
også et påmeldingsskjema 
her for dere som ikke har 
til~ang til nettet. 

Jeg vil -gjerne presisere at 
det ER~lov å ta med fmuilien 
tillandstreffetsjeg tror nok ff:;. 

at mange samboere, koner ~;~ 

og unger vil sette pris på å ~e 

hva vi driver med på våre -- . 
klubbkvelder og: -amlinger, 
og skulle det bli for 
kjedelig, ja så er det et 
badeland (Tropieana) der 
hvor de kan boltre seg. 

Nye samarbeidsavtaler er 
inngått ogjeg ber dere 
spesielt legge merke til 
KEEN Autoteknikk i Oslo, 
de er spesialister på Boseh 
innsprøytning på Mereedes
Benz. Det har også kommet 
nye samarbeidspartnere både 
i Trondheim og Oslo 
forøvrig. 

Når det gjelder lokallagene 
er det dessverre blitt slik at 
Østfold og Bergen er 
inaktive, så er det noen 
ivrige sj eler i de områdene 
som vil ta på seg det ansvar å 
få dette opp igjen så gi meg 
beskjed. Det har og så vært 
interesse for å dra noe i gang 
i Kri stiansand og Vestfold, 
men det er ikke etablert noe 
der ennå. Vi ønsker også at 
den nordlige delen av landet 
vårt skal få nye godt av 
medlemskapet og med det 
antall medlemmer som 
befinner segder «oppe» så 
burde det være mulig å få til 
i hvertfall en liten samling så 
får man7se. 

Til sist, la 2004 bli et godt år
 
for MB Entusiastklubb og
 
deg!
 

HA EN GOD STJERNE

VÅR!
 
VI SES VELPÅ GOL!!??
 

Mvh
 
Bjørn Moen
 
Styreformann
 

MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entu siastklubb.
 
Dette nummer:
 
Redaktør og layout: Alexander Nygård
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Et heftig 
garasjeprosjekt 
av Thomas Nyga rd 

At 124- serien er en god bil, 
er vel hevet over en hver 
tvil. og når det nærmer seg 
JOår siden den gikk ut av 
produksjon, begynner den å 
få status i stadig nye kretser. 
Selv stødige familiemenn kan 
plutse lig finne ut av at her 
skal vi ha det litt gøy ! 

at alle detaljer 
ska l være 
riktig . E 500 
fanger ble 
montert, 
sammen med 
pan ser og 
skjelmer 
framme. 
Framskjermer 
i plast ble 
faktisk valgt. 
Komplette E 

Mort en og Sven Håkon diskuterer 

bak. skje rm 

Del som begynte med en helt 
ordinæ r (tilnærmet) -'91 
S 124 300 TOT, med snaut 
200.000 km på telleren, vil i 
løpet av våre n fortone seg til å 
bli noe helt armet 
utseendemessig. Det hele startet 
med at de n ble p åkjørt i fronten. 
Støtfangeren , prakk , grillen fikk 
en liten bøy, samt panseret 
hadde en ubetydelig bøy i 
hjørnet ved gri llen. 

Charlie, eieren av denne bilen 
ønsket å gjøre noe mer ut av 
dette, og dermed havnet bilen 
plutselig i en "mekke-kjeller" på 
Klepp i Rogaland. Hva skal 
ma n gjøre her?, og plutselig tok 
den ene ideen over etter den 
andre, og med hjelp av 
me kanikerkameraten Knut, ble 

den ene ideen etter den andre 
ka stet fram, og stadig nye deler 
ble kjøpt innti l pro sjektet. 

E 500 - 100k i 
stasjonsvognutgave var det man 
havnet ned på etter en god 
stunds fintenking. Det er ganske 
mye som skal skiftes ut, for at 
dette skal se komplett 
gjennomført ut, noe som Knut 
mener er meget viktig. Dette er 
en mann med ekstremt sans for 

500 lykter, med parklys i 
blinklys, doble fjernly s i 
hovedreflektor og innerst mot 
grillen, og kurve-lys nede i 
fangeren. 

Bakskjerm ene ble kjøpt 
komplett E 500 sedan 
bakskjermer, og kun den 
breddede hjulbuen som ble 
benyttet. Sacco - plank foran 
fordørene er også kjøpt inn for å 
få alle detaljer korrekt. 

Den størs te utfordringen i disse 
dager var å løse utformingen til 
bakfangeren . Denne er som 
kjent annerledes på l' 
modellene, og E 500 ble kun 
produsert i sedan - utgave. 
Stykket fra bakre hjørne og 
fra mover mot bakkant av 
bakskjermen e buer en go d del 
mer utover enn vanlig, og 
kromlister osv. liker lite å bli 
bøyd i ulike retnin ger. Den 
endelige fargen vil bli obsidan 
svart, en farge so m ikke fantes 
på 124 - serien. Sammen med 
noen heftige felger og dekk, er 
planen at den skal være på veien 
i begynnelsen av mai måned. 
Om pro sjektet kommer til 
land streffet på Gol håper vi på, 
slik at det kan beskues av 
mange flere. 

