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

En sommer er over. 

Forhåpentligvis har dere alle hatt en fin sommer, med mange fine turer i en Mercedes-Benz. For min 
del har det blitt lite tid til å kjøre Mercedes i sommer, men jeg kommer sterkere tilbake. 

Mange av dere har deltatt på treff rundt i landet denne sommeren. Jeg håper dere har hatt det hyg
gelig og fortsetter med å følge opp det sosiale fellesskapet vi har her i klubben. Noen av lokallagene 
har stor aktivitet, andre mindre. Men felles for alle er at det er en gjeng med entusiaster som kommer 
sammen og har det hyggelig rundt en felles interesse. Vi får også stadig flere kvinnelige medlemmer 
og det er meget positivt i et mannsdominert miljø. Stå på jenter. 

En ting som har opptatt mange i det siste er valget. Vi hadde vår egen lille meningsmåling på in
ternettforumet vårt , noe som tydelig viste at samferdsel- og avgiftspolitikken var noe som opptok 
mange av våre medlemmer. Når det virkelige resultatet kom på bordet ble det atskillig jevnere enn 
hos oss . Likevel får vi håpe at våre politikere ser behovet av at folk får kjøre i trygge biler på trygge 
veier. 

En annen ting som har opprørt oss bilister den siste tiden er drivstoffprisen. Bensinpriser på over 13 
kroner er vanskelig å takle i vårt langstrakte land. På den annen side må vi heller ikke glemme den 
ufattelige tragedien som forårsaket dette prishoppet. Hundretusener av mennesker har mistet sine 
hjem og eiendeler i uværet. Ironisk nok er det forurensing fra blant annet bilbruk som er en sterkt 
medvirkende årsak til denne katastrofen. For oss her i Norge er da noen kroner ekstra i bensinutgif
ter en billig pris å betale, sammenlignet med de som har mistet hus og hjem eller endog livet. Våre 
høststormer er bagatellmessige i forhold til orkanerne som raser i andre deler av verden. 

Jeg ønsker dere alle en riktig fin høst. Ta vare på dere selv, familie og venner og bilen. I den rekke
følgen . 

Med stjernehilsen 
Olav Barhaugen 
Redaktør 

Forsidebildet: Den nye S-klassen har fått et kraftigere design og mere maskuline linjer. 

MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb. 
Ansvarlig Redaktør og layout: Olav Barhaugen 
Telefon : 975 31 888 
Epost: mbtidende@mbentusiastklubb.com 
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Formann har ordet 

av Bjørn Mohn 

Hei folkens, ja da er høsten over oss , alt for tidlig vil noen si (jeg er en av de), valget er over til 
g lede for noen og til sorg for andre, spørs vel om resultatet gir noen lettel ser slik at valg av nybil 
på øverste hylle blir lettere . . . 

Ettersommeren og starten på høsten har forløpt fint for klubben. Vi har mange nye medlem
mer den s iste tiden og det er hyggelig. Det er stadig noen endringer i klubben og valgkomiteen 
har j obb et litt for å finne en etterfølge r for Ronn ie Westpold som trakk seg ved årsmøtet. Siden 
Turid Sunde var valgt til varamedlem falt valget på henne, hun takket j a til å væ re i styret og har 
nå ansvar for annonser i bladet vårt. Igor Arne Dusan har blitt forespurt og takket ja til å være 
varamedlem. 

Det har i skri vende stund vært Grombil på Ekeberg i Oslo, her var klubben representert med ca 
10 biler. Mange var innom oss og jeg tror faktis k det ble et par nye med lemmer der. Og pre
mie?? Ja , Inge Høyer fikk med seg premie i år også. 

Ellers så håper jeg så mange som mul ig av dere tar dere tid til å bes øke lokallaget deres, i hvert 
fall dere som ikke har for vane å dra innom. Dere som ikk e har lokallag i nærheten, ta kontakt 
med meg så kanskje det kan bli et. 

Til slutt vil jeg få ønske dere en fin høst og husk å bruk både lys, belt e og sk ift til vinterdek k før 
det er for sent. 

Med vennlig hilsen 
Bjørn Mohn 
Styreformann og leder 
MB Entusiastklubb 
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Ny S-klasse 

Eller syv år er det klart for en ny modell av Mercecls S-klasse . W22 1 hadde prem iere på bilutstillingen i 
Frankfu rt nå i se ptcmb r. 

Den utgående S-klasse har vært en suk sess. 485000 eksemplarer er produsert s iden 1998 og er dermed 
en av de mest so lgte i denne delen av markedet. Det er solgt 270 biler gjennom den norske importøren, 
men atsk illig flere har kommet inn i landet som bruktimport. 
Den nye S-klassen er proppfull av tek niske nyvinninger. Vi nevn er bremseassistent PL US med radar
sensorteknologi som regist rerer hindringer og beregner maksimal bremsekraft. S-k lassen far også et 
oppgradert pre-safe sikk erhetssystem som reg istrerer når det er fare for ulyk ke, og iverksetter tiltak for 
fl begrense skader. Dis tronic Plus er en videreutvik ling av det eksisterende systemet som nå opererer i 
he le hastighetsområdet fra O til 200 km/t. Ved køkjør ing bremser sys temet bilen autom atisk ned til stil
lestående og setter den i bevegelse igjen når trafikken gå r igjen. 
Mørkekjøring er blitt tryggere ved hjelp aven ny nattsynassistent. Systemet jobber med infrarødt lys 
som dekker et område på 150 meter foran bilen. Dette op pdager fotgjengere, c1 yr eller andre hindringer 
utenfor nærlysenes rekkevidde. Et kamera på innsiden av fron truten fang er opp bildet og viser det på et 
displ ay i ko mbiinst rumentet. 
Den nye Svklasscn har vokst i alle re tn inge r i fo rhold til forgj engeren. Spes ie lt akse lavstanden har blitt 
økt bet Idelig. De tte gir bedre innvendig plass både i lengde og bredde. S-klasse blir også som tidligere 
tilgjengelig i en lang versjon, og forskj e llen fra den ordinære er større enn tidligere. 

