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Årets første blad
Du holder nå årets første utgave av MB Tidende i hendene. Akkurat som man ser sikre vårtegn der 
ute i naturen, kan man også skimte klare vårtegn i bladet. Med fokus på treff og vårstell av bilen 
går vi denne deilige årstiden i møte og gleder oss til å se hva mer vi har i vente i løpet av året som 
kommer. 

Noe av det morsomste jeg som redaktør holder på med i dette bladet er å sette inn artikler fra 
klubbens medlemmer. Det er veldig moro å lese om fiksing av biler, treff og ikke minst alle reisene 
dere gjør med bilene deres. I dette nummeret er det desverre ikke så mye artikler av den typen, 
men vi håper at vi kan ha med dette i neste nummer. Det er bare å sende inn artikler og ideer, vi 
prøver å få med alt av stoff vi blir tilsendt og synes det er stas med et blad for medlemmene - av 
medlemmene.

Det vi derimot får kose oss med i dette nummeret er litt historie, gode råd til vårpussen og vi kan 
lese om hva Lokallag Oslo har holdt på med i det siste. 

Kos dere med vårens treff og håper alle som skal på Gol får et fantastisk opphold med knallvær 
hele helgen!



Styreformann har ordet

Det er igjen vår, folk har fått på sommerdekkene, og det er 
igjen deilig å være bilentusiast. Man kan vaske bilen, og den 
ser fortsatt fin ut dagen etter. 

Våren er også tiden da det igjen begynner å røre seg med 
treff og arrangementer. Lokallag Oslo er først ute med sitt 
vårtreff. Dette treffet har vokst fort de siste årene, og har 
vært en fin måte å kickstarte sommersesongen på. Invitasjon 
lenger bak i bladet.
 
Etter vårtreffet er det selvsagt på tide med landstreff. Tiden 
går fort, og dettet har vi jobbet med en god stund allerede. 
For oss i styret er det mye jobb forbundet med landstreffet, 
og jeg vil igjen be alle som vet eller tror de kommer, om å 
melde seg på innen fristen. Fristen er i år satt til 1. mai, og 
selve treffet er som alltid siste helga i mai. 

Etter sommer kommer dessverre høsten snikende, men det 
er ingen grunn til å deppe for det. I år som tidligere år, blir 
det høsttreff på Vålerbanen, og nå er treffet tilbake på en 
lørdag. Datoen er 22. august. Sett den gjerne av i kalenderen 
allerede nå.
Mer info kommer, så følg med på www.mbtreff.no. 

2014 ble et greit år for klubben. Vi har gått med greit 
overskudd en del år på rad, og ville nå gi en del tilbake til 
lokallagene. 
Støtten er gitt som følger:
Lokallag Oslo : Kr. 12.000
Lokallag Stavanger : Kr. 10.000
Lokallag Innlandet : Kr. 3.000

I tillegg er det satt av en pott på kr. 2000,- til hvert av 
lokallagene i Bergen, Trondheim og Salten. Det er dessverre 
lite aktivitet i disse regionene, men vi håper at noen vil ta tak, 
og forsøke å få til noe. Penger til gode formål ligger klart hos 
styret, det er bare å søke til meg, på: 
styreformann@mbentusiastklubb.no . 

Styret utbetaler også en del kroner for bidrag lokallagene 
bidrar med til MB Tidende. 
OBS: Deadline neste MB Tidende er: 1. august 2015

Det sies at alt hyggelig har en ende. Jeg har nå sittet 7 år som 
formann i klubben, før det var jeg vanlig styremedlem i 2 år, 
og før det igjen var jeg effektansvarlig i 2-3 år. Jeg har varslet 
valgkomiteen at jeg stiller til gjenvalg ved årsmøtet nå, men 
at det også blir siste gangen. Det er ikke veldig mye jobb å 
være formann, men etter såpass mange år syns jeg etter hvert 
at det begynner å bli på tide å la andre ta over stafettpinnen 
og drive klubben videre.

Vi er allerede noen for få i styret, og jeg håper at noen føler 
de har litt tid å avse til å være med og holde denne 
fantastiske klubben i live i årene som kommer. Det er 
årsmøte nå på landstreffet, så ønsker du å være med i styret, 
eller vet om andre, er det bare å gi et hint til valgkomiteen v/ 
Trond Hagebakken, så tar han kontakt. Kontaktinfo til Trond 
finner du lenger bak i bladet. 

