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Styreformann har ordet

Vanligvis pleier jeg å ønske god vinter/sommer/vår/høst. Dette 
nummeret er det meningen du skal få i august, og det er strengt 
tatt definert som sommer. Jeg holder på tanken om at sommeren 
varer litt lenger, og ønsker god sensommer! 

Selv er jeg i gang med noe jeg har ønsket med siden jeg kjøpte 
hus i 2002, og planlagt like lenge. Jeg skal bygge garasje! Søknad 
er endelig på plass, og jeg er så vidt i gang med opparbeiding 
av området som skal bruke. Jo mer jeg jobber med garasjen, jo 
mer gleder jeg meg til endelig å få ordentlig hus til bilene. Siden 
bruksbilen min nærmer 
seg 600.000 kjørte km, så hender det jo at det må skrus litt, og 
det slår aldri feil. Sånne ting som bare MÅ gjøres, og da helst 
under bilen, de ryker alltid når det er som kaldest. Jeg har en del 
timer med verktøy under, inni og rundt bilen, mens snøføyka 
står, og det håper jeg det snart er slutt på. 

Sommeren begynte tidlig i år, heldigvis i god tid til landstreffet. 
Selv fikk jeg dessverre ikke vært med på treffet, noe jeg tror er 
første gang siden 2005, da jeg var med på Gol for første gangen. 
Søndagen har tradisjonelt sett vært pakke-og-reise-dag. I år 
inviterte Per (han som eier sjappa) på en omvisning i 
«nærområdet» denne dagen. Turen så veldig trivelig ut, og 
reportasje finner du på side 22-23.
Vi håper dette kan bli en tradisjon, og at flere vil ta med seg 
dette, og kanskje også en ekstra dag før de setter kursen hjem 
igjen. 

På landstreffet avholdes også klubbens årsmøte. I år var dette 
flyttet tilbake til søndagen, for å gjøre mer plass til andre ting på 
lørdag. Det var relativt lite nytt som kom opp. Klubben kunne 
presentere et greit driftsoverskudd forrige år, og fortsetter en 

sunn drift. Styret fortsetter uforandret, bortsett fra at Kenneth 
Lokøy nå ikke lenger er del av styret, men han fortsetter som 
webansvarlig. 

Vi i styret ønsker gjerne konstruktive tilbakemeldinger på 
hvordan vi kan gjøre neste landstreff enda bedre. Og ja, flere 
griller er allerede bestilt. 

Etter landstreffet har klubben gått litt i sommerdvale. Vi har 
sett frem mot årets banetreff på Vålerbanen. Mens jeg sitter 
her og skriver, er det enda 2 uker igjen, så det er litt tidlig å si 
om treffet ble en suksess eller ikke. Vi lover utførende artikkel i 
neste blad. 

Selv om det foreløpig bare er sensommer, resirkulerer vi en 
gammel artikkel til glede for nye lesere. 
Artikkelen er fra da Simen Malerbakken i Stjerneservice (på 
den tiden formann i klubben), jeg og en del til testet diverse 
firhjulstrekkere på vinterføre. Vi var både i dyp snø i skogen, 
på isbane, og på ganske mange mil mer eller mindre dårlige 
vinterveier. Hvem som var den ubestridte kong vinter den gan-
gen var det liten tvil om. Modellen produseres fortsatt, etter X 
antall facelifter, og jeg vil påstå at dette fortsatt er den ubestridte 
kong vinter. Kong vinter fungerer også bra til mye annet, noe du 
kan se flere eksempler på i dette bladet. 

OBS: Deadline for neste MB Tidende er fredag 14. november 
2014! 
Vi håper å komme tilbake i gammelt spor, og 4 utgaver i 
2015. Det får vi bare til hvis det kommer nok artikler inn.

Trykk 
PAPERMILL AS

Medlemskap:

Medlemskap i MB Entusiastklubb koster 450,- pr år. 
Ønsker du å bli medlem, ta kontakt med medlemsansvarlig.
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no

Annonsere:

Kontakt styreformann Frode Strand for priser og tilgjengelighet på annonsering i MB Tidende. 
styreformann@mbentusiastklubb.no

GOD SENSOMMER!
Av styreformann Frode Strand



Nyheter

Mercedes-Benz og Pullman kom til livet i 1963 og siden har de levert en av de mest eksklusive 
limosiner verden har sett. En ny S klasse så dagens lys for ikke så lenge siden og Mercedes-Benz 
vil utvide utvalget drastisk. Så drastisk at den nye Pullmanen vil bli ‘verdens dyreste sedan’. Nesten 
dobbelt så dyr som en Rolls-Roys Phantom! Den blir også den lengste av sin tidligere generasjoner, 
nesten 6,5 meter lang og kan fint kan ta med seg 4 forretningsmenn, dette uten å regne med sjåfør og 
passasjer foran selvfølgelig.

Ryktene sier at det er ikke selve Mercedes-Benz som vil bygge denne lukusstjernen, men overlater 
arbeidet til Brabus. Prototypen er blitt sett en del ganger hos Brabus, og ettersom at denne store og 
lange bilen kan leveres som skuddsikker bil og veier litt over 5,3 tonm trengs det en maskin som kan 
yte nok til å stikke fra skurkene.

Mercedes-Benz venter med å introdusere modellen, til S klasse Maybach og Cabrolet blitt 
introdusert. Det er snakkes om neste år og at kundene kan hente sine Pullman i 2016.
Mulig det ikke blir solgt noen av disse i Norge, men det er flere hundre kunder som står i kø for å 
sikre til seg en av de mest elegante håndverkere i verden.
Prisen? Den skuddsikre versjonen ble priset på ca 1,27 million dollar. Så denne bilen kan koste litt 
kan vi si...

Vel, etter at Audi’s A3 fikk rumpe, og BMW jobber med 1 Serie sedan, så vil selvfølgelig alle 
se hvordan en A klasse sedan vil se ut. Akkurat nå, er det bare rykter som blir varme, men 
om denne “nye” modellen dukker opp blir det mest sannsynligvis i 2017 eller 2018. I så fall 
havner den rett under CLA.

Med tanke på at Mercedes-Benz familien skulle bli større innen 2020 er det faktisk mulig at 
vi ser neste generasjon av A klasse som sedan!

Sommeren er snart over, men arbeidet med å få cab’ene på plass er i gang.
Vi har ikke sett S eller C cabriolet før, men disse to dukker nok snart hos en Mercedes-Benz 
forhandler nær oss, kanskje allerede fra neste år. Begge bilene vil få en “soft top” i stedet for 
“hard top” eller metalltak. For å få det til måtte det små endringer til, som nok ikke vil ødelegge 
designen til noen av bilene.