DCIl ny e S-k/Clssen har fått en krafiigcre fron t enn sin forgjeng er 
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De sterste torskfellenc i iatcrieret er at girspaken er borte. og disp layet tI! COMAND-sy slel17et er Dyttet 
opp i en uvidelsc av instrumentbre ttet. 

For føreren er det man ge nye elementer. Girspake n er borte. i stedet finner du en spak på ratts tamme n 
som du ve lger om bilen skal gå fremover eller bak over eller stå stille. Manuell e g irs kift skjer ved hjelp 
av knapper på rattet. Parke ringsbre msen er ikk e len gre betjent med pedal på ven stre side. Nå er det bare 
å trykke på en knapp så er brekket på. Når du begynner å kjøre går det automatisk av igjen. Brekkslad
dens tid er definitivt forbi . 
Ved lanseringen er to nyut viklede motorer tilgjengel ig. S 350 med en 3,5 lite rs V6 på 272 hk, og S 500 
med en V8 på 5,5 liter og 388 hk . Fra 1. kvartal 2006 kan også den nye 320 CDI , en V6 på 3 liter og 23 1 
hk leveres. Da kommer også S 600 med en oppgradert utgave a den eksisterende V 12-eren, den yter nå 
hele 517 hk. Etter hvert vil også V 8 d iesel en 420 eDI og AMG 's 6,3 liter finn e veien til S-klassen . 7G 
tronic gi rkassen blir å finne i alle utgavene. 
\ V 22 1 har att et mer maskulint utrykk i des ignen. Kraft ige hjulbuer og en kraftigere støtfanger viser 
at dette er storebror. B ilen har også fått en større og dypere grill, skrån ende fron tlykter og et V-fonnet 
pan ser. Linjefør ingen er stigende bakover og hekken er skrå med en sterkere markering av koffertlokket. 
Den har likhetstrekk med Maybach, men også med dagens E-k lasse. Tiden vil vise om den bl ir en like 
stor suksess som sin forgjenger. Den kjemper mot mange sterke konkurrenter, ikk e minst Audi og BMW 
som begge vil ha sin bil av ka ka. 
Har du lyst til å bli eier av en slik b il må du legge 1,2 millioner på bordet. Da far du en S 350 uten noe 
ekstrautstyr. Skal du ha en lang 500 med litt stæsj vil prisen fort nærme seg et par millioner. Løp og kjøp . 
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M B E n t li s a s k li b b 

Brabus med ny rekordbil 

Med Brabus E V 12 Biturbo befester Brabus sin posisjon som en av de heftigste tunerne av Mercedes
Benz. 

Vare venner i Bottrop har klart det igjen. I sommer beviste de nok en gang at de lager verdens raskeste se
dan. I 1996 skrev de seg inn i rekordbøkene med forrige generasjons E-klasse. Den gang som nå var bilen 
utstyrt med motor fra S-klassen Den gang var 6-liters V-1 2eren oppgradert til 7,3 liter, med en effekt på 
582 hk. Nå er det 5,5 liters V12 biturbomotoren som har gjennomgått en dopingkur hos Brabus. Volumet 
er økt til 6,3 liter, og effekten er på hele 640 hk. Dreiemomentet er hele 1026 nm allerede fra 1750 omdrei
ninger. Kirurgisk presisjon må til for å lirke den store motoren ned i det modifiserte motorro mmet på W 
211.
 
1samarbeid med bladet Auto Motor und Sport kjø rte de rekordforsøket på Nardobanen i Italia. Topphastig

heten ble målt til utrolige 350,2 km/t. Akselerasjonen er det heller ikke noe å si på 0- 100 går unna på 4,5
 
sekunder. Etter 11,7 sekunder passeres 200, og etter 30,6 er man på 300 km/t. Utrolige tall for en gateregis

trert sedan, og verdig en plass i verde ns rekordbøker.
 
For å kjøre i slike hastigheter er det ikke nok med stor motor. Dekk og bremser må også være tilpasset
 
bilens ytelse. Sammen med sin partner Pirelli har Brabus funnet frem til høyprestasjonsdekk i dimensjonen
 
255/35 i front og 285/30 bak . Gummien er tredd inn på Brabus elegante monoblock VI felger i dimensjon
 
8,5 og 9,5 x 19.
 
Bremsene er en oppgradert utgave av de standard Sn e -bremsene som sitter på v'2 11. Skivene er erstattet
 
med keramiske skiver på 375 mm foran og 355 mm bak. Bremseklossene trykkes sammen med 12-stem

pels callipre foran og 6-stcmpel bak.
 
Aerodynamikk er også viktig, og det er brukt mange timer i vindtunnel for å utvikle spoi lerne til denne
 
bilen. Spoilerne reduserer løftet på for- og bakakselen, og gjør bilen mer stabil i høye hastigheter.
 