Ha en fortreffelig fin vår og sommer! 
Frode Strand

Mercedes-Benz
Entusiastklubb

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

Vårtegn
Av styreformann Frode Strand



Nyheter

Rivalen til Audi TT kommer...
Enda et rykte kan bli til en god nyhet. Ettersom det blir 
lettere å bruke få plattformer for å bygge nye modeller, og 
at nesten alle motorer kommer fra samme samlebånd, gir 
det en mulighet til å skape enda flere stjerner. Og den nye 
stjernen vil ha plassen over Audi TT. Det blir nok en toseter 
med 4-sylindret motor til å begynne med, og etterhvert 
større motorer og en cabriolet-versjon. Mercedes-Benz vil 
bruke samme plattformen som A-klassen, og hvis alt går 
etter planen vil en tøff liten råtass dukke opp i 2019. Da er 
det bare å begynne å vente...

Enda en “coupe” skal bli født

Nå går rykter at Mercedes planlegger enda en modell i sin store familie. Det har kommet ut en tegning av en GLC som vil få en 
coupe bak seg! GLC Coupe. Denne vil mest sannsynlig vises i Shanghai Auto Show som er om ikke så lenge.
Nå går Mercedes-Benz til angrep på potensielle konkurrenter, akkurat som de gjorde mot BMWs X6 når de kom med GLE Coupe. 
Men denne gangen sikter de mot X4, og prøver å vise at en GLC er et bedre alternativ. Nå haster det litt siden X4 allerede er på 
markedet, og det er godt mulig vi vil se modellen til neste år eller senest 2017. I så fall vil denne nye coupeen bli basert på andre 
generasjon av GLK, som nå heter GLC - og dermed få samme plattform som den nye C-klassen. I tillegg til bensin- og 
dieselutgavene vil denne også fås som plug-in hybrid som den kommende C350e



av DaniMB

Mercedes AMG GT3 Gate-versjon 
Først kom Mercedes AMG GT, så kom AMG GT S og en AMG 
GT3. Nå vil det komme en AMG GT3 gateversjon.
Karosseriet er blitt bredere og enda mer aerodynamisk, og bilen 
har blitt mye lettere og raskere enn GT S. I likhet med 911 GT3 
vil AMG GT3 gateversjon (den vil nok få et eget navn) fortsette 
å ha samme 4-liters twin-turbo V4, men vil få mer hestekrefter 
sammenliknet med GT S som gir 510hk. Selv med en helt ny 
styling og bredere kropp, vil denne monster-GT’en veie mindre 
enn GT S. Siden Mercedes AMG GT S trenger 3,8 sekunder på 
å nå 100km/t, vil denne nye tassen kutte 0,2 sekunder av denne 
tiden. Den heite utgaven vil få en ny frontvinge og bakvinge som 
er annerledes enn AMG GT Edition 1. Lurer du på hvor mye 
denne vil koste? Mye mer enn AMG GT S.

Planlegger Mercedes Benz en pickup? 

Mercedes-Benz kommer kanskje med en ny modell i et helt nytt segment, en pickup der det kan være mange forskjellige varianter. 
I følge Mercedes-Benz vil det bli et samarbeid mellom Daimler og Renault Nissan, akkurat som Citan. 
For nå er dette et rykte som går, “Mercedes-Benz Pickup”. I dag er det en god del varianter av pickup som blir solgt verden over, 
som Hilux, Amarok, Ram og mange andre. Det hadde vært moro å se en Mercedes-Benz pickup på norske veier, men det er nok 
avgiften som avgjør hvor mange av de vi kan forvente å se på veiene i årene framover. 
Det er blitt sagt at pickupen vil komme før 2020, men hvordan den vil se ut og hvilke motoralternativer som blir tilgjengelig er ikke 
blitt avgjort. Kanskje det er neste MLP? Uansett blir det spennende å følge utviklingene til Mercedes-Benz.



Nyheter

E klasse tar av!