Mange er spente på hvordan disse bilene vil se ut og hvilke kjøreferdigheter de får. Det er mange 
spørsmål som vil bli besvart om ikke alt for lenge. Men en ting er helt sikkert; det blir to nye 
cabriolet modeller i Mercedes familien. Begge vil få de samme motoralternativene som finnes i 
coupeutgavene, med lite endringer i interiøret ettersom det er flere knapper som skal dukke opp.

Det er ikke mye informasjon tilgjengelig når det gjelder disse sommerbilene, men Airscarf-seter 
er garantert på plass, for å gi en takløs kjøretur en helt ny mening!

Vil man ha diesel og cab, så kan man glemme S Klasse cab for under panseret til denne 
skjønnheten, vil det nok ikke skjule seg en dieselmotor...

Pullman, luksus og mye mer

A Klasse som sedan?

Cabriolet til neste sommer?



av DaniMB

STJERNESERVICE 
SOMMERSALG PÅ 

BREMSEDELER 

-15% 
 Gratis bremserens 

Gjelder alle bremsedeler, unntatt Genuint Originale deler fra Mercedes-Benz. 
Gratis bremserens betinger kjøp av skiver og klosser til minst en aksel. 

WWW.STJERNESERVICE.NO 
 



Reisebrev

For  allerede et år siden var forberedelsene til årets som-
merferie i gang. Turen skulle gå fra mitt hjemsted i Aker-
shus og ned til Vodice i Kroatia. 

Familien hadde fått tak i et landsted der nede, og jeg fikk 
spørsmål om å kunne bistå med frakt av en moped 
nedover. Jeg må innrømme at det begynte litt som fleip 
rundt et middagsbord en Augustdag i fjor, og som den 
eneste stasjonsvogneier i familien forsto jeg at det var 
plassen i min Mercedes Benz S124 E300 Diesel som var 
ettertraktet. Som bonus fikk jeg en billig ferie, som 
student er det luksus å kunne reise til sydligere strøk.

Høsten 2013 gikk ut på å forberede vogna, hver eneste 
helg ble bilen arbeidet på, ny differensial fra 300 TD 
Turbo ble montert, girkassa ble tatt ut for en lettere sjekk; 
bytting av o-ringer overalt, nytt filter og olje. 
Registerkjede og kjedestrammer ble også byttet, noe som 
viste seg å være nødvendig. Alle bremser ble gått over og 
utbedret. Våren 2014 ble bremser igjen gått over og smurt 
opp, bilen fikk nye bærearmer og firehjulskontroll, motor 
fikk også en real service og sjekk før avreisedagen. 

Mopeden ble stuet inn dagen før, noe som gikk med et 

nødskrik, det var snakk om millimeter før bakskjermen 
tok i bakrute, samt at speedometeret tok i taket.

18. Juli var avreisedag og klokken 05:30 gikk turen fra 
Kolbotn mot Moss, over til Horten og Larvik. Derfra tok 
vi hurtigbåten til Hirtshals. 7 timer etter avreise sto vogna 
på dansk jord, utetemperatur viste 27 grader og dagens 
mål var Hamburg.

Turen gikk over all forventning, men uten gass på 
AC-anlegget kan man bare tenke seg lukt av svette og våt 
rygg! Samme kveld sjekket vi inn på et meget fint hotell i 
byens sentrum, og fikk parkere i hotellets garasje. 
Hastighetene nedover gav en myk start, kjørte ikke særlig 
over 140 km/h uten feilslag så langt, På kvelden ble det 
noen øl før en gjorde seg klar til neste dag.

De neste dagene gikk til München og Klagenfurt i 
Østerrike. Dette gikk også meget bra. Etter hvert som 
man entret Bayersk landskap ble stigningene brattere, og 
det var som å kjøre frem og tilbake i ”Skullerud-dumpa” 
i Oslo i timevis. Merkelig nok ble forbruket beregnet til 
forbausende 0,78 liter pr. Mil. Farten hadde også økt, nå 
marsjerte vi nedover i ca. 160 km/h.

Til Kroatia i en MB S124 E300 Diesel 
 - med en moped i bagasjerommet!

Marsjfart på vei nedover

Mopeden plassert i bagasjerommetPå brygga i Larvik Velfortjent hvil i Hamburg etter 13 timer 



Ved ankomst på Klagenfurts fineste hotell ønsket ikke
hotellsjefen å ha Benz’n stående sjenerende til foran 
hotellet for andre åsyn. Vi ble derfor henvist til en trang 
parkering i bakgården, parkeringen foran skulle gjenspeile 
hotellets kunder, en rusten Benz, var visst ikke godt nok. 

Siste biten til Vodice i Kroatia var unnagjort dagen etter, 
og det gikk ut på å kjøre opp et fjell og ned igjen. Så rundt 
6 timer sydover før man var fremme. På det verste trakk 
bilen kun på 1ste gir opp bakkene, det varte og det rakk 
før vi var på toppen og entret Slovenia. Vel fremme i 
Kroatia ble bilen stående i to uker før hjemreisen.

Kroatia kan absolutt anbefales til alle, hyggelig lokal-
befolkning uten det vanlige sydenstresset, god mat og
 billig å leve der nede. (En bedre biffmiddag med øl å 
drikke, ca. 150 kr).

Hjemreisen gikk i Øst-Tyskland, finere, flatere motorvei-
er gjorde til at man nå gav mye mer gass og byene som 
ble besøkt var München(igjen), Leipzig og Lübeck før 
Hirtshals. Leipzig var utfordrende grunnet deres ”Um-
veltzone” i byen. Jeg hadde med andre ord ikke adgang 
inn til byen med bilen grunnet utslipp og fare for å skape 

lokal forurensing.

Det var absolutt en fin tur, og min gamle 124 var hjemme 
igjen i Norge med 494 500km på telleverket, tilbakelagt 
strekning ble på drøyt 6000km under anstrengende for-
hold. Allikevel valgte bilen å holde seg gående uten stans 
hele turen, og etterhvert som milene gikk, var jeg ikke det 
minste bekymret for bilens evne til å fortsette. 
På avreisedagen tenkte man at man kom til å havarere i 
Danmark et sted, eller midt i Tyskland eller Slovenia, 
langt fra folk, verksted og deler med en moped i 
bagasjerommet. 

Jeg kan si at det er mange som nå er 
vanvittig stolte over prestasjonene til den gamle Benzen 
og at vi har knyttet et enda sterkere bånd. Til tross for et 
noe værbitt utseende, er den god som gull. 