Brabus er ikke bare kjent for høye ytelse r. Også det eksklusive er ivaretatt i denne bilen. Det er slett ikke
 
noen ribbet lettvektsbil de leverer. Det allerede eksklusive interiøret er byttet ut med en lekker kombina

sjon av spesielt mykt skinn og alcantara. Interiøret har innlegg av karbon i stedet for tre for å gi en ekstra
 
sportslig følelse. I tillegg kan bilen utstyres med meget avanser te multimedieanlegg med DV D. playstation
 
eller internett distrib uert til skjermer i nakkestøttene.
 
Brabus E V12 Biturbo vil i Tyskland ha en prislapp som begynner på 298000 Euro. Etter dagens kurs vil
 
det bli ca 2,4 millioner pluss noen kroner til den norske stat.
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A MG med ny monstermotor, 

Ett er en serie med kompressor- og turbomatede motorer kommer endelig AMG med en ny selv


pustende motor. AM G 6,3 V8
 

Det er ikke sm åtterier AMG varter opp med på motorsiden i disse dager. De har lan sert en motor
 
so m kombinerer stort volum med høyt turtall uten bruk av ek stra lufttilførsel. Den ne gang har
 
A MG bygd en helt ny motor fra bunnen av. Tidligere har deres mot orer væ rt basert på ord inære
 
Mercedesmotorer. Slektskapet til Mercedes er imidlertid sv ært tydelig. Denne motoren består av
 
mange tekni ske nyv inninger basert på AMG 's lan ge er faring fra rac ing.
 
Variabel innsugsmanifo ld i ma gn esium, variabe l kamakselinnstil1ing og flate ventilløftere er
 
noen av de tekn iske nyvinningene som pre ger denne motoren. Et spesie lt an tifriksj on sbelegg
 
i syli nde rveggene er også med på å g i denne motoren imponerende ytelse r. Det er faktisk den
 
sterkes te seri eproduserte selvpustende V8-motoren i ve rden. Motoren utvikler 5 lO hk/3 75 kW
 
ved 6 .800 om dreininger i m inuttet og et maksimalt dre iemoment på 63 0 Ne wtonmeter ved 5.200
 
o mdreininger. Av dis se er 500 tilgjenge lige allerede fra 2.000
 

Kom binasjonen sto rt volum og høyt turtall gir også store muligheter når det gj elde r motorlyd.
 
AM G har bru kt mye tid i akustikk labora toriet for å finjustere lydbildet. En AMG-motor forventes
 
å gi en kraftig, litt hes motorlyd. De tte gjelder også denne motoren ifølge forhåndsomtalene. Vi
 
g leder oss til å ra høre den i virkeligheten.
 
Motoren vil finne veien til Mercedes-modeller i de øv erste kl assene. Foreløpig i M- og R -k lass e.
 
Men etterh vert vil den finn e veien til fle re modeller. Det foreli gger også planer om å utst 're mo 

toren med tur bo. Da blir det rikti g så heftig.
 

Side 7 



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

Drømmetur til MB-fabrikken i Stuttgart 

Av Geir Morten (Geggi) He tle 

Jeg har i mange år drømt om å reise ned til Tyskland og hen te meg ny bil på fabrikken i Sindelfingen. Selv 
har jeg ikke ha tt så stor tro på at jeg skulle reali sere de tte siden det å kjøpe helt nytt ikk e er så økonomisk 
fornuftig med tanke på verdi tap og at j eg i tillegg har en hel t gjennomsnitts inntekt. Men så var de t kom
binasjonen MB-e ntusisiasme på min hals og forn uft da .. . Jeg og kona bes temte oss en dag etter en masse 
grubling og da var de t gjort . Bilen so m ble va lgt var en E200TK+ og va lge t va r egentlig lett da Mercedes 
akk ura t hadd e lansert en guns tig og tiltal ende sportspakke me d en masse utstyr. Dette er som kjen t en 
bensinu tgave, me n pakken ku nne ikke leveres på diese lbi ler. (B ilen vår på dett e tidspunktet var en 2 11 med 
diese l som vi var veldig god t fornøyd med) . Vi valgte leveringstids punk t sånn at det vi lle bli en 2006-mo
dell og at vi kunne kombinere turen ned til Sør-Tyskland med sommerfe rie og den planl agte turen vår til 
Formell -løpet på Hockenheim. 21. juli fløy vi fra Stavanger via Amsterda m til Stuttgart og var der nede 
allerede i Il-tiden på formiddagen. Vi tok en taxi (MB selvfø lge lig) fra flyplassen og inn ti l hotellet som lå 
midt i sentru m ved gågaten og j ernbanestasjonen ved A rnu lf Klett Platz. Utenfor stod det flere lekre stjer
nebiler på fo rtauet som j eg mis tenker at var utpl assert av MB-fabrikken. Det kommer daglig fo lk fra hele 
verden for å hente sine bes til te bi ler og som bli r innlosjert på dette hotellet. Har fakt isk hørt at de t kun er 
M R-kunder som bor der, og at DC har leid hele hotell et på årsbasis . Vi møtte folk fra Japan og USA som 
sku lle ha seg en Europaferie me d sin nye bil før de skulle sette den fra seg i Bremerhaven for transport 
til sine respekt ive kont inenter. Det som slo oss va r at Stuttgart virket å væ re en velstående og fin by me d 
sine rene ga ter og nye bygn inger. DaimlerChrysler var tydel igv is en stor aktør i byen for vi så MB -stjerna 
på bygninger "over alt" hvo r vi va r både langs motorveien inn til byen og i sentrum. Vi oppho ldt oss mest 
i byens gågate hvor kona fant but ikk ene mens jeg koste meg bl.a. med tysk bry gg på uterestaurantene i 
knallvær og 25 grader. Morgenen etter var det bli tt fredag og DAG EN var endel ig ko mmet! Etter frokos t 
fikk vi tak i en M B-taxi og kjørte ut ti l M B mu seet ved fabr ikke n i Unterturk heim som for øvrig lå rett ved 
nybygde Gott lieb Daimler Stadion som er arena i nes te års VM i fotbal l. MB var også i ferd me d å føre 
opp et svært nytt museumsbygg for sine utstillingsb iler. Selve museet lå innenfor portene til fabrik ken og 
en egen M B-shuttlebuss fraktet oss forbi vakta og s ikkert ikke me r enn 200 meter inn på området hvor det 
kry elde av stjernebiler i alle slags utgaver og j eg fikk tidlig symptomer på nakkesmerter etter alle obser
vasj oner av diverse ESSAMG. CLS, SL o.s.v. Inn e på museet fikk vi utdelt hv er våre "t elefoner" som på 
ønsket språk forta lte om de forskjellige bilene som stod der. Vi så Sølvpilen, bil en som hadde kjørt Paven, 
Mcl.arens F l bil, DTM-bil o.S.V. Jeg må ærlig tal t bare innrømme at jeg burde tatt meg bedre tid der inne 
men jeg var så oppspi lt på elet som skulle skje i Sinde lfingen sene re på dagen at vi gikk altfor tidlig da jeg 
ikke kla rte å konsentrere meg 