Snart er det på tide å fornye E-klassen med en helt ny modell, 
og ikke bare fokusere på å gå fra doble til enkle frontlykter! Til 
nå har vi sett en del bilder av prototypen, men nå er det mye 
enklere å se bilen i produksjonsfase der frontlyktene blir kopiert 
fra lillebror C- og storebror S-klasse. Men likheten slutter ikke 
der. Baklyktene er også lik de andre, mindre og litt mer 
“klumpete”. Interiøret får en skikkelig boost, og blir mer 
luksuriøst som i S-klasse. Større mediaskjerm og til og med 
displayet i speedometeret blir mer komplisert. Interiøret blir 
freshet opp med ny tredekor og myke linjer, og beinplass til 
passasjerene bak kommer i fokus. Nye speilhus, dørhåndtak og 
retningslinje i karosseriet blir godt synlig i W213, men at bilen 
kommer til å bli opptil 150kg lettere enn forgjengeren er ikke 
lett synlig.

Det er ikke bare interiør og eksteriør som forandrer seg her, 
men det er også det som får fart i bilen! Vi forventer å se (ikke 
at vi gleder oss kjempemye til liten motor, men 
avgiftsreduksjonene ser vi fram til) en 1,6-liters 4-sylindret 
dieselmotor som gir 122 hk til rådighet. Det føles ikke mye, 
men det kommer fra en 1,6L! Ikke glem at i ‘79 hadde man en 
123 dieselmotor på 2 liter som ga knappe 60 hester. Og for de 
andre som forventer litt mer action når de trykker på pedalen 

skal Mercedes-Benz komme med en 2,9-liters turbodiesel som 
får 313 hester til å galoppere samtidig. Ikke nok sier du? Da kan 
du hheller bestille E-klassen med en quad-turboversjon der to 
elektriske turboer klemmer ut nesten 400 hester. Bensinmo-
torene kommer også for de som foretrekker det. 

I rekkesekseren får man alt fra 2,2 til 3,5-liter. Neste steg blir en 
4-liters V8 som allerede finne sunder panseret til AMG GT og 
C63 AMG. 
Ryktene sier at sedanen vil bli mer sporty mens cabrioletut-
gaven vil bli mer luksuriøs. Utstyr som autopilot cruisecontrol 
som kjører bil av seg selv på motorvei, heads-up display og 
selvparkering av bilen via smarttelefonen blir noe av det man 
har lyst til å utstyre sin neste E-klasse med. 



Mercedes-Benz som 
arbeidsverktøy
Jeg har hatt MB som arbeidsverktøy drosje i Bergen Taxi 6 år 
nå.
Jeg begynte med en 2007 E-klasse, et par måneder senere ble 
den byttet i en Viano.

Bergen Taxi som er Bergens eldste og største drosjeselskap. I år 
feirer Bergen Taxi 100 års jubileum  og består av ca 450 biler.

Populariteten av de forskjellige merkene på bilene har variert 
opp gjennom tidene, men Mercedes har, de siste 30 år, hatt en 
stor andel av bilparken. Det er i dag MB fordelt på B-klasse, 
C-klasse, E-klasse, S-klasse, ML, V-klasse  og Sprinter.

I Bergen Taxi er MB Sprinter helt klart foretrukket som verktøy 
for transport av flere enn  9, og opptil 16 passasjerer.

Mercedes Sprinter har vært Mercedes sin modell for melloms-
jiktet mellom varebil/stasjonsvogn og lastebil/buss helt siden 
80-tallet. Sprinter leveres i mange forskjellige lengder og høyder 
og leveres både som førerkort klasse B personbil / varebil, og 
som lett lastebil / minibuss. (førekort klasse C1/D1)

Selv bruker jeg en 16-seter Sprinter på femte året med rullestol-
rampe bak, AKA en “rullestol-maxi-taxi”, eller “storbil” som den 
kalles på folkemunne. Bilen er 7,2 meter lang men den virker 
ikke så lang i det daglige.

Bilen er fleksibel med tanke på at jeg kan kjøre grupper på inntil 
16 passasjerer eller jeg kan ta bort seter og få plass til to rulle-
stoler. Jeg har også muligheten til andre konfigurasjoner, som 
gir bilen større bagasjeplass om det skulle være nødvendig.
En annen grunn for at Sprinter er førstevalget for denne typen 
bruk er at den leveres med automat. Jeg kjørte manuell gir tid-
ligere og det var en befrielse å endelig få automat.
Mercedes sin 7G tiptronic gearkasse og med en V6 - turbodiesel 
på 193Hk gjør at bilen ikke er en sinke i trafikken selv med mye 
last, og er ypperlig til den slags bruk.