Rust tyter overalt, men under panseret dunker og slår en 
mekanisk strøken Mercedes Benz dieselmotor.

Til Kroatia i en MB S124 E300 Diesel 
 - med en moped i bagasjerommet!

Tekst og bilder: Fredrik Gundersen

Framme

Ved grensa til Østerrike, i 30 grader På ferjeleiet på vei hjemOmkjøring via en sidevei ved München



treff

Norsk Gelenderwagen-
klubbs landstreff

Norsk Gelenderwagen klubb skulle ha landstreff. Og dit skulle 
vi, et sted i Gudbrandsdalen vi ikke visste hvor var før vi satte 
kursen.

Av invitasjonen visste vi at alt lå til rette og med dette var det 
gjort. Plutselig hadde vi to G’er. En trekkbil fantes fra før og nå 
hadde vi en offroadmodell å ha på hengeren også. På E6 var vi 
store, brede, lange, tunge og tøffe!

Fredag kom vi opp til Camp’en og det var mørkt som i en sekk. 
Likevel hilste vi på en rekke av hyggelige folk som vi neste dag 
kjente igjen på stemmen... Og alle var hjelpsomme, pratsomme 
og fulle av “G”unnskap.

Lørdag var vi i løypa i Gausdal med masser av G’entusiaster. Off 
road fikk vi kjørt og en lunch, en gormetopplevelse uten 
sidestykke, ble servert. Svin og okse, lam og kylling.... alt 
marinert og tilberedt på åpen varme. Slafse og smatt.

Gode og mette tok vi nye runder og ved godt overmot etter en 
real lunch gikk slavecylinderen til clutchen føyken.

Vi opplevde derfor ikke siste kveld med gjengen for vi satte 
nesen sydover denne ettermiddagen. Men det er utenfor enhver 
tvil av vi igjen dukker opp neste år i dress og smoking, men da i 
en bil helt fri for manuelt clutchutstyr.

For mer info, besøk facebookgruppa “offroad i gausdal”.

Tekst: Hans-Petter & Pål-Øivind Foto: Evy Gulbrandsen



annonse



test

KONG VINTER

av Simen Malerbakken - Stjerneservice

Kjære leser av MB-Tidende, snart 
kommer høsten og så nærmer det seg 
vinter, så vi børster støv av en gam-
mel artikkel for en av bilhistoriens 
lengstlevende modeller. Mercedes-
Benz G-klasse er både moderne og en 
klassiker i samme stund.

Når vi kaller Mercedes G-klasse for 
“Kong vinter”, så er ikke det uten 
grunn. Stort bedre fremkomme-
lighet skal du lete lenge etter. Dagens 
G-klasse har også fått en luksuriøs 
innredning, og komfort på høyt plan. 
Vi har gravd frem en eldre test under-
tegnede gjennomførte vinteren 2004
Nå er ikke en Geländewagen en 
vanlig bil, dette er en av de eldste og 
mest fordomsfylte bilene vi kunne 
finne. ”Alle” husker tiden i forsvaret 
der de måtte tilbringe timesvis bak 
rattet på en sløv gammal skranglete 
”Gelendervogn”.  Slik er ikke dagens 
Geländewagen; det er en nydelig bil, 
og den har oppnådd mye gjennom 34 

år med utvikling.

Boks på hjul

Ingen sier det bedre enn Mercedes 
selv, ”Echte Charaktertypen haben 
Ecken und Kanten” (Ekte karatertyp-
er har hjørner og kanter) og jammen 
har de ikke rett. Bilen må jo ha en 
egen sjarm, bilen som aldri har solgt 
bedre enn nå. På tross av uvelvillige 
norske myndigheter har G-klasse 
solgt langt flere biler i Norge enn i 
opprinnelseslandet Østerike. Dette 
skyldes blant annet registrering som 
lastebil eller buss, hvilket gav lavere 
eller ingen engangsavgift på bilen.

Om designet er det ikke mye å si 
utover at den har et karakteristisk 
preg med hjørner og kanter. De mest 
frelste vil se at det er mange en-
dringer i designet på dagens modell 
og de som er helt entusiaster vil 
kunne fortelle at det er snakk om en 

helt ny bil. Bare designtrekk er igjen 
av den første bilen, som rullet ut av 
fabrikken tilbake i 1979.  Som entu-
siaster vet vi at bilen har gått igjen-
nom flere bygge mønster. Den første 
het 460 og dagens heter 463.

Kort om utviklingen

Den første modelloppgraderingen av 
vesentlig karakter var i 1986 da bilen 
fikk tykkere og mindre ratt, bedre 
støyisolasjon, bedre seter og en rekke 
tekniske oppgraderinger.  Det var dog 
først i 1990 bilens utvikling ble delt, 
461 ble tiltenkt som en arbeidsbil og 
utvikling og deletilgang ble styrt til 
varebilsegmentet. Samtidig startet 
utviklingen av personbilen med 
byggemønster 463. 
Viktigst for 463 var kanskje overgan-
gen til permanent 4WD. Samtidig 
fikk interiøret personbilpreg, det ble 
montert personbilseter og brytere.



Komfortnivået steg også gjennom 
bedre fjæring og lydisolering nå 
nesten på nivå med personbilavdelin-
gen til Mercedes-Benz.  I 2001 Fikk 
G klasse enda en stor ansiktsløft-
ning, med modernisering, blinklys i 
speilene, elektronisk inn og utsjalt-
ing av høy og lav-serie, og betydelig 
bedre isolering igjen. Interiøret ble 
løftet slik som på bildene her og man 
tok grep for å få bilen på markedet i 
USA. Motorutvalget ble økt og 
omfattet nå både bensin og die-
selmotorer fra R5 til V8 med og uten 
turboer og kompressorer. I dag har 
Geländewagen blitt G-klasse, men 
den finnes fremdeles som «G-klasse 
Professional med en V6 på 3 liter og 
183hk, denne heter fremdeles 461. 
Derimot har man kommet enda 
lenger med personbilene, her er 
modellpaletten fra G 350 BlueTEC 
(211hk) til G65AMG og her snakker 
vi turbomatet V12 motor på 612hk. 
Avstanden fra den første modellens 
minste motor på 72hk med en fire 
sylindret selvpustende dieselmotor 
blir stor. 

Fare: Avhengighet av dreiemoment 
kan oppstå.

Vår testbil er i denne testen en 2003 
G 400 CDI, med 250hk. 
Vel ute på veien blir vi litt overasket 
over denne tunge bilens evner, den er 
både sprek og sterk på samme tid.  