Heftig bredding av skje rme r 
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Ny SLK fra Mercedes-Benz!
 
Av: Alexander Nygård 

Endelig lanserer Mercedes-Benz 
en etterfølger til den populære 
SLK klassen. Siden lanseringen 
i 1996 har over 308 000 SLK 
blitt solgt av den forrige 
modellen, og det er bare naturlig 
å regne med at den nye blir en 
like stor suksess. Ikke bare er 
utseendet nytt og spennende, 
også flere av motorene er nye i 
denne bilen. Blant annet får vi 
SLK 350, med V6 motoren du 
kunne lese om i forrige MB 
Tidende og en brutal SLK 55 
AMG! 

Utseendet er nå dominert av en 
nese som skal bringe våre 
tanker til Fl biler. Bilen har 
selvsagt det nedfellbare si åltaket 
i ny utgave som nå tar ba re 22 
sekunder å folde ned. Mercedes 
lover også at chassiset og 
styringen har fått en enda 
sportsligere følelse. 

Interiøret har selvsagt airbagger i 
bauer og kanter, og har også fått 
et innovativt nytt halsvarme 
system kalt 
AIRSCARF Til 
bruk på kalde 
dager hvor man 
skal kjøre med 
toppen nede. 
Interiøret er også 
fullstendig 
oppdatert og følge r 
den nye 
designtrenden til 
Mercedes. Her 
finner vi sølvgrå 
brytere og svarte 
paneler. Ikke noe 
treverk her, dette 
skal være en 

sport sbil, Rattet kjenner vi igjen 
fra SLR. Man kan også velg e 
mellom 6 forskjellige farger på 
skinnet, eller 12 designe farger. 

Den modellen vi nok kommer til 
å stifte mest bekjentskap med i 
Norge er nok SLK 200 
Kompressor. Bilen er utstyrt 
med Mercedes sin 1.8 liters 
twin-pulse motor med 163 
hestekrefter (120kW). Denne 
motoren gjør at bunnmodellen 
er ra skere og har mer 
dreiemoment enn utgående 
modell med samme antall 
hestekrefter. l tillegg har 
bensinforbruket sunket med 8% 
på gjennomsnittskjøring, til 8,7 
liter på 100 km . Bilen har også 
bra med standard utstyr, blant 
annet adaptive airbager foran, 
ESP med AB S,Acceleration 
Ski d Con trol og Brake Assisi. 
alufelger i størrelse 7x 16", 
multifunksjonsratt i skinn, 
sckstrinns manuell, sportssctcr 
med magnesiumramme, det 
såkalte vario-roof med 

oppvarmet bakru te og til slutt 
sentrallås. 

En enda mer spennende modell 
blir nok SLK 350, med 272 hk 
(200kW) og 350Nm 
dreiemoment fra 2400 o/min. 
Denne motoren kaster bilen fra 
0- 100 på bare 5.6 sekunder ! 
Mercedes love r at denne nye 
motoren vil gi høy puls fra første 
sekund, og gjøre deg avhengig 
fra første trykk på gasspedalen! 
V6 modellen får følgende utstyr 
som standard i tillegg til det 
SLK 200 Kompre ssor har: 
Større bremser med hullborede 
skiver fora n. lys pakke 
innvendig,THERMATIC 
aircondition, 17" alufelger med 5 
eikersdesign og 225/45R17 
foran og 245/40R 17 bak. 

Drømmebilen blir SL K 55 
AMG. Med 360hk (265kW) og 
51ONm dreiemoment så blir 
dette en b il som kan henge på 
med det aller meste av 
standardbiler som går langs 
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veiene. Standardutsty ret har 
Iølgende som ikke tilbys med 
SLK 200 Kompresso r: AMG 
sportsundcrstcIl.AMG 
sportssctcr,AMG styling, 
Mercedes-AMG sportsratt, 
store bremser med hullboredc 
bremseskiver av kompositt 
materiale foran, lyspakke, 
TI-IERMATIC aircondit ion. 
Me rcedes-AM G 18" felger med 
225/40R 18 foran og 245/ 
35R l8 bak, nap pa skinnimeriør, 
7 G-TRONIC sj uttinns automat 

mcd AM G-SPEEDSHIFT og 
manuelt girskift på rattet via 
knapper. 

For ord ens skyld kan vi ta med 
at prisen fra fabrikk i Tyskland 
er 63 974 euro ... 