Av ulemper jeg har lagt merke til kan jeg nevne at fjærene bak 
kan, på ujevnt underlag være harde, og bakenden vil hoppe 
om det går for fort over humper, spesielt fartshumper.  På en 
annen side kan den også gynge en del frem og tilbake når f.eks. 
ene bakhjulet går ned i et hull. Det er heller ikke en perfekt 
vinterbil. Det har hendt mer enn en gang at jeg har vært litt på 
“seiling” men takket være anti-skrensen har det gått bra.
Fleksibiliteten som bilen gir meg i arbeidet er meget god, i 
tillegg til at bilen er motorsterk og arbeidsvillig.
Som arbeidsbil mener jeg den er meget bra, men det behøves 
litt trening for å gi passasjerene en komfortabel tur.

av Tommy Andersen



lokallag Oslo

De siste månedene har vært aktive og spennende. Det er jo en 
utfordring å få til aktiviteter på onsdagene som medlemmene 
finner interessante og artige. Det har også vært litt spenning 
rundt hvor vi skulle fortsette å avholde medlemsmøtene våre, i 
og med at Inge Høyer har valgt å selge verkstedet sitt. Heldigvis 
har vårt medlem Andrè Skjerden (Skjerdens mek. Verksted) 
sørget for at vi kan fortsette å treffes i Brobekkveien 102b. 
Eneste forskjellen er at inngangen til møtelokalet skjer gjennom 
en annen inngangsdør.

I tillegg til møtene i Brobekkveien, har disse månedene siden 
nyttår bestått av spennende og hyggelige samlinger.
Våre engasjerte og trofaste medlemmer Mona og Cato Wagner 
inviterte oss til verksted/garasjesamling med pølser og vafler på 
Gjerdrum. For øvrig samme sted som klubben har 
lagercontaineren stående. Dette skjedde 11 februar, og riktig 
mange fant veien hit og skapte som vanlig en trivelig stemning.

Siste onsdagen i februar hadde Dag Bongard (kasserer i lokalla-
get) sørget for at vi fikk besøke Sønnak Exide i Oslo. Her fikk de 
fremmøtte en spennende og skikkelig innføring i batterier og de 
ulike varianter og virkemåter av distriktssjef Jarle Aase. Dette er 
virkelig en vitenskap mange kunne ha godt av å kjenne litt til. 
Både når det gjelder de forskjellige batteritypene og hvordan de 
bør vedlikeholdes. En virkelig nyttig og lærerik kveld.

11 Mars besøkte vi Truls Røer hos Sandven Oslo. Truls er 
også en av våre medlemmer, og er en særdeles hyggelig og 
trivelig kar som har gitt oss muligheter til å få følge ham hos 
de Mercedes-Benz forhandlerne han vært hos. Sandven selger 
de fleste merker i absolutt alle prisklasser, og evner å tilpasse 
seg markedet. Så her spenner beholdningen fra Bentley, til 
flotte ”normale” familebiler . Sandven Service er autorisert som 
Mercedes-Benz verksted og står klare til å ta i mot biler. Gutta 
på verkstedet med Frode Aarsby i spissen har kunnskap, service 
og kundebehandling som sin merkevare. 

Siste onsdagen før påske fikk vi gleden av å besøke Eberspräch-
er på Trollåsen rett utenfor Oslo. De leverer tilleggsvarmere 
med tilbehør til alt av biler og båter. Tross dette er det faktisk 
eksosprodukter konsernet er størst på. Her traff vi tre 
engasjerte og trivelige gutter som villig delte med deg av 
kunnskaper på området, og det var overhodet ingen tvil om 
at disse kara virkelig kan sitt fag. De viste oss ”laboratoriet” 
hvor de tester og feilsøker utstyret for feil, og for å si det slik; 
det er ikke mye som ikke synes på det diagnoseutstyret de har, 
her leses ALT av. Dette ble enda en særdeles spennende og bra 
klubbkveld i rekken.
I skrivende stund står påsken for døra med ”klubbfri”, men 8 
april møtes vi i Brobekkveien for å avholde lokallagets årsmøte, 
så når bladet er ute blant medlemmene er lokallagets 
styresammensetning klar.
Er vel også på plass å nevne her at Lokallagets vårtreff 
arrangeres søndag 3 mai. I år bli vårt vårtreff og MBKNs treff 
slått sammen. Men dette er det skrevet om et annet sted i bladet.
For øvrig anbefaler vi interesserte å følge oss på MBE’s forum, 
på lokallagets Facebookside, og mail fra lokallagsstyret for 
oppdateringer av aktiviteter.