At bilen er som å kjøre en murstein, 
er en helt annen historie vi forlengst 
har glemt. Borte er all skeptisismen 
med å bruke en så stor motor i en 
slik bil. Her bare brummer det i 
bilen i det den setter fart og nærmest 
spretter ut i trafikken. Det kraftige 
dreiemomentet skyver bilen fremov-
er på en imponerende måte. 2660kg 
flyttes avgårde som om det var en 
liten personbil. 560Nm gjør jobben 
sin og skyver avgårde, og 0-100km/t 
går på rundt 10 sekunder. Og i en slik 
koloss av en bil føles dette enormt. 
Bilens trekkkraft i mellomregisteret 
understrekes også av at kjøring på 
vinterglatte veier med 4wd gir en helt 
annen fremkommelighet. Bilen tar 

tak i asfalten og bykser fremover.

På veien

På landeveien er bilen en glede å 
kjøre, det er masse krefter, stiller med 
trekkraft og 
eleganse på kort kommando. Det 
er på snødekte veier bilen virkelig 
kan få vist sine egenskaper og det er 
ingen tvil om at dette er en av bilens 
sterke sider. Selv i hastigheter langt 
over det lovlige har bilen en stabi-
litet og balanse vi svært sjelden ser 
i en bil i denne klassen. Likevel er 
det helt klart at understellet er tungt 
- det merkes godt på bilen når man 
forserer små dumper og ujevnheter 
i veien. Det tunge drivverket skaper 
bevegelser som støtdempere ikke helt 
klarer å roe, og bilen får den karak-
teristiske etterdønningen som sprer 
seg i karosseriet.
Motorstøy er i liten grad noe tema så 
fort vi får bilen opp i fart, og i høyere 
fart er det 
vinden som står for den største støy-
kilden inni bilen. Bilen føles som å 
kjøre i en bunkers, der tid og sted 
ikke er så viktig. Den høye sitte-
posisjonen de rake ryggene og de 
rette vinduene gir en følelse av plass 
og rom, samtidig er det høyt plasserte 
baksetet en fordel for små barn som 
får god utsikt gjennom store vindu-
er høyt i forhold til annen trafikk. 
Bilen ikke bare føles sikker, den er 
sikker. Tester både hos Mercedes-
Benz og hos euro NCAP kan bekrefte 
den gode følelsen. Bilens mangel 
på deformasjonssoner er på nyere 
modeller innkapslet ved å gjøre større 
deler av fronten mykere og av plast og 
aluminiumsmaterialer.

Ut i skogen

Det er i terrenget bilen skal få vise 
seg, når den er så bra på veien kan 
den vel umulig være spesielt bra i ter-
renget? Nord-Odal Offroadklubb har 
velvillig lånt oss sitt terrengområde 
og vi skal teste bilen skikkelig.
På veg innover til løypa ser vi at noen 
biler får problemer, og en unødven-
dig stans midt i bakken innover til 
kjørefeltet gjør at vi må bruke sperrer 

for å komme videre. 
Forskjellen på bil med og uten 
differensialsperrer er som natt og dag. 
Vår bil er utstyrt med 4-ETS 
antispinnsystem, men dette må gi 
tapt når belastningen er stor og kun 
ekte sperrer er effektivt nok.
Vel inne på kjørefeltet skal det vise 
seg at den gamle terrengvognen har 
et overlegent tak på de andre. Selv 
med typiske asfaltdekk, er dette en bil 
som kommer seg frem hvor de fleste 
andre må gi opp.  

Vi kjørte med snø til over dørtersk-
lene, men hadde likevel ingen proble-
mer med  fremkommeligheten. 
Problemet kom først når man faktisk 
klarte å sette seg fast, da sto man 
virkelig fast. Bare storebroren Uni-
mog kom bedre frem enn G-klasse, 
og ble redningen når vi stod med 
snø til oppunder buken og hjulene i 
luften.

Problemet i snø er jo bakkeklaring, 
men selv på steder der man hadde 
regnet med at det skulle bli prob-
lemer, var det liten eller ingen fare 
ved å kjøre Geländewagen. Likevel 
oppdaget vi store forskjeller på bilen 
med 4-ETS innkoblet og med sper-
rer. Moderne antispinn, som finnes 
på mange langt mindre 4WD biler 
kommer til kort når forholdene blir 
vanskelige. Ekte sperrer er det eneste 
som virkelig gir fremkommelighet. 
Geländewagen har som eneste bil i 
verden sperrer på alle tre differen-
sialer som standardutstyr. Dette gir 
utmerket fremkommelighet også der 
veien slutter. Geländewagen er tysk 
og betyr terrengbil, og i så måte er vel 
navnet en forpliktelse som den klarte 
å leve opp til. Moderne biler har i dag 
4ESP eller antispinn med antisladd 
kontroll, dette vil funksjonsmessig gi 
samme fremkommelighet som vi her 
opplever i vår testbil.

Neste dag står isbane kjøring på 
programmet, Continental Dekk 
Norge AS lånte oss sin isbane ved 
Hunderfossen. Vi må igjen si at bilen 
imponerte. 



 Den store og tunge motoren 
hadde dog en stor ulempe - 
rundetidene ble svekket av at bilen 
understyrte i stor grad.  Likevel 
blir man bedre kjent med bilen og 
rundetidene synker. Den kraftige 
motoren gjorde at man kunne ta 
svingen pent, for så å gi full gass 
ut av svingen med enormt 
hjulspinn på alle fire hjulene og 
herlige powerslides som resultat. 
En balansert og fin kjøring gav 
resultater som er svært 
respektable med tanke på bilens 
konstruksjon og vekt. På is er det 
man ser de største forskjellene på 
dekkene, og her viser gatedekkene 
seg som betydelig bedre enn 
typiske offroaddekk. Med den 
forutsigbare og jevne fordelingen 
av kraft gir bilen trygge og enkle 
kjøreegenskaper på glatt vei. Det 
man i midlertid må huske på er 
at bilen er tung og å stanse krever 
lange strekker.

Konklusjon

Sjeldent har jeg kjørt noe med 
så bra kombinasjonsegenskaper, 
bilen var rett og slett ekstrem i 
terrenget, god på veien, og på 
isen, likevel tror jeg en lettere 
motor hadde gitt bilen enda bedre 
kjøreegenskaper. G-klasse har 
en personbils komfort kombin-
ert med terrengegenskaper langt 
utover konkurrentene.
Tilbake på veien var komforten 
fantastisk og bilen er utrolig på 
alle disipliner, noe prisen for så 
vidt skulle garantere for. En ny 

personbil med største motor kom-
mer på nærmere 4 millioner og 
har da alt det utstyret du finner i 
en moderne luksusbil.  For et land 
som Norge der farstsgrensene er 
moderate, veiene dårlige, vinter-
en lang og bakkene bratte er G et 
utmerket kjøretøy.