--
bl knipp e rykende fersk e biler venter pif sine eiere i ut/c veringshsllca 
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Ul tsbrikkportcn medkurs for Sta vang er. 

Resepsjonen bestilte taxi for meg og en annen fyr som he t Alonso (navnebror til en viss r l fører) da vi var vel 
utenfo r igjen og da taxiene kom var dessverre Aud ien til meg, mens Alonso stakk av i 211 'en . "La g, " tenkte jeg, 
og så var det av gårde til kundesenteret ved fabrikken i Sindelfingen i motsatt ende av byen, og etter en halvtimes 
taxitur hvor jeg mistenkte sjåføren for å være dop a kom vi he lskinnet fram . Der va r de t hei st flagg ved inngangs
partie t som indikerte hvilke land som var representert med kjø pere denne fredagen. Så vidt innenfor dørene fikk 
vi en hyggelig mottakelse ved at bagasj en ble tatt hånd om umiddelbart og vi ble spu rt på engelsk hvil ket språk vi 
foretr akk å bruke når vi skulle snakke med vår kundemott ager som skulle foreta innregistreringcn vår. Vi sva rte 
enge lsk . men i ettertid forstod vi at vi kunne ta tt skandinavisktalende person om vi hadde ønsket det. Her var de t 
ikke mangel på service med andre ord . Etter inoreg istrcring fikk vi et klokkeslett hvor bilen vår skulle stå kla r til 
avhenting og da var det satt av tid til en filmvi sning i kinoen , omvi sningen på fa brikken, lunch/mi ddag i res tauran
ten (gra tis) og de retter litt tid å bruke i den stor e butikken med MB -effekter eller avs lapping med gratis forfrisk
ninger i motorsport-Ioun gen i 2 . etg. med overblikk over bilene som ble overlevert nye eiere. Vi var omtrent 10-12 
stk. i -ar gruppe som fikk omv i ning med engelskspråklig gu ide, og en am rikansk barnefam ilie var blant disse. 
Jeg skulle gjerne kn ipsa noen bilder. men det var dessverre fotofo rbu d på visn ingen. Likevel ligge r inntrykkene 
fra den ne dagen fastbrent på nett hinnen min. Det startet med en av verdens stør. te/kraftigste pre sser som klemte 
ut hele bilsid er i rekordfart, og videre så vi svære roboter so m på en imp onerende måte tredde inn hele dashbord 
gjennom sidevinduet og skrudde dct fast, roboter som med sugekopper mon terte frontru ter etter først å ha påført 
lim og med en mon terings feilmargin på 0,3 mm! De bilene vi så på produksjonsbåndene var CLS og E (sedan 
og st. vogn) og uten sortering på farge, motor, for venstrekjør ingsland, USA-marked elle r Europa, men hell "mer 
el ler mindre tilfeldig' for oss som så på (noe det selvsagt ikk e var). Imponerende at de klarer å ta rett uts tyr til rett 
bil i det tempoet de hol der. Rett og sle tt meget lære rikt og int eressant å få se hvord an bilene vår e lages. De hadde 
2 skiftsordning pa fabri kken og lagde snaut 2000 biler til dagen el ler ca. en bil hvert 27. sekund. Jeg fikk satt nak
ken min på prøve her også da de t krydde med Maybach, AM G-modeller og anne t snacks. Den nye MB varebilen 
(Spri nter) så jeg også kjørende rundt dekket med svart kamuflasj e. Etter et meget bra målti d i restauranten og 
påfø lgend e shopping i buti kken ble vi ropt opp og fulgt aven egen mann som skulle lære oss det meste om bilen. 
Ute i overleveringsha llen stod det ene gli set etter det andre og vi stoppet opp ved vår nye svarte stasjonsvog n. I 
bagasjeromm et lå kofferten vå r og så var det tid for å vise oss bilen. Han brukte go d tid på å for klare og var veldig 
nøye på de tte selv om je g sa at jeg kjente til de t meste fra min gam le 21 J. Det gikk likevel en halvtime med han 
før vi kjørte ut av lokalet. Idet dørene gikk opp og vi kjørte ut i det (i.i med bilen for første gang utbrøt kona: "Vi 
ska l aldr i mer kjø pe brukt!" Var fristende å s i meg en ig, men da bør de t komme flere voksne løn nstillegg frem
ove r. Kan noe n vise dette til sj efen min ? Dette var en utrolig fin tur som j eg kan anbe fale på det varmeste til de 

som vurderer nybil kjøp . 
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En Potensie ll rustfelle. 