AIRSCARF systemet fungere r 
ved at vann luft strømmer ut i 
fra spesielle ventiler i setet og 
vanner opp halsen og hodet på 
føre r og passasje r. Dette gjør at 
man kan kjøre med toppen 

_-.r.... 

nede selv i kaldt vær. Systemet 
justerer hele tiden luftstrømmen 
og temperaturen etter 
hastigheten til bilen og 
utetemperaturen. 

THERMOTRONIC er et 
automatisk klimaanlegg som ved 
hjelp av sensorer som måler 
lysintensitet fra solen og 
forurensing i luften skaper et 
perfekt innemiljø i bilen. Helt 
automatisk. 

7 G-TRONIC 
kassen har vi fortalt 
omføriMB 
Tidende, men vi kan 
repetere at dette er 
den nye 7-trinns 
automatkassen til 
Mercedes-Benz. 
Denne skal gi bedre 
akselerasjon 
gjennom hele 
registeret samtidig 
som den reduserer 
bensinforbruket. 
Den kan fåes som 
ekstrautstyr på SLK 
350, mens den er 
standard på SLK 
55AMG. 
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C-klasse med facelift 
Av: Alexander Nygård 

Fire år etter introduksjonen av 
203 serien av c-klassen lanserer 
Mcrcedes-Benz en faceliftel 
utgave med mange nyheter. 
Bilen er oppgradert både med 
lanke på teknologi, utstyr og 
design. Også sedanen og 
stasjonsvognen kan n åleveres 
med den største 4 sylindrede 
twin-pulse bensinmotoren på 
192 hk (141 kW). C 220 CD I 
fru,en effekt på 150 hk (110 
kW) og C 32 AMG blir byttet 
ut til fordel for C 55AMG med 
367 hk (270 kW). 

Det faktum at nåværende 
modell c-klasse har solgt mer 
enn 1.26 millioner biler siden 
mai 2000 vitner om at bilen er 
en suksess. Mercedes-Benz har 
faktisk aldri solgt så mange biler 
aven modell serie på så kort tid 
før! 

Den første man legger merke til 
når man ser den faceliftede c
klassen ulvendig er den nye 
fronten. Med ny grill med 3 
horisontale linjer i som gjør at 
bilen ser bredere ut, og en ny 
framfanger med et stort 
luftinntak i, flirman inntrykk av 
al dette er en bilen som er 
sportslig. De 3 horisontale 

linjene i grillen erenten malt eller 
perforert, alt etler som hvilken 
modell og utstyr man kjøper. C
klassen kommer nå standard 
med klarglass hovedlykter. 

Sporvidelen har blitt økt fra 
1493 til 1505 mm og skal 
sammen med 16" felger med 
205/55 R 16 dekk gjøre c
klassen mer dynamisk i følge 
Me rcedcs-Benz. CLASSfC og 
ELEGANCE utgavene hm'nå 
fått de mer sportslige 
sideskjørt cne og bakfangercn 
fraAVANTGARDE utgavene. 

Interiøret på den oppdaterte c
klassen har blitt fullstendig 
forandret. Den har fått mye mer 
stilfulle knapper og brytere, nye 
seter.THERMATIC 
aircondition som standard. Den 
nye lakken som bruker 
nanoteknologifor å gi mer 
motstand mol riper (som fortalt 
om i forrigeMB Tidende) er 
også standard. Man kan også 
bestille bilen med bi-xenon 
lykter med såkalt "corncring 
light" funksjon og nye typer med 
audio/navigasjonssystemer. 

Interiøret har fått ting vikjenner 
igjen fra E-klassen.Med 

diskrete små kromdetaljer rundt 
om i tillegg tilde nye bryterne 
ser interiøret mye bedre ut enn 
før faceliften. 

Fire klokker, med hvitt lys. i stil 
med høykvalitets klokker utgjør 
senter i instrumentpanelet. 
Mellom speedometeret og 
turtclleren nil' man informasjon i 
et vertikalt display som blir 
kontrollen via knapper på rattet. 
Formen og funksjonen til 
aircondition enheten har også 
blitt bedre med store enkle å 
forstå brytere som skal gjøre 
innstillingene enklere,og som 
øker inntrykket av kvalitet og 
eksklusivitet i interiøret. 
C-klasse Sports Coupe får et 

nytt treeiket sportsratt (som vi 
kjenner igjen fra SLR og SLK), 
aluminiums panelerpå 
midtkonsollenog sportsseter, 
TI-æRMATfC aircondition er 
også standard utstyr i Cvklassc 
Sports Coupe. 

1C 320 og modellene med 
sportspakkc/AMG sportspakke 
og EVOLUTION/ 
EVOLUTfON AMG (Sports 
Coupe) vil det bli installert en 
girkasse med enda sportsligere 
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oppsett. og merkbart kortere 
girskift. 