4WD

Det finnes mange ulike 4WDsys-
temer og her følger en beskriv-
else av  systemet som er brukt i 
Geländewagen. Bilen er i utgang-
spunktet utstyrt med tre differen-
sialer og permanent 4WD. Sys-
temet vil som alle andre biler med 
åpne differensialer overføre mest 
kraft til det hjulet med minst mot-
stand, noe du sikkert har merket 
på vinterføre der ett hjul spinner 
mens det/de andre står stille. I 
tillegg var vår bil utstyrt med an-
tispinn 4-ETS som bremser det/de 
hjulet/ene som har mistet grepet. 
Antispinn fungerer slik at det 
aktiviserer bremsene på det, 
eller de hjulene som spinner og 
dermed vil mer kraft overføres til 
de andre hjulene. Med 
differensialsperrer vil kreftene gå 
likt ut på begge sider, intet sløses 
bort i bremser, men alt vil gå til 
hjulene.

Låser man midtdifferensialen (1) 
vil 50% av kraften gå bakover og 
50% av kraften gå forover. Her kan 
bilen fortsatt begynne å spinne på 
ett forhjul og ett bakhjul. Deretter 
kan man låse bakdifferensialen 

(2), nå vil 25% av kraften til høyre 
bakhjul, 25% til venstre bakhjul 
og 50% til forhjulene. Nå kan du 
stå og spinne på begge bakhjulene 
og det ene forhjulet. Låser du så 
fordifferensialen (3) vil 25% av 
kraften gå til hvert hjul og man 
risikerer å spinne på alle fire (Da 
står du skikkelig fast, som på bil-
det til høyre).

En viktig detalj å nevne er at når 
du har låst en eller flere differen-
sialer blir bilen vanskelig å svinge. 
Grunnen til at man har differ-
ensialer er at alle hjulene roterer 
med ulik fart i svinger, da de har 
ulik distanse å gå (innerst/ytterst 
i svingen) Med låste differensialer 
vil bilen bli vond å svinge, og om 
du klarer å svinge vil den bryte 
veldig da det ikke er den veien 
bilen vil. Du vil også miste ABS 
funksjonen dersom bilen har låste 
differensialer.



Vil du være med og blåse 
liv i vårt lokallag?

lokallag Bergen

Tidligere lokallagsleder i Bergen har har lenge slitt med for mye annet å gjøre, og har desverre sagt i fra seg vervet, 
Med ingen overtaker ble lokallaget vurdert nedlang, men hovedstyrets effektansvarlig, Tommy Andersen har nå tatt 
på seg ansvaret.  
 
Tommy ønsker å blåse nytt liv i klubben og håper så mange som mulig av medlemmene fra Bergen finner gnisten og 
vil være med på dette. 

Lokallag Oslo skal snart på sin høsttur til Voss og dette er en god mulighet for lokallaget i Bergen til å samles og ta 
turen opp for å hilse på. De ønskes velkommen av alle i Oslo gjengen.

For å melde din interesse for Bergens lokallag ta kontakt med Tommy på effekter@mbentusiastklubb.no



Lokallag innlandet består en gjeng på ca. 60 personer som er 
spredd mellom Valdres, Gudbrandsdalen, Østerdalen og helt sør 
til Eidsvoll. Medlemmenes biler består for det meste av Mercedes 
sine trofaste travere som ble produsert på 80-tallet og det tidlig 
90-tall. Og med et par eldre veteraner og nyere bruksbiler. 
 
Vi i Lokallag innlandet prøver hver måned å møtes for å slå av 
en prat, ta oss en kaffe og kanskje noe å bite i. 
 
På vårt første litt større treff i år så var vi så heldige å få besøke 
Bertel O. Steen i Nydal der vi fikk prøvekjøre nye C-klasse som 
var rigget med AMG pakken. Noe som mange syntes var stas. 
Det var godt oppmøte, og det ble servert kaffe fra BOS og 
bakervarer fra én av medlemmene. 
 
I midten av mai fikk de som ønsket komme inn på verkstedet 
til samme Bertel O. Steen for å gjøre siste finpuss før Gol, og for 
å ta en kikk på at alt var i orden før vi skulle begi oss ut på tur 
over fjellet. Der var det hele 2 personer som ønsket å få fiksa litt 
på bilen sin. Mens Stian sto for det meste av skrujobben og Kent 
A tok turen innom for å slå av en prat. 
 
Under årets landstreff på Gol stilte vi med 7 biler og ca. 12 
personer fra Innlandet. Og takket være godt vær, god mat og 
masse hyggelige folk så reiste vi blide og fornøyd hjem, der 

Stian Olsen også kunne ta med seg 2 pokaler bagasjen. 
 
Ikke mange ukene etter Gol hadde vi vår årlige tradisjon med 
burger og is på Cadillac Diner i Tretten. Men til tross for like 
godt vær som i fjor, så var det ikke like mange som kunne ta 
turen til Gudbrandsdalen i år. Tretten er et sted der det 
er stor interesse for Mercedes. Spesielt blant den yngre garden. 
Og de lokale liker veldig godt at vi fra MBE kommer opp hvert 
år for å ta oss en matbit. Noe som også er stas for oss som 
kommer på besøk. 
 
Lokallag Innlandet’s siste møte var på Skibladnerbrygga i 
Gjøvik. Der møtte det 5 unge karer opp for å prate litt og kose 
seg med litt mat og is. Og på slutten var vi nødt til å kikke litt på 
det nye flaggskipet til Kent Arne, en 1971 SL350 som var skodd 
med ekte tredelte AMG felger. 

Og slik ser 1 år ut hos oss på Innlandet. Med mest aktivitet i 
mai-juni måned og med mindre møter resten av året. Vi har et 
godt samhold med mange flotte personligheter, noe som gjør at 
det å kjøre Mercedes gjør det enda litt bedre enn det allerede er.

lokallag innlandet

1 år med lokallag Innlandet
Tekst og foto: Simen Grasto



1 år med lokallag Innlandet

annonse



MIDTSIDE-BILEN
Geir Antonsens 2010 E350 CDI 4matic MB-tidende 2  - 2014





31/5 - 2/6 2014. GOL

SPESIAL:

LANDSTREFF
GOL - 2014



For undertegnede var dette landstreff nr. 2 og også i år 
valgte jeg å fly til Oslo fra Bodø. Planen min var å kjøre 
en MB fra Oslo til Gol og jeg var i kontakt med Bertel O. 
Steen sentralt og en forhandler.  Det viste seg at ingen var 
interessert i å stille ut en bil på Gol så da ble det til at jeg 
tok toget. 