Av Frode Strand 

Min ' 92 S124 har vært en trofast sak siden je g kjøpte den . Det er lite rust, men selvsagt finner man noe på 
en så gammel bil. 

Det jeg har se tt minst fram til å utbedre, var vindusrammen i bakerste vindu på høyr e side. Ved å brette 
opp gummiliste n litt, åpenba rte det seg en ga nske så rusten fals. 

Dette har jeg utsatt en stund, men i våres lå endelig forh oldene til rett e for å ra ordne t det. Det er ikke lett 
å la bilen stå flere dager, når man er avhengig av den hver dag. 
Jeg gledet meg ikke akkurat til å begynne, men det måtte jo gjøres, så her var det bar e å brette opp ermene 
og skride til verke t. 

Først ble alu- listen fjernet. Fjerning av denne har jeg hørt mange advars ler om, men det var fakti sk ikke så 
vanskelig. To skruer, to plu gger og forsiktig "vi pping" bakover, så var den løs, og like hel. 
Ut fra gumm ilisten drys set det gammel tettemasse, så at det har komme t en del vann inn er ikke vanskeli g 
å skjønne . 

Jeg dyttet ruten ut samtidig som jeg vippet opp gumm iliste n forfra og bakover/nedover. Derved fikk jeg 
først ut rute n, og deretter gummilisten. I bunn er det en slags " renne" i karo sser iet som listen ligger nedi. 
De t jeg så etter å ha tatt ut listen var ikke pent. Det var tett i tett med bitte små bob ler i lakk en i tillegg til 
den rustne fa lsen. 

Jeg prøvde så vidt å slipe rent, men fant fort ut at det var like gre it å gjø re det orde ntlig med en ga ng, så 
her var det bare å finne fram kom pressor og sandblåseutstyr. Ko mpressoren til en sp ikerpis tol er litt snau 
å sandblåse med, men området var såpass begrenset, så det var uansett gjo rt på en times tid. Dersom man 
har mu lighet, anbefa ler jeg at sandblåsing skjer utendørs. 

Med kun rent stål i vindusrammen ble det penslet på to strøk bru nox, som hver fikk tørke ett døgn, med 
svak vanne på innsi den. 
Man bør ikke bruke noe sterk varme, da de nne i tillegg til å tørke også ska l ha en viss virketid. Etter 
brunox hadd e jeg på tre strøk primer, der siste strø k fikk tørk e to timer, og til slutt to strøk klarlakk, som 
fikk tørke ett døgn. 

Fra før er jeg blitt anbefalt biltemas tettemiddel til ruter. Det er noe fry ktelig klin, men tetter bra. 

Under gummilisten rundt bak re sidevindu er et velkjent sted for rustpå S /24 
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Montering skjedde i motsatt rekkefølge, der j eg først la godt med tettemasse i bunn og i framkant. Jeg satt så
 
inn listen, og tettet videre i bak- og overkant. Deretter fylte jeg en del av nevnte sv ineri i bunn av listen og
 
litt opp foran og bak. Rest en av listen ble smurt med litt olje, og itredd en tynn høyttalerkabel (myk og glatt).
 
Deretter sto pappa på utsid en og dro i høyttalerkabelen mens jeg fylte på med tettemasse, så det ble helt tett
 
etter hvert som ruten ble trykk et på plass.
 
Montering av selve vinduet bør man få hjelp med.
 

Jeg hadde litt oUe på gumm ilisten , og presset aluli sten på plass igjen. Det siste krever litt tålmodighet, men
 
det er bare å dytte, så sme tter den på plass etter hvert.
 

Venstre side står for tur. For aUe med S124 som har tenkt å ta vare på bilen sin anbefales samme behandl ing. 

Jeg brukte : 
-3 kve lder, samt at bilen sto en stund for at brun ox og klarlakk skulle herde 
-De ler aven patron med tettemasse fra bilterna 
-To pensler (greid e ikke vaske bort brun oxen) 
-White-spirit til rengjøring av både gamme l og ny tettemasse. 
-Gress klipperolje 
-Brunox-Litt primer 
-Li tt klarlakk 

Ferdig reparert og klar ti! ny innsats. 
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MB-treff Skokloster 

av Bj ørn Moh n 

Denne so mmeren, nærm ere bestemt 2.juli hadd e igjen M BSCA arrangert Mercedes treff på vakre Skokloster rett 
utenfo r Stockholm. Og i god klu bbånd reiste en dele gasjon fra MS Entusiastk lubb over dit fo r å være med våre 
svenske venner på deres treff. 
Undertegnede hadde som noen kanskje fikk med seg innbrudd i bilen uka før av reis e til Skokloster, ve l gode råd 
var dyre for jeg SK ULLE væ re med til Sverige! Vel, rett etter at pol itiet var ferd ig med sine undersøkelser ble det 
en telefon til Inge (Inge Høyer' s Billakke ring) for å høre om han kunne hjelpe på kort varsel, Jepp, ikke no prob lem 
var svaret, ko m ned så ser vi på bilen, som sagt så gjort. Dajeg kom frem sier han bare ... , fø lg den bi len der så 
rar vi satt i gang, han hadd e i mellom tiden ringt en kompi s av seg , Lars, hos Løken B iloppretting og sagt at en fra 
klubben kom. (det var hans bil jeg skulle følge) Jeg kunne ikke annet enn smile for jeg øyn et håpet om å ra vært 
med til Sve rige. 