Som nevnt før i artikkelen har 
utvalget av motorer for Sedan 
og stasjonsvognen blitt utvidet 
med C 230 Kompressor 
motoren som før bare var å få i 
C-klasse Sports Coupe. Med et 
maksimalt dreiemoment på 260 
Nm akselerer denne 
firesylinders motoren sedanen 
fra 0-100 pil 8,1 sekund er og 
stasjonsvognen på 8,7 
sekunder. Den gir også en 
makshastighet på 240 km/t for 
sedanen og 235 for 
stasjonsvognen. Takket være 
TWINPULSE teknologien, som 
kombinerer forskjellige 

teknologier som en kompressor, 
balanseaksler, intercooler, 
variable ventillider og 
fireventilsteknologi, buker 
den ne motoren bare 8,9 liter på 
100 km . Stasjonsvogna bruker 
9,3. Og så blir det spennende å 
se om man kan få lik ytelse ut av 
en C 180 Kompressor for å 
spare litt avgifter. .. 

Den velkjente C 220 CDl har 
gått fra 143 hk (105 kW) til 
150 hk (110 kW). Denne 
motoren har andregenerasjons 
commonrail direkteinnsprøytning 
av dieselen. Den har også en 
ekstremt myk gange i følge 
Mercedes-Benz pga. de 
innebygde balanseakselene. 

Dri vstofforbruket er bare 6, l 
liter på 100 kilometer for 
sedanen, og 6,5 for 
stasjonsvognen i snitt. 

Takket være et nytt 
partikkelfilter møter allerede C 
200 CDI og C 220 CDI EU-4 
avgasskravene som trer i kraft 
fra 2005. 

En nyhet i C-klassen blir bi
xenon hovedlys kombinert med 
kurvelys. Kurvelysene er 
integrert inn i tåkelysene. Disse 
lyser opp områdene foran og til 
siden for bilen når man svinger 
slik at fotgjengere og syklister 
kan bli sett mye lettere. Også 
krappe svinger blir mer 
oversiktlige med dette systemet. 

Også på lydsiden blir C-klassen 
oppgradert. I tillegg til radio/cd 
spilleren Audio 20 CD, kommer 
det to nye enheter med integrert 
navigasjon. Audio 50 APS og 
COMANDAPS. 
Toppmodellen COMAND APS 
er utstyrt med cd-spiller, DVD 
navigasjon, 6,5" 
navigasjonsskjerm og 4 50
watts forsterkere. SMS 
meldinger og e-mails kan også 
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CeSS Al\'lG~ env~rdig 
afvtaker! 

C 36 AMG ble lansert i 1993 
og er på mange måter en 
milepæl siden det var den første 
AMG bilen som ble utviklet og 
solgt som et resultat av 
samarbeidet mellom Daimler
BenzogAMGI1997 kom ~ 
etterfølgeren lil denrie'meden 
VS, nemlig C 43 AMG Denne 
kunne man også få som 
stasjonsvogn. En godt bevart 
hemmelighet var atAMG kunne 
bygge en C 55 AMG av denne, 
men da måtte man først kjøpe 

mottas og besvares via 
COMANDEN. 

C-klassen blir også tilgjengelig 
med et 320-watts lyd system 
medsurround og 
stemmekontroUsystemet 
LINGUATRONIC, som kan 
styre telefonen og forskjellige 
lyd/radiofunksjoner ved hjelp 
av at du snakker til den. 
Mercedes-Benz påstår selv at 
de er de første tiI å tilby 
stemmestyringen i denne 
klassen. 

k u b b 

en C 43 AMG, og så levere den 
inn til AMG igjen for at de skulle 
lage en C 55 AMG ut av den. 
En ekstremt sjelden bil i dag. 

12001 kom arvtakeren til C43, 
nemlig C 32 AMG med en 
kompressor V 6 under 
panseret. Med 354 hk var det 
ikke mange biler som kunne 
holde følge. 12002 lanserte man 
også for førstygang en diesel 

sportsbil, nemligC 30 CDI 
AMG 

Men m~ faceliften kommer 
også den mestbrutale C-klasse 
noensinne produsert av 
Mercedes-ÅMGMed 367 hk 
og ~ 1()Nm dreiemoment sier 
det~eg selv atdette er en 
skikkelig familieracer! Med 0
100 tider på 5,2 fonsedanen og 
5,4 for stasjonsvognen og en 
elektronisk sperret toppfart på 
25 ~mjt er det flere eiere av 
eksostiske sportsbiler som bør 
passe seg. 