Klokken 19:00 fredag ankom jeg landstreffet og det bar 
rett på grillfest. Været var supert og det var god stemning 
rundt bordene og artig å treffe gamle kjente. Grillingen 
kom etter sigende noe sent i gang, men klubben har 
notert seg dette og stiller sterkere med flere griller og 
bedre organisering neste år.

Lørdag var det like fint vær og styret hadde tid-
lig oppmøte. Som seg hør og bør kommer det en del 
påmeldinger under treffet så Thomas Madsen hadde mest 
å gjøre av oss. Tommy Andersen sto også på og fikk solgt 
en del effekter. Etterhvert flyttet vi effektene ut i teltet rett 
utenfor inngangen.

Parkering og utstilling gikk vel stort sett etter planen selv 
om det kom noen få innvendinger på parkeringen.

Ca. kl 14 var det cruising til Nesbyen. En kjøretur på ca en 
halvtime hver vei. Etter en kort pitstop bar det tilbake til 
Gol igjen. For at denne delen av landstreffet skal fungere 
enda bedre ba årsmøtet styret om å søke mulighet for 
kolonnekjøring til neste år.

Stemmetelling tok Stavanger avd seg av og ble videre 
organisert av Thomas og Øyvind Repvik hvor førstnevnte 
sto for utdelingen under middagen. Det var 10. gangen 
MB treffet ble arrangert på Gol. Ekstra oppmerksomhet 
ble det til Per Rustberggård (innehaver av hotellet) i form 
av en tavle med merker for hvert treff som har vært. 
Maten var som vanlig fortreffelig og det ble en svært 
hyggelig aften.

På søndag kl 10 startet årsmøtet som vi var ferdig med ca 
12. Det møtte opp 19 utenom styret.
Pers hadde ordnet baguetter som vi fikk utdelt under 
årsmøtet som gikk etter planen.

På hjemreisen var jeg heldig og fikk sitte på med fruen til 
Thomas og det var en veldig behagelig tur tilbake i Thom-
as sin S210. Rakk en tur innom Ås, hvor jeg opprinnelig 
er fra, og besøkte familien. Takk til alle for et flott treff!

Tekst av :Tore Vold - økonomiansvarlig

landstreff

Foto: Hallgeir Fonstad

Landstreffet 2014



landstreff

Årets vinnere

1. plass 124 * Best in shine før 2004 1. plass 210

1. plass 211/CLK 1. plass 212/CLS

1. plass 201 1. plass C-klasse & CLK

Foto: Øyvind Repvik



I år som tidligere år stilte mange flotte biler til 
konkurranse. Her er vinnere i 2014.

Lengste reisevei Best in fest

 1. plass S klasse  * Beste shine fra 20041. plass Roadster

1. plass Øvrige 1. plass Klassikere



landstreff

Mercedes-Benz Entusiastklubb’s Landstreff på Gol er både 
et særdeles sosialt arrangement, og en fin mulighet til å 
oppleve klubbens mangfold og kvaliteter. 

Dette er det ikke bare nordmenn som har fått med seg. 
I år var det også journalister fra det store utland tilstede. 
Redaktøren i Mercedes Enthusiast Magazine, Kyle 
Molyneux var også tilstede under hele arrangement. Med 
han var også fotograf Craig Pusey og freelancejournalist 
Stephen Hall. 
 
De dekket både arrangement ved Pers Hotell på lørda-
gen, så vel som en rekke reportasjer fra medlemmenes 
biler. Det kommer bl. a. reportasjer i Mercedes Enthusiast 
Magazine på Leif Magne Tjelta’s vidunderlige CLK 63 
Black, Lillan Østlie’s knallblåe W210, Mads Amundsen’s 
A-Klasse, en nydelig W108 300SEL 6.3, W116 450SEL 6.9 
og mange flere. 
 
Det var selvfølgelig ekstra artig for både klubben og 
Pers Hotell at Hallingdal og været viste seg fra sin aller 
beste side denne helgen. Men når sant skal sies, har dette 
tradisjonsrike arrangementet vært velsignet med flott vær 
nesten hver gang. 
 
I motsetning til de medlemmene som var fyllesjuke og 
kleine søndag morgen, dro en liten delegasjon på en aldri 
så liten representasjonsrunde for å vise fram noe av den 
flotteste naturen Norge har å by på. Ikke 
misforstå, hotellet er takknemlig for at enkelte 
medlemmer drikker som en V8’er på strake rør, men det 

er også greit å promotere andre aspekter. Kanskje mer 
forunderlig var det at delegasjonen besto av 3 engelske 
journalister, Ove Midtsjø (BOS), Kjetil Giltvedt (Sport 
Auto Event), Per Rustberggard (Pers Hotell), Jeanette 
Nøland de Geus (trøtt bartender) og Miss Turid Sunde 
(ellers kjent for å aldri være tidlig ute). 

Med avreise fra Gol kl 09:30 gikk turen over Aurlands-
fjellet (Hol-Aurland) til Flåm, Lunch i Gudvangen og en 
rask tur ned Stalheimskleiva etter et besøk på Stalheim 
Hotell. Derfra gikk turen tilbake til Aurland og opp til det 
fantastiske utsiktpunktet Stegastein, som er en 30 meter 
lang utstikker i limtre og stål 640 m.o.h. 
Med vakker utsikt mot Aurland og Aurlandsfjorden er 
dette en opplevelse av proporsjoner. Turen gikk videre 
derfra på «Snøvegen» (Fv 243) over det vakre 
Lærdalsfjellet via Lærdalsøyri, Borgund Stavkirke og retur 
over Hemsedalsfjellet. Til tross for mange fotoseanser var 
delegasjonen tilbake i god tid før middag. 
 
Jeg vil med dette ikke nødvendigvis oppfordre 
medlemmene til begrense festlighetene ved landstreffet, 
snarere minne om at det fullt ut er mulig å kombinere 
treffet med å oppleve det beste Norge har å by på. 
Jeg vet at våre utenlandske gjester var veldig imponerte 
over MBE’s Landstreff og jeg gleder meg allerede til neste 
år treff med denne fantastiske gjengen. 
 
Artikkelen om årets landstreffet er allerede på trykk i 
august nummeret av Mercedes Enthusiast Magazine og er 
på 4 helsider. Løp og kjøp!