Må bare takke Inge og ikke mins t Lars hos Løken Bilopprettin g for jobb en de gjo rde , selv med et par klegger på 
ryggen (Geir Normann og j eg) i påvente at bilen skulle bli ferdig på fre dag slik at vi fikk reist. 

Vel, vi var 7 biler som dro av gårde fredag l . jul i, noen litt tidligere enn andre , me n me d samme mål for øyet, MB 
treff i Sverige . Vel fremme på Skoklo ster ble vi tatt i mot av en gjeng glade svensk er, litt usikker på om det var oss 
de var g lade for å se eller om det var Stor Stårk so m gjo rde de glade .. . 

Lørdagen kom og treffet var i gang, det ran t inn med bi ler og rundt 80 biler var det totalt. Det var m asse fine biler 
å se og det er lett å bli misunneli g på sve nske avgift er når man så rekken med AMG 'r stå der. 

Også i år ble det premie på en bil fra vår klubb, Arne Snapa fikk pris, Best in Show, for sin sorte S2 I4 E220. 
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Dagen ble som vanli g avs luttet med cruis ing , denne gangen ikke inn til Stockholm, men til Sigtuna, en liten 
forstad som ligger idyllisk til ved en liten innsjø. Vi kjørte langs strandp romenaden her, men dessverre så 
ble 40 biler litt for mye på en gang der, ble litt trafikk ork kam man si . Men som seg hør og bør paen sånn 
tur, burn ing, AMG gutta lot seg i hve rt fall ikke be to ga nge r, (han var kanskje ikke så blid han som stod og 
plukk et gummi fra panseret) Pumpis, stor som en gori lla og veeeidig redd veps.., kjø rer en ombygd W124 
med turbo, skulle ta et drag, men det sa bare "klunk", tror det var bakakslin gen som røk . Pumpis var for øvrig 
helt sikker på at ingen jenter kunne ha en E500 og i hv ert fa ll ikke med Turbo, så Tur id (Sunde) måtte virkelig 
overbevise han om at det var hennes bil. 

Da treffdagen og cruisingen var over satte vi nesa mot Stockho lm City, her fikk vi innkvartert oss på 
hotellet midt på Sture Plan. Lørdagskvelden gikk med mat og god drikke til som seg hør og bør. Som de 
fleste vet så er butikk ene oppe på søndage r i Sverige og med dam er på tur, ja så er jo shopping et must (for 
dem .. .) og etter litt tid på K, så satte vi endelig kursen hjemover og ture n hjem gikk fint. 
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Mercedes-nytt 

Mercedes med verdens raskeste åpne fireseter. 

Mercedes har i det siste gjort seg sterkt bemerket i konkurransen om verdens raskeste i fors kj ellige klasser.
 
Siste tilskudd i rekken av raske stjernebiler er CLK DTM AM G Cabriolet. 1 fjor ble coupeutgaven lansert,
 
Produser t i et begrenset opplag på 100 biler som raskt ble revet bort. Nå kommer cabriolet-versjonen, bygget
 
over samme lest.
 
Drivkilden i denne bilen er den velkjente 5,5 liters V 8 motoren med kompressor. Den er oppgradert en smu le
 
og yter nå hele 582 hk . Utvendig har bilen mye til felles med den suksessrike DTM-raceren. Utbygde hjulkas

ser, en kraftig spoiler på baklokket og store hjul (19" foran og 20 bak) vis er at dette er noe spesielt.
 
Akselerasjon fra 0-100 går unna på fire sekunder blank, og toppfarten er elektronisk begrenset til 300 km/t
 
Prisen er ikke oppgitt, og det er kanskje like greit.
 

Den nye R-klasse - Grand Sports Tourer 

Enda en ny bokstav har kommet inn i Mercedes modellprogram. Det er mange år siden dc førs te spionbil
dene og tegningen e av denne bilen begynte å sirkulere i bilblader og på nettet. Bilen skaper egentlig et nytt 
segment. Den ko mbinerer det beste fra sedan, stasjonsvogn, flerbru ksbil og SU v. R-klasse har seks komfor
table sitteplasser med god plass for voksne. En elegant linje føring kombinert med eksklusivt interiør og kraf
tige motorer gir den et eksklusivt og sportslig preg. De n kommer for salg i tys kland i dis se dager i følgende 
versjo ner; R 350 med den nye V6 motoren. R 500 med V8 og den nye dies el V6 320 CDI. På bilutstillingen i 
Frankfurt i september ble den også vist som R 63 AMG. Og vi må også regne med at den kommer med diese l 
V8 420 CDI. A IJ e modeller har firhjulsdrift og den nye 7-trinns automatgirkassen. 
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Ny og forbedret M-klasse 

M-klasscn som ble lansert i 1998 har so lgt i hele 620 000 eksem plarer. Dermed er den en av de mest so lgte
 
i sin klasse. Den nye mode llen som nå begynner å rulle på norske veier ligger an til å beholde en sterk
 
pos isjon. Førsteinntrykke t av bilen er at de n er mye større. Den har vokst med 15 cm i lengden og 7 i bred

den. Sa mti d ig har høyden blitt red usert med en cm. Dette gjør at bilen vir ker atskillig større enn forgj enge 

ren.
 