Den brutale AMG VS motoren 
er koblet sammen med AMG 
sin utgave av 5-trinnsautomaten 

Side S 



w w w m b en u s a s k li b b c o m 

-;~:=:= 
Il! 

Det nye 
AMG 

~ 

med 4 rør 
utbak 
kommer 
garantert 
til å vekke 
oppsikt 
for de få 
som er så 
heldige at 
de har råd 
til denne 
bilen! 
Mercedes 
lover at 
bilen skal 
ha 
skikkelig 

V8lyd ! 

Interiøret omfatter nye AMG 
sports seter i napp a skinn med 
Alcantara innsett i skulderhøyde 
for å ha maksimal sideveis 
støtte. Man finner også 
Alcantara innsett i baksetet. Når 
man sitter i førerse tet så ser man 
også rett inn i de nye nydeli ge 
AMG instrumentene med 
teksten AMG V8 nederst. Bilen 
har selvfølgelig også etAMG 
sportsratt med knapper til 
girskift. 

som kalles SPEEDSHIFT. 
Denne har også kn apper på 
rattet for å skifte gir. Setter man 
girkassen i det manuelle 
programmet "M" vil den ikke 
gire ned samme hvo r mye gass 
du gir. Da har du selv full 
kontroll over hva bilen driver 
med, med knappene på rattet. 
På denne måten kan man bedre 
utnytte det massive 
dreiemomentet i V8eren . 

Understellet også påAMG 
utgaven av C-klassen har blitt 
fullstendig gjennomgått. Nye 
fjærer, nye støtdempere og 
hardere foringer sammen med 
7% kjappere stYli ng skal i fø lge 

Mercedes-AMG gi en skikkelig 
dynamisk bil! Jeg er sikker på at 
den 14 millimeter bredere 
sporvidden foran, 18" AMG 
alufelgene ogAMG 
bremsesystemet ikke vil dempe 
noe av kjøregled en . 

Fronten på bilen har blitt totalt 
redesignet for å få plass til V8 
motoren . Både panser, 
skjermer, frontl ykter og grill er 
forskjellig fra standard. Også 
rumpa på bilen har blitt 
forandret. AMG styling og en 
liten spoiler på bakluka er blant 
standardutstyret på C 55 AMG. 
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Terminlista for 2004 ! 

2004 nærmer seg nå med stormskritt og vi har selvsag t allerede noen datoer klare til dere: 

•	 21-23. mai - Gatebil treff på Vålerbanen 

•	 28-30. mai - Åre ts landstreff. I år som i fjor på Pers Hotell på Gol, men denne gan gen med et 
tett samarbeid med Pers. 

•	 19. juni - Stort internasjonalt Mercedes-Benz treff i Tyskland. Les mer her: http://
 
www.merced streffen.info. Her blir vi mange som drar nedover!
 

•	 9-11. juli - Gatebil treff på Rud skogen 

•	 15. august - Banekjøring på Lonkebanen i Trondheim fra kl. 10-16.00. Kun Mercedes-Benz! 
Arrangeres av lokallag Trondheim. OBS: Arrangementet ble flyttet fra Lørdag 14. til søndag 15. 
pga. dobbeltbooking. 

•	 17-19. sep tember - Gatebil treff på Rud skogen 

Det vil komme til flere datoer etter hvert samt at de forskjellige lokallagene arrangerer ting. Vi skal 
forsøke å holde dere oppdatert via medlemsbladet, men den mest oppdaterte informasjonen finnes alltid 
på www.mbentusiastklubb.com. 
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M-Klasse Final Edition 
Av: Alexa nder Nyg ård 

Siden nåværende ------.._- - --- - - 
modell av M
klassen synger på 
siste verset 
lanserer 
Mercedes-Bcnz 
en spesialutgave 
som kommer i 
April 2004. Bilen 
har nå fått 
panseret som 
tidligere bare var 
å få på Ml. 55 
, MG med to 
langsgående buler 
på,aluminiums 
takrails, 17" 
aluminiumsfelger 
med 275/55 R 17 
dekk, skinn og 
alcantara på 
interiøret samt elektrisk Jtillegg til standard fargene får 

~--

justerbare sportsseter for fører man ogs: denne modellen med 
og passasjer. fargen "Cubanite Silver", 

Bilen kjenkjennes utvendig lett Innvendig så finner man som 
på krommen på dørhåndtakene, nevnt elektrisk justerbare 
sotet glass på baklyktene. sølv sportsseter med setevarrne 
fargetog krominnrarnmetgrillog kledd i skinn ogAlcantara 
Final Edition merker på dørene, innsett. Det samme skinnet, som 

er tilgjengelig i tre farger, finner 
man også igjen på rattet, girkula 
og midtkonsollen. Instrumentene 
har nå fåu hvite visere og 
diskrete kromringer. Mattene på 
gulvet er i velour og har logo. 
Treverket kan nå fåes i lys bjørk 
med en naturlig finish eller i svart 
valnøttre. 
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En fagperson 
forteller om sin 
kunnskap 
Av Thomas Nygård 