Stjerner, fjell og fjord

av Per Rustbergard





landstreff

Foto: Simen Grasto Foto: Simen Grasto

Foto: Hallgeir Fonstad Foto: Hallgeir Fonstad

Foto: Hallgeir FonstadFoto: Hallgeir Fonstad

Foto: Hallgeir Fonstad Foto: Hallgeir Fonstad



Bilder fra treffet 

Foto: Simen Grasto



landstreff

Foto: Simen Grasto Foto: Simen Grasto

Foto: Simen Grasto Foto: Simen Grasto

Foto: Geir Kverner Foto: Geir Kverner

Foto: Geir Kverner Foto: Geir Kverner





kontaktinformasjon

Styreformann    Frode Strand     957 53 008    styreformann@mbentusiastklubb.no
Nestleder/Treffansvarlig  Thomas Madsen    971 45 415    treff@mbentusiastklubb.no
Økonomiansvarlig  Tore Vold     915 40 884    okonomi@mbentusiastklubb.no
Avtaleansvarlig   Frode Larsen Sæterstøl    928 14 590     avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.no
Medlemsansvarlig           Thomas Madsen    971 45 415    medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no 
Redaktør for MB Tidende Heidi Repvik                 949 84 941    mbtidende@mbentusiastklubb.no 
Webredaktør   Kenneth Lokøy     930 87 769    web@mbentusiastklubb.no
IT-ansvarlig   Øyvind Repvik     908 04 002    itansvarlig@mbentusiastklubb.no
Effektansvarlig   Tommy Andersen    934 93 484    effekter@mbentusiastklubb.no

 Lokallag Stavanger
Leder    Torstein Vårlid   992 43 595 torsteinvorlid@hotmail.com
Reiseleder og husfar  Frode Larsen Sæterstøl  928 14 590 frode_lars@hotmail.com
Webansvarlig   Sven Håkon Voldum  916 11 629 shvoldum@gmail.com
Kasserer   Thomas Nygård   482 85 863 th-nygaa@online.no

Lokallag Stavanger treffes hver mandag klokken 1900 og har klubblokaler like sør for Sandnes, nærmere bestemt i 
Noredalen 188. Her møtes medlemmene på mandagstreffene, og ved andre aktiviteter.

 Lokallag Innlandet
   Kontaktperson   Sigurd Biørn      415 03 016      sbiorn@gmail.com 
   Kontaktperson   Kent Arne Lindstad            476 32 370      kentaml@yahoo.no
   
   Innlandet har faste treff første torsdag hver månede hos Gilberg Engros Menypartner, Strandsagvegen 9a 2380 
   Brumunddal. Det sendes også ut info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, send en epost til sbiorn@gmail.

 Lokallag Oslo
Leder    Trond Hagebakken  928 00 025 hageba@online.no
Sekretær   Bjørn Mohn   413 06 467 bjorn.mohn@online.no
 
Lokallag Oslo har treff hver mandag, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakkering i Brobekkveien 102, men ofte med 
utflukter til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i MB Tidende og på forumet for mer informas-
jon. Det sendes også ut en info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

 Lokallag Salten
   Kontaktperson   Tore Vold          915 40 88     okonomi@mbentusiastklubb.com 
   Kontaktperson   Christoffer Hunstad Ersvik     911 35 522    christoffer@hunstad.org

    Møtes første mandag i måneden på Bryggerikaia, følg ellers med på forumdelen til lokallaget.

 Hovedstyret

 Lokallag Salten

   Kontaktperson   Tommy Andsersen       934 93 484   effekter@mbentusiastklubb.com 
  

    Ta kontakt med Tommy for mer info, eller om du vil være med å blåse nytt liv i klubben.





Nasjonale

Bladet Bil   - Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 475,- pr. år).
Dekk1    - Minimum 40% rabatt ved kjøp av dekk og felger til person- og varebiler,
                                                                 Dekkhotell kr 500 per sesong. 
Sarpsborg Karosseriverksted - 10% på reparasjon av alu.felger.
Nergaard Data og Elektronikk - 0 - 20% på bilstereoprodukter.
Krefting & Co /Autoglym  - Gode rabatter på bilpleieprodukter.
Emblem Spesialen  - Rabatt på Mercedes-effekter.
TS Racing Chiptuning Center - 1000,-  i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen. 
Dypvik Trading AS  - 10% ved å oppgi medlemsnummer ved netthandel.
Hellanor   - 20% på gjeldende utsalgspriser i alle avdelinger i Norge
DTE Systems AS  - 15% rabatt ved kjøp av tuning
Oljelageret.no   - 10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
Autoroyal.no   - 10% rabatt på originale deler, styling og øvrig sortiment
Flenstad tekniske  - 18% på lagerførte varer, -10% på timeprisen, alt innen trimming av MB!
Stjerneservice       - 10-20% rabatt på ordinære priser utenom kampanjevarer og olje, gratis fylling     
                                                                  av gass på klimaanlegg.
datatuning.no                              -            10% på produkter i nettbutikk, oppgi rabattkode.
Swissvax                                     -            10% på produkter i nettbutikk oppgi rabattkode.
Krefting & co/ Autogym               -            Gode rabatter på bilpleieprodukter  
Bergs Automatservice                 -            10% rabatt på gjeldende satser
Gytis AUTEK                               -            15% rabatt

Berg’s Automatservice AS - 10% på gjeldende priser.
AutoTrio AS   - Inntil -20%.
Keen Autoteknikk AS  - 10% på gjeldende priser.
Karosseri Spesialisten  - 10% på timepris. Gode tilbud på forhåndsberegnet pris.
Inge Høyers billakkering  - 10% på gjeldende priser.
Haugens Bilshine  - 10% på Ditec-behandling og bilpleie.
Baastad Bildemontering  - 20% på nye deler, -15% på brukte deler.
Autokvikk Alnabru  - 10% på alle tjenester.
Bertel O. Steen Autostern - 10% på verksted, opptil -25% på deler.
Jessheim Antirust  - 10% på komplett behandling.
Biochem Norge AS  - 25% på nettopriser
Oslo Felgretting   -  Rabatterte priser på retting av 15” til 20” felger
Star Autoco AS   - 6% på nybil, -15% på verksted, opptil -20% på deler (ekskl. aggregater).
Jims lagerutsalg  - 15% på alt bilrelatert (lakk, bilpleie, osv)
Rommen Bil AS   - 10% på gjeldende priser.
Råholt Maskinservice  - 10% på gjeldende priser.
Autostern             -  20% rabatt på deler (unntatt aggregater) og arbeid, samt rabatt på nybil.
Haugens Bilshine                        -            10% på ditecbehandling og bilpleie