M -k lassen leveres fore løp ig med 350 og 500 motoren på bensinsiden, og både 280 og 320 utgaven av de n
 
nye V6 CDI motoren . ML 63 er rett run dt hjørnet, og ogs å her vil vi få VS CDI. Prisene begynner på 782
 
000,-. Heller ikke den nye ML ka n leveres som varebil , me n flere ser på m uligheter for å bygge om bi len .
 
Ma nge tekniske nyvinninger har funne t ve ien til M-klassen. Spe sie lt off-roa d egenskapene er kraft ig for

bedret fra forgj engeren. 7-trinns automatgir er sta ndarcl . Også her med gi rve lgeren på raustarnmen i stedet
 
for i m idt konsollen. 
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A-klassen i GTI versjon 

Toppm ode llen i A-klassen er nå i handelen . A 20 0 turbo yter 193 hk og har et dreiemoment på 280 nm fra 
1800 o/min . Dette gj ør at den går fra Otil 100 krn/t på 7,5 sek. Hel t likt med Golf GTI. Den ny e A 200 Turbo 
ha r fått en he lt nyutv iklet spo rtslig 6-tri nns gi rkasse. Et sp ort y skinntrukket ra tt koblet til en hasiighct sav
h ng ig se rvostyring gir god kontro ll på bilen . ESP er sel vfølge lig standard og kr aftigere bremser temmer de 
økte kre fte ne. Eneste sy nlige kjennetegn på at dette er noe spesielt er de dob le eksosrørene. 
For de som ikke ønsker å være fullt så an onyme er nå en spesiell sportspakke tilgjengelig til A -klass c. Den 
består av 17 tommers lettmetallfelger, en pe rforert matt sø lv gr ill. Sports lige a luminiumspedaler med gum
miknotter, Sportsligere g irspak og ratt og sø lvfarge t instrumcntbreu . Denne pakken kan leveres til alle 
utgaver av A-klassen. 
Bilen er klar til sa lg i orge fra oktober, og prisen start er på kr. 367 200,
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K on tak t i n for masj on til styret 1 MB En tus i astk lu bb
 
Styreformann 
Bjørn Mohn 
Tlf: 41306467 
E-post: styreformann@mbentus iastklubb.com 

Sekretær 
Trond Erik Holme 
Tlf: 976 60 302 
E-po st: trond.erik@mbentusiastklubb.com 

Ann onseansvarlig 
Turid Sunde 
Tlf. 90116000 
E-post: annonse@mbentusiastklubb.com 

Kasserer og medlemsansvarlig 
Ame Kjøhl 
Tlf: 918 05 767 
E-po st: arne@mbentusiastklubb.com 
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com 

Treffansvarlig 
Geir Normann 
Tlf: 91711456 
E-post: geir@mbentusiastk1ubb.com 

Effektansvarlig 
Frode Strand 
Tlf: 957 53 008 
E-post: effekter@mbentusiastk1ubb.com 

K o n t a k t i n f o r m a s j o n 

Lokallag Oslo: 
Formann Johnny Antonsen, tif. 91110074 
E-post: johnny.antonsen@posten.no 

Lokallag Stavanger: 
Formann Thomas Nygård, tlf: 90825230 
E-post: thomas.nygaard@online.no 

IT-ans varli g 
Tjærand Matre 
E-post: it-ansvariig@mbentusiastklubb.com 

til lokallagene 1 M BE 

Lokallag Trondheim: 
Formann Torbjørn Flenstad, tlf: 917 85503 
E-post: torflens@online.no 

Lokallag Bergen:
 
Formann Frode Stiansen, tlf: 98296994
 
E-post: lok allagbergen@hotmail.com
 

Internett:
 
http://www.mbentusiastklubb.com
 

Postadresse:
 
MB Entusiastklubb
 

Postboks 11, Vollebekk
 
0516 Oslo
 

Besøksadresse:
 
Brobekkveien 102B
 

0582 Oslo
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Nasjonale og lokale samarbeidspartnere 
Hydro-Texaco - 35 øre i rabatt per liter driv stoff. Vi har søknadsskj ema for Hydro-Texaco kort. 

B ladet Bil - Abbo nement ink ludert i medlemsskapet 
Meguiars/N ors k Prol AS. Meguiars pro fesjon elle bilpleiernidler. 20% rabatt T lf. 32 84 27 00 
Sarpsborg -Karosseriverksted - Reparasjon av aluminiumsfelger. Tlf: 69 IS 54 66 

Guard Systems - Kanalg. 3, 3263 Larv ik 33 14 1800 Spo ringsmodul I søk- og gjenfinn ingsrnodul + 1 
års abonnement til kr. 3.490 ,- (500,- under ordinær pris. Full pris 5.110,-) Abo nneme nt pr år : 1.690,
Emblem Spesia len - Mengder av forskje llige ting. Bl. a. Mercedes klo kke med gravering til 1200,- e ller en 
k lokke med gravering og rote rende stjerne til 220 0,-. T lf. 938 40 727 . 