En av grunnene til å være 
med i MB Entusiastklubb er 
å kunne få kunnskap om 
bilen sin, og andre sine biler 
forøvrig. Det er viktig med 
påfyll av kunnskap av ulik 
art 

Slik tenkte vi også i MBE avd. 
Stavanger, og følte at nå var 
tiden kommet til å vite litt mer En S 124 til behandling 

om lakkvedlikehold. Siden 
vinterstevnet i november, var det polervoks på flere år, fikk en vinterstid er påkreve t for å 
blitt opprettet en dialog med skikkelig forvandling. En god holde lakken fin og fri for rust 
bilpleiesenteret K 2000 i lakkrens som trenger seg ned i osv.. 
Stavanger. Her hadde klubben gamle urenheter er på høyden 
fått en rabattavtale, og Karl med en "ladyshaver" . Da kvelden var over. var nok 
Adolfsen som driver fmnaet, var alle fornøy d, og litt klokere når 
positiv til å stille opp en kveld Det var man ge spørsmål som det gjaldt hva som er viktig å 
for oss. kom fram, og tydeligvis flere passe på når det gje lder lakk. 

som hadde grublet litt rundt behandling og polering. 
Som sagt så gjort, og det ble vedlikehold av lakken til sine 
også tatt kontakt med kjære eiendeler. l Stavanger 
Mercedes-Benz Klubben området er de jo ganske så 
Norge for å få med de rause med veisaltet, slik at 
medlemmene. Dette var de jevnlig behandling også på 
positive til, og dermed var det 
en god gjeng som møtte opp i 
slutten av januar. 

Ett av klubbmedlemmene hadde 
bilen sin inne for behandling, og 
denne ble følgelig benyttet som 
"demonstrasjonskjøretøy" for 
de ulike behandlinger som ble 
lagt på. De rundt 24 personene 
som var i verkstedet fulgte nøye 
med på hva som han hadde å 
fortelle inne i mellom "drøset" . 

En av "gamlegutta" hadde en W 
115 som ikke hadde sett såpe 
eller noen som helst type av 

Forvandling i utseende aven W 115 
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Litt om lokallag Trondheim, nåtid og framtid
 
Av: Torbjørn Flens/ad 

Visom tilhører lokallag 
Trondheim bruker å møtes fast 
hver første mandag i måneden 
på parkeringsplassen til 
Mc Donald's kl 19.00 . Det har 
gått veldig greit, men det blir 
kaldt å stå ute om vinteren så vi 
vil vel etter hvert.prøve å finne 
oss en ny møteplass, der vi kan 
sitte å titte ut gjennom vinduet 
på våre stjerner i vintermørket 
med en kopp kaffe pla ssert på 
bordet. En våt drøm ville ha 
vært eget lokale en gang i 
fremtiden, men inntil videre er 
plassen den samme gamJe. 
At det er litt i det kaldeste laget 
om vinteren, merkes også på 
oppmøtet som ikke har vært all 
verden i det siste. Men vi tror 
og mener at dette også vil ordne 
seg samtidig med neglespretten 
når vi finner en ny og bedre 
plass å være. 

Personene som møtes hos oss 
er vel som alle andre, 
forskjellige i alle retninger og 
kanter, men alle med samme 
"virus" . Et "virus" som heter bil 
interesse, symptomet er en eller 
flere Mercedes Benz og 
bivirkningen er som oftest tom 
pengpung! 
Her møtes alt fra originale 
fanatikeretil trirnvillige 
personJigheter som elsker lyden 
av spinnende dekk og svidd 
gummi, der undertegnede 
tilhører den sistnevnte©. 
Vi deler meninger og erfaringer 
om alt som har med bil å gjøre, 
og litt utenom. Men felles er at 
vi har det koselig sammen. 
Spesielt i sommer var det bra 
oppmøte og mye folk,jeg tror 

og så at alle som var der da stor 
trivdes. Stor variasjon av 
Mercedes modeller var det 
også, det var kort sagt veldig 
trivelig ogjeg håper vi kan 
trekke ennå flere folk i 
sommeren som kommer. Når vi 
er mange samlet vekker vi ogs å 
mer oppmerksomhet og 
aktiviteter som cruising, utstilling 
osv. blir mer moro jo flere vi er. 
Kan skje er det også mulighet 
for å besøke andre lokallag 
etter hvert som vi øker i antall. 