Lokallag Oslos hjørne
av Trond Hagebakken





Vårtreff

Lokallag Oslo

Også i år har vi gleden av å invitere til

MERCEDES-BENZ TREFF I OSLO,den 3.mai-2015

Søndag 3.mai avholder Mercedes-Benz Entusiastklubb lokallag Oslo i

samarbeid med MBKN åpen dag Brobekkveien 102b, fra kl.11:00 til 15:00

GRATIS INNGANG!

Vi håper dette kan bli noen hyggelige timer for alle med hjerte for

Mercedes-Benz. Noen av våre samarbeidspartnere vil være tilstede, så

det blir sikkert muligheter for gode kjøp og avtaler, ikke minst en

trivelig bilprat. Vi håper selvsagt på flere nye medlemmer og vi tar

imot innmeldinger på stedet.

Ta med familie, venner og kjente!

Her blir det mange flotte biler å se!

Vi fyrer grillen og selger noe lett fordøyelig til sympatiske priser. 

PS. Vi har selvfølgelig søkt om finvær denne dagen i år også og håper at dette blir innvilget.
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Søndag 3 mai fra kl. 11.00 til kl. 15.00 er det nok en gang klart 
for det årlige Vårtreffet i regi av lokallag Oslo. I år blir det med et 
tett samarbeid med våre venner i MBKN. Det betyr at bredden 
av modeller blir større enn noen gang. Alt tyder på at vi får 
benytte samme plass som i fjor, det vil si på baksiden av Brobek-
kveien 102b. Også i år vil fler av våre gode samarbeidspartnere 
være til stede med produkter og tjenester som vil være 
interessante for de besøkende. Som vanlig sørger vi for fint vær 
for å gjøre dagen suveren, grillen vil også i år bli fyrt opp for å 
sørge for at de besøkende kan få kjøpt seg noe å bite i. Vi vil på 
det sterkeste anbefale de besøkende å ta med seg noe å sitte på 
om dette føles nødvendig.
Treffet er som alle år tidligere åpent for alle med interesse for 
Mercedez-Benz, helt uavhengig hvorvidt man er tilknyttet noen 
av klubbene eller ikke, og er en glimrende mulighet for å treffe 

”likesinnede”. Ekstra hyggelig har det vært at flere har hatt med 
seg fremtidige Mercedes-Benz eiere, nemlig barna. På en slik 
dag er alder ingen hindring, hverken oppad eller nedad. Og 
heller skal ingen tro at deres bil ikke er ”bra nok”. Her er det bare 
å møte opp med den Mercedecen man måtte ha.
Også i år vil vi ved hjelp av de besøkendes stemmer kåre 
”Peoples Choise”, i 2014 ble det Geir Normanns oransje SL 500 
som stakk av med prisen. Hvilken bil blir det i år??
Bildene er fra Vårtreffet 2014 og viser den supre oppslutningen 
vi hadde da. Vil tro at årets arrangement vil overgå dette med 
god margin ved hjelp av alle dere Stjernemennesker der ute.
 Så: Spre ryktet blant venner og kjente og legg turen til oss denne 
søndagen. Velkommen skal dere alle være!! 

Lokallag Oslos vårtreff 2015
av Trond Hagebakken



lokallag Oslo

For en som gjennom 38 år har kjørt små og store biler med 
forbrenningsmotorer er det å skulle gjøre bekjentskap med el-bil 
faktisk ganske spennende. Hvordan går den og hvordan føles 
den?

Ved første øyekast er det ikke mye som skiller en B Electric Drive 
fra en vanlig B klasse. At den er 4 cm høyere enn forbrennings-
bilen sees best når de to utgavene står ved siden av hverandre. 
Denne høydeforskjellen er gjort for å kunne få plass til 
batteripakka på 28 KwH som ligger plassert i gulvet. 