Nor Teknikk AlS. Smarte reparasjoner av: småbulker uten lakkering, svihull i stoffset er, rifter eller slitasje i 
skinnse ter, syntetisk skinn på dørt rekk og skader i dashbord. -20% rabatt på gje lde nde satser. Sta rtpris på 
stående og liggend e flater etter dagens satser. Ved pakkepri ser på reparsjo ner av flere skader på sam me bil, 
står prisen som er g itt. Avde linge n i Stava nge r har adresse: Forusbeen 1, 4033 Stavanger. Tlf 5 1 57 53 80, 
faks 51 588360 

Oslo-området 

Be rte lO. Steen AutoS tem AS - Sognsve ien 68 I 70,0855 Os lo, 22 18 67 00 . 10% på verksted, inntil 
25% på reserve de ler m/unntak av aggregater. Det gis også gunstige betinge lser på deler og tilbehør samt 
dekk på fo respørsel. . 
Haugens Bilsh ine Ditec AS - As lakv. 14, 0753 Oslo, 22734250. 10% rabatt på Ditec behandl ing og 
vanlig bi lple ie 
Karosserispesialisten AS - Malerhaugv. 15, 0661 Oslo, 232 1 0990. 10% rabatt på vanlige timepriser. 
AutoTrio AS- Caspar Stor ms v 2, 0664 Oslo, 22 64 87 30. 15% rab att . 
Bergs Automa tservice AS - Fyrstikkalleen 2 1, 066 1 Oslo, 22 19 55 JO. 10% på gje ldende priser 
KEEN Autotek nikk Spe s. Mercedes-Benz, Bos ch Innsprøytning - Bro bekk veien 64E, 05 83 Os lo, 
T.22 72 12 25 10% på gje ldende pri ser 
Inge Høyers Bi llakkering AS - Brobekkveien 102B, 0528 Oslo, 22 64 88 60 10% på gjeldende pr iser 
2-B-Tuni ng (offic ial BRABUS dea ler) - Brobekkve ien 102B , 0582 Osl o, 45 2503 07 

Stavanger-området 

Roga land Rekvisita AlS - Sjø hagen 9,40 16 Stavanger, 5 1 82 95 50 Varierende raba tter 
B ilradio AlS - Kvalebergv. 21,4016 Stavang er, 51 58 66 00 10% kontantrabatt på ordinære varer 
Dekkspesial isten AlS - Sørflåtv. 6,40 18 Stava nger, 5 1 58 50 5 1, 35% rabatt på dekk og 40 % rabatt 
på fel ger 
Stava nge r Bi l & Elekt ro AlS - Sørflåtv. 9,40 18 Stavan ger, 518846 00 10% avs lag på gje lden de 
verkstedpriser 
Bi lpleiespesialisten AlS - Hi llevågs v. 101,4016 Stavanger, 51 58 19 10 God e priser på vask og po lering . 

Trondheims-området 

Auto-Huse t AS - Hornebergvn, l0,N-7038 Trondheim, 73 95 69 70 15% rabatt på deler og tilb ehør: 
Bilrad iospesial isten AS - Sørenga 9, 7032 Trondhei m, 73 949850 10% på ordi nære priser, 5% på 

tilbudsva rer 
Lakkspesialisten AS - Ranheim sv. 7 A, 7044 Trondhe im, 73 84 91 30 15 - 25% rabatt på div erse 
lakkprodu kter 
CD Bildeler AS - Thoning Owese ns g 22 , 7044 Trondheim, 73 9 1 91 17 10% på slitede ler og rekvisita, 
sty ling e. avtale 

Bergen s-området 

So lberg Dekk - 30% rabatt på dekk og felger i henh old til importø r sin prisl iste/fak turagmnnlag. 

Autoproff - 10% rabatt på tectyl beh andling, 30% rabatt på frontrute r, 10% rabatt på sideruter og bakruter, 

15% på bilple ie 
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MBE klubbeffekter
 
Bestillinger gjøres til effektansvarlig Frode Strand 

telefon: 957 53 008 eller e-post: effekter@mbentusiastklubb.com 

o o :; 

\~ "' \\ .rnbtUl1I ~ I il !ot ~ 1ubb.Lli II I 

Kalender 2005 , 2-sider m/oppheng Kr. 30, T-shirt: S,M,L,XL,XXL kr. 150,

Grati s ved bestilling av øvr ige varer 

Nøkkelbånd: kr.50,- Flccce-gcns er: M,XLXX L kr.250,

'.;:, ·. ·. ·;1 I;"'l' ~ .' , . ' 10 . lO. ,. , 
- I - - , - - ...., -- - . .. 
. .-.~ ~ a·. l .) ~ =".. . . .~ . . .. .. ' . .... .. 

-MB Entusiastklubb . 

Skiltplate (for nye skilt): kr.50 ,
Caps: kr.150,-

Stor streamer hvit (innv.): kr.100 ,- Liten streamer grå (innv./utv.): kr.50,
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B-Blad 
Returadresse: 
MS Entusiastklubb 
Postboks Il Vollebekk 
0516 OSLO 

Baksiden
 

Mange er opptatt av fine rumper, også vi i MS Tidende.
 
Vår utvalgte i dette nummeret er den nye ML, her i værstingutgaven 6,3 AMG .
 

Den nye ML er en meget flott bil som allerede solgt til flere utålmodig ventende kunder her
 
i landet. Forhåpentligvis kan vi komme tilbake med prøvekjøring aven slik i neste nummer
 
av MS Tidende. Det skal være i postkassen din til jul.
 