Trondheims treff 

Noe av det som vi håper skal få 
folk opp av go'stolen og inn i 
bilen på treff i år er vel bl.a. 
Lånke treffet i august som vi 
tror og håper vi bli en suksess 
her oppe i Trøndelag, vi vil også 
satse på mer sosiale happenings 
slik som gokart, bowling osv. 
noe vi har hatt positive 
erfaringer med tidligere. 
Treff og samlinger vil det også 
bli mer av og de faste møtene 
håper jeg vi kan ha litt oftere 
etter hvert som vi blir tlere. 

Litt tilbake til Lånke treffet. 
Dette er først å frem st en 
samling av Mercedes' er og folk 
som har interesse for dette 
bilmerket, det sosiale sitter 
absolutt i førersetet, men det er 
ogs å en bonus. Vi kan prøve ut 
våre blank pussede skjønnheter 
på banen, å se hvor grensen går 
både på bilen og deg selv. Dette 
vil selvsagt skje under 
tilrettelagte forhold med 
flaggvakter og personale som 
kan bistå hvis noe skulle oppstå. 

Altså dette er like aktuelt og 
sikkert for en 2000 som for en 
SOOE. 
Banen er ganske så svingete, 
noe som gjør effekten i motoren 
mindre viktig og ting som 
veigrep og kjøreteknikk blir mer 
avgjørende for å kjøre en god 
rundetid. 

Resten av helgen , fredag den 13 
og lørdag den 14 er det også 
lagt planer for. Bl.a. har Stig i 
styret ordnet mulighet for treff 
og sosialt samvær hos Auto 
Huset på lørdagen. 
Overnattings muligheter finnes 
det info om på vår lokallag side, 
og sku lle det være noe spørsmål 
utover den informasjonen som 
står der er det bare å ta 
kontakt. 

Men for de som nå ble i tvil så 
kommer det noen effektmonstre 
også,AMG'er, turbo 
konverterte 230E og 300E. 
En av de er faktisk tidligere vist 
på NRK, her snakkes om en 
effekt på over 700hk..... i en 
190E. Den som kommer får se. 

Lykke til videre alle entusiaster 
der ute, enten utfordringen ligger 
i å finne den siste originale 
detaljen som gjen står eller det er 
å plukke ut lOhk mer aven 
allerede blod trimmet motor. 

Hilsen 
Torbjørn Flenstad 
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Nasjonale og lokale samarbeidspartnere 
•	 Hydro-Texaco - 35 øre i rabatt per liter driv stoff. Vi har søknadsskjema for Hydro-Texaco kort. 

•	 Bladet Bil - Abbonement ink ludert i medlemsskapet 
•	 Nergaa rd dat a og elektronikk - Mellom 10 og 20% rabatt på bilste reoprodukter. 
•	 Korteck Førde - Opptil 25% rabatt på xenon ombyggi ngs kit og xenon pærer 

•	 Gua rd Systems - Kanalg. 3, 3263 Larvik 3314 ]8 00 Sporingsmodul l søk- og gjenfinningsmodul + I års 
abonnementtil kr. 3.490 ,- (500,- under ordinær pris. Full pris 5.110,-) Abonnement pr år: 1.690,

•	 Em blem Spesialen - Mengder av forskjellige ting. Bl.a. Mercedes klokke med gravering til 1200,- eller en 
klokke med graveri ng og roterende stjern e til 2200,-.Tlf. 938 40727. 

•	 Mapxolutins AS · Akersg.4 1, 0158 Oslo 22 77 3100 Kart til bilnavigasjonsanlegg . Karte ne vi har er til 
integre rt Mercedes, Blaupunkt og VDO. Priser på kart er 1190,- pluss porto. Bestill ing kan gjø res på: 
E-post: effekter@mbentusiastklubb.com eller til Geir Normann (kontakt info på neste side.) 

Oslo-om rådet 

•	 Bertel O. Steen Au toSte r n AS . Sognsveien 68 /70, 0855 Oslo, 22 186700. 10% på verksted, 25 % på 
reser ve deler mlunntakav aggrega ter. Det gis også gunstige betinge lser på deler og tilbehør samt dekk på 
forespørsel. . 