Ladetiden for batteriene avhenger helt av spenningen bilen blir 
koblet til. Ved en 230v/16A kurs vil det gå drøyt åtte timer å lade 
fra tomme til fulle batterier. Ladetiden vil øke proporsjonalt med 
reduksjon av spenningen. I følge fabrikken vil rekkevidden ved 
fulladede batterier være opp til 230 km, men den reelle 
rekkevidden vil avhengig av innstillinger og kjørestil være i 
nærheten av 160 km. Faktorer som utetemperatur og topografi er 
selvfølgelig også med på å avgjøre rekkevidden.

Teknologien i bilen gir ved hjelp av flere innstillinger muligheter 
for å bidra til å benytte batterispenningen optimalt i forhold til 
behov. 

Elektromotoren yter 179 hk og 340 nm. Dette gir den 1725 kg 
tunge bilen en akslerasjon fra 0-100 på 7,9 sekunder, og toppfart 
elektronisk begrenset til 160 km/t. Dette gjør den til en 

temmelig rask B Klasse, og med et særdeles lavt tyngdepunkt, 
også en riktig morsom bil å kjøre på svingete norske landeveier. 
Girkassen er av typen ett-trinns.

Prisen for basis bil er 277.500,- levert Oslo. Den modellen jeg 
fikk prøve ligger på 380.000,- med utstyr.
Blant det utstyret denne bilen er utstyrt med er Electric Art 
pakken som inneholder bl.a. blå speilhus og blå spiler i grillen, 
18” hjul, sort taktrekk og skinnratt. 

Interiørmessig er den en typisk Mercedes-Benz, med den gode 
kvalitetsfølelsen og de rette detaljene. Dashbord i skinn med 
hvite sømmer, lysdetaljer innvendig, Electric Drive logo på 
gulvmatter, og andre detaljer gjør dette til et godt bekjentskap. 
Hendler på rattet er styring av de forskjellige modusene og 
innstillingsmulighetene. I instrumenthuset er f.eks turteller og 
tankmåler byttet ut med ecometer og batterispenning. Det gode 
med utviklingen som har vært, er at man ikke lenger trenger å 
kjøre rundt i en liten bil produsert på en båtfabrikk på Aurskog, 
eller en bil på størrelse med en moped for å kjøre el-bil, men 
at man kan velge en fullverdig personbil med de betryggende 
fordeler det gir, og ikke minst at det er mulig å skaffe seg en 
fullverdig Mercedes-Benz med el-bil fordeler. Så er man ute etter 
kvalitet og en flott el-bil er B Elctric Drive absolutt å anbefale.

Prøvekjøring av 
B electric drive 
av Trond Hagebakken





Medlemsansvarlig lirer av seg litt info..
Navn: Thomas Madsen
Bor: Mysen
Alder: 42år
Kjører en 1999 E320 4MATIC
Diverse: Gift, 2 barn og 2 hunder.

Vi følger omtrent tallene fra i fjor,  men ligger i år dessverre noe under. Dette regner jeg med at vil jevne seg 
ut mot slutten av året. Vi var veeeeldig nære å nå 900 medlemmer mot slutten men dessverre holdt det 
akkurat ikke.
Det er fortsatt noen som ikke har betalt, og fortsatt noen som ikke har sagt ifra at de ikke ønsker å være med 
videre (ingen av disse får dette bladet.)
Dessverre er det fortsatt mange der ute som glemmer å sende meg en epost med endringer når de flytter eller 
får seg ny epost adresse.  Det er også en del som bytter mobilnummer, og når jeg da har feil epost, feil adresse 
og til og med mobilnummeret er feil, da er jobben med å få sendt ut ting til medlemmene straks litt vanske-
ligere.
Vi nærmer oss nå landstreffet med stormskritt og min neste hektiske periode står for tur. Her er det litt viktig 
at man fyller ut all info om bil og ledsagere så all info blir riktig på første forsøk. Det er veldig mye mer jobb 
for meg å måtte søke opp dette i etterkant nemlig.
Da gjenstår vel bare å ønske alle en god sommer om vi ikke prates før det, eller sees vi vel forhåpentligvis på 
landstreffet som blir mitt 9 på rad.