Lakk & Verktøy i Lurabakken - 20% rabatt.
Caropractor1   - Retter bulker uten å lakkere, -30% på gjeldende priser
Bilmesteren AS   - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer
Kvål Auto AS                               -            1000,- i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen.
Dr. Wax                                       -            20% Rabatt. Avdeling i Sandnes og Stavanger e-post: post@drwax.as
Bertel O Steen Rogaland            -            15% på deler og 15% på arbeid.

samarbeidspartnere

Stavanger og omegn

Oslo og omegn

Bergen og omegn

Bilglass Bergen AS  - Frontrute 55% på glass. Sideruter og bakruter 10%.           
Auto-huset AS   - 15% på alle varer



Alt med trykk!
Brosjyrer • kataloger • Prislister • Produktark

Blader/magasiner • Bøker • Aviser • dm 

Plakater • Boards • Bannere • Permer 

Brevark • konvolutter • Blanketter 

etiketter • Billetter • Bæreposer

Profilartikler • Pakking • distribusjon

Originalarbeid • repro • Annonser

 Hovfaret 17B, 0275 Oslo. Tlf: 24 12 48 00
E-post: andrew@papermill.no. www.papermill.no

Bladet Bil   - Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 475,- pr. år).
Dekk1    - Minimum 40% rabatt ved kjøp av dekk og felger til person- og varebiler,
                                                                 Dekkhotell kr 500 per sesong. 
Sarpsborg Karosseriverksted - 10% på reparasjon av alu.felger.
Nergaard Data og Elektronikk - 0 - 20% på bilstereoprodukter.
Krefting & Co /Autoglym  - Gode rabatter på bilpleieprodukter.
Emblem Spesialen  - Rabatt på Mercedes-effekter.
TS Racing Chiptuning Center - 1000,-  i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen. 
Dypvik Trading AS  - 10% ved å oppgi medlemsnummer ved netthandel.
Hellanor   - 20% på gjeldende utsalgspriser i alle avdelinger i Norge
DTE Systems AS  - 15% rabatt ved kjøp av tuning
Oljelageret.no   - 10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
Autoroyal.no   - 10% rabatt på originale deler, styling og øvrig sortiment
Flenstad tekniske  - 18% på lagerførte varer, -10% på timeprisen, alt innen trimming av MB!
Stjerneservice       - 10-20% rabatt på ordinære priser utenom kampanjevarer og olje, gratis fylling     
                                                                  av gass på klimaanlegg.
datatuning.no                              -            10% på produkter i nettbutikk, oppgi rabattkode.
Swissvax                                     -            10% på produkter i nettbutikk oppgi rabattkode.
Krefting & co/ Autogym               -            Gode rabatter på bilpleieprodukter  
Bergs Automatservice                 -            10% rabatt på gjeldende satser
Gytis AUTEK                               -            15% rabatt

Berg’s Automatservice AS - 10% på gjeldende priser.
AutoTrio AS   - Inntil -20%.
Keen Autoteknikk AS  - 10% på gjeldende priser.
Karosseri Spesialisten  - 10% på timepris. Gode tilbud på forhåndsberegnet pris.
Inge Høyers billakkering  - 10% på gjeldende priser.
Haugens Bilshine  - 10% på Ditec-behandling og bilpleie.
Baastad Bildemontering  - 20% på nye deler, -15% på brukte deler.
Autokvikk Alnabru  - 10% på alle tjenester.
Bertel O. Steen Autostern - 10% på verksted, opptil -25% på deler.
Jessheim Antirust  - 10% på komplett behandling.
Biochem Norge AS  - 25% på nettopriser
Oslo Felgretting   -  Rabatterte priser på retting av 15” til 20” felger
Star Autoco AS   - 6% på nybil, -15% på verksted, opptil -20% på deler (ekskl. aggregater).
Jims lagerutsalg  - 15% på alt bilrelatert (lakk, bilpleie, osv)
Rommen Bil AS   - 10% på gjeldende priser.
Råholt Maskinservice  - 10% på gjeldende priser.
Autostern             -  20% rabatt på deler (unntatt aggregater) og arbeid, samt rabatt på nybil.
Haugens Bilshine                        -            10% på ditecbehandling og bilpleie

Lakk & Verktøy i Lurabakken - 20% rabatt.
Caropractor1   - Retter bulker uten å lakkere, -30% på gjeldende priser
Bilmesteren AS   - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer
Kvål Auto AS                               -            1000,- i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen.
Dr. Wax                                       -            20% Rabatt. Avdeling i Sandnes og Stavanger e-post: post@drwax.as
Bertel O Steen Rogaland            -            15% på deler og 15% på arbeid.

Bilglass Bergen AS  - Frontrute 55% på glass. Sideruter og bakruter 10%.           
Auto-huset AS   - 15% på alle varer

Lakkspesialisten AS  - 25% på lakk, -20% på sandpapir og sprayprodukter, -15% på Autoglym.
CD Bildeler AS   - 10% på slitedeler og rekvisita.
Bilradiospesialisten AS  - 5% på tilbudsvarer , -10% på ordinære priser.
Scandic Shine     -            15% på netthandel, må oppgi rabbattkode og medlemsnummer.
Gytis AUTEK                               -            15% rabatt

Høistad Bildeler   - Klubbens medlemmer får varierende  rabatt på 15-45%.
Motorcentralen (BoS Lilleh.) - 25% rabatt på alle deler utenom aggregater 10% på verksted

Notodden og omegn
Johnsen Auto Trading  - Klubbens medlemmer får -15% rabatt på soting av vinduer

Fredrikstad
TS racing                                    -            1000,- rabatt på tuning. Tiptronic tiplassing og tilbakesetting inkl.

Molde 
Autoteam Molde.                        -            1000,- rabatt på tuning. Tiptronic tiplassing og tilbakesetting inkl.

Bodø og omegn
Nordic Bil AS   - 10% rabatt på verksted, -15% rabatt på deler.

Pit stop                                        -            1000,- rabatt på tuning. Tiptronic tiplassing og tilbakesetting inkl.

Trondheim og omegn

Lillehammer og omegn

Notodden og omegn

Fredrikstad

Molde

Bodø og omegn

Kristiansand
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KLUBBEFFEKTER

Joggedress uten hette
450,-

Skiltplater m/ny design: 50,-
Passer “EU-tilpassede”
skilt i plast og metall

Skjorte fra 150,-

Skjorte fra150,- Caps 99,-

BESTILLING
webshop.mbentusiastklubb.no

eller
Kontakt effektansvarlig Tommy Andersen

Tlf: 93493484  E-post: effekter@mbentusiastklubb.com

Andre effekter:
Landstreffskjorte 2013              100,- 

Håndkle                                 110,- 

Tidligere MB-Tidende                20,- 