•	 Haugens Bilshin« Ditec AS - Aslakv. 14, 0753 Oslo, 22 73 42 50. 10% rabatt på Ditec behand ling og vanlig 
bilpleie , o - o	 ' , 

•	 Karosse r isp esialisten AS- Malerhaugv, 15, 0661 0 lo, 232 10990. 10% rabatt på vanlige timepriser. 
•	 Auto'Ir io AS- Ca, par Storms ~7 2,0664 Oslo, 22 64 87 30. 15% rab att. 
•	 Bcrgs~~u tomatservice AS- Fyrstikka lleen 21.0661 Oslo, 22 19 5510. 10% på gjeldende priser 
• - KEE · -~Auto_t~nikk Spes . Mercedes-Benz, Bosch Innsprøytning - Brobekkveien 64E, 0583 Oslo,
 

. ,0 " c _1',22.72 12 25-- 10% på gjeldeilde pri ser
 
• l~~~ ~oycr s Blllakkcr ing \So~.B robekk-ve i en I02B, 0528 Oslo. 22 648860 10% på gje lden de priser 

'. "'2-B-'r uning (otli cia l BRAUlJS deale,~!~Brob~kkve ien 102B. 0582 Oslo. 45 25 03 07 

Sta vanger-omr ådet 

•	 Rogaland Rekvisita AlS - Sjøhage ~~9 !40 16 Stavanger, 5 I 829550 (lrierende rabatter - ".: , 

•	 Bilradio AI ' - Kvalebergv, 2 1, 40 16 Stavanger, 5 L~K66 Ofle , 10% kontantr ab att på ordi nære varer. 

•	 Dekkspesialisten AlS -~1åtv. 6,40 18 S ta O'ai1gcr~'-5 i 58505 1. ' -. 35% raqyttpå dekk og 40 % rabatt 
på fe lger ~ . , .. " = - ' ~ . 

•	 Sta vanger Bil & Elekt ro AlS - Sørt1åtv. 9;40 18 Stavanger, 5 l 88 46.mT IO (Y~~vSl a g på gjeldende 
verkstedpriser _ .= ,C", ~" 

•	 Bilpleiespesialisten AlS - Hillevågsv. 10,1., 40 16 ~t~\vange r, 5 l 51Ø3J 10 OQC!- i riser-pa vask polering . 

Tro ndheims-området 

•	 Auto-Huset AS - Hornebergvn. 10, -7038 Trondhei m, 73 95 6970 15% rabatt på deler og tilbehør: 
•	 Bilradiosp esialisten AS - Sørenga 9, 7032 Trondheim, 73 94 9850 IOlk på ordinære priser, 5% på
 

tilbudsvarer
 
•	 Lakkspesi ali st en AS · Ranheimsv. 7 A, 7044 Trondheim, 738491 30 15 - 25% rabatt på diverse
 

lakkprodukter
 
•	 CD Bildeler AS - Thoning Owesens g 22, 7044 Trondheim, 73 9 191 17 10% på slitedeler og rekv isita, 

s tyling e. avtale 

Bergens-området 

•	 Solber g Dekk - 30% rabatt på dekk og felger i henhold til importør sin prisliste/fakturagrunnlag. 

•	 Autoproff - 10% rabatt på tectyl behandling, 30% rab att på frontruter, 10% raba tt på sideruter og bakkrute r, 

15% på bilpleie 
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Kuntaktinf'ormasjon til styret i MB Entusiastklubb 
Styreformann Kasserer og medlemsansvarlig 
Bjørn Moen Arne Kjøhl 
Tlf: 413 06 467 Tlf: 918 05 767 
E-post: styreformann@mbentusiastklubb.com E-post: arne@mbentusiastklubb.com 

medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com 
Sekretær 
Olav Barhaugen Treffansvarlig og effektansvarlig 
Tlf: 975 31 888 Geir Normann. 
E-post: olav@mbentusiastklubb.com Tlf: 917 11456 

E-post: geir@mbentusiastklubb.com 
IT-ansvarlig/redaktør effekter@mbentusiastklubb.com 
AJexander~ygård 

Tlf: 92068552 
E-post: alexander@mbentusiastklubb.com 
it-ansvarlig@mbentusiastklubb.com 

.Kontaktinformasjon til lokallagene l MBE 
Lokallag Oslo: Lokallag Trondheim: r-: 

Styreformann Inge Høyer, tlf. 22648860 (dagtid} -Styrefofm ann Torbjørn Flenstad, tlf: 917 85 503 
E-post: post@ihb.no E-post: kjeflens Øonline.no 

Lokallag Stavanger: 
Styreformann Thomas Nygård, tlf: 908 25 230 
E-post: th-nygaa@online.no 

Bestilling av medlemseffekter 
Henvendelse til effektansvarlig Geir Normann, eller e-post: effekter@mbentusiastklubb.com 
Pr.dags dato har vi: 

Skilplater for nye typen skilt med skriften "MB Entusiastklubb", 50,- pr. stk. 
Streamere med skriften ..www.mbentusiastklubb.com... 50,- for liten, 100,- for stor. 

Internett: 
http://www.mbentusiastklubb.com 

Postadresse:
 
MB Entusiastklubb
 

Postboks Il, Vollebekk
 
0516 Oslo
 

Besøksadresse:
 
Brobekkveien 102B
 

0582 Oslo
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