Thomas Madsen
Medlemsansvarlig
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Vårpussen er i gang
Ikke bare båtfolket kan sette i gang med vårpussen nå som sommeren endelig er rundt hjør-
net. Allerede i slutten av Mai skal vi på landstreff og nå gjelder det å få bilen i orden.  har la-
get noen servicetips som vi ønsker å presentere i årets første utgave av MB-Tidende. 

www.stjerneservice.no har laget noen enkle servicetips som vi 
gjengir i bladet for at du som medlem skal kunne utføre enkle 
operasjoner selv.
I dette nummeret tar vi for oss dekkskift. Selv om mange kanskje 
har gjort dette allerede er det enkelte ting her man kan dra nytte 
av. 
Vi tar også med nyttige tips om bytte av automatgirolje på biler 
med 5-trinnsautomat fra ca 1996-ca 2012
Til slutt tar vi med en liten kikk innom kontroll av 
tenningsanlegg. Dette kommer vi tilbake til i neste nummer av 
MBT og i senere utgaver av Servicetips fra www.stjerneservice.
no 
Meld dere på Stjerneservices nyhetsbrev og få servicetipsene på 
e-post. Print de ut, etter hvert får du din egen lille servicebok 
med råd og tips om vedlikehold. 
Stjerneservice gir også alle medlemmer 10-20% rabatt på alle 
varer. 

Dekkskift

Dette bør du ha
-17mm eller 19mm hylse (pipe)
-Momentnøkkel til å stramme boltene med
-Styrepinne fra verktøyssett
-Jekk
-Hjulsikring/ Kile
Nyttig å vite
Korrekt tiltrekningsmoment er for personbiler 150Nm 
ved stålfelger og 110Nm ved Aluminiums felger. Unntatt 
140/460/461/463 som skal ha 150Nm på aluminiumsfelger og 
170Nm på stålfelger.
110Nm tilsvarer ca 11 kilo ytterst på en meter arm målt fra 
senter av hylsen (pipen). 150Nm tilsvarer ca 15 kilo.  

Sjekk alltid
Kontroller hjulboltene for skader og slitasje. Gjengetrådene 
skal ikke være spisse, men jevne og runde. Konen er på ALLE 
Mercedes-Benz rund og kuleformet, dette skal sikre god 
sentrering samt hindre at de løsner.  Nye bolter får du hos www.

stjerneservice.no fra kun 10,- pr stk  (fra kr 9,- for medlemmer. ) 
Biler fra og med 211 har 14mm bolt mens eldre modeller har 
12mm bolt. Påse derfor at felgene ikke kan byttes mellom 
ovennevnte modeller. 
Når korrekt bolt er montert med korrekt moment vil den ikke 
sette seg fast, den vil være lett å få av, men ikke løsne.  Fett eller 
lignende skal ALDRI forekomme på hjulbolter.  
Kontroller dekkene for sprekker, ujevn slitasje og alder ved 
montering. Sjekk også lodd og avbalansering slik at hjulet er i 
orden ved montering. 
Når hjulet først er demontert kan det være klokt å kikke på be-
leggtykkelsen til bremseklossene også, da vet du at det er i 
orden. Se også etter unormale ting, sprekk i bremseslanger, 
kabler og ledninger henger som det skal og alt ser greit ut. Dette 
er en ren visuell sjekk som kan gi deg mye informasjon om 
eventuelle feil eller mangler når du først er i hjulhuset. 
Kontroller også TireFit for de som har dette i sin bil, datoen på 
tetningsmiddelet bør ikke ha gått ut, dette kan skape problemer 
ved punktering. www.stjerneservice.no har komplette nye Tire-
Fit sett med kompressor og tettemiddel til kun 549,- ( 494,- for 
medlemmer av MBE. ) 

Gjør slik
Sikre bilen mot å bevege seg, bruk hjulsikring/kile på motsatt 
diagonal av der bilen skal løftes. Løsne hjulboltene 1/2 runde. 
Plasser jekken i jekkfestet, påse at den tar skikkelig inngrep. På 
biler med rundt hull i kanalen skal jekken treffe godt i festet. For 
biler med underliggende feste, påse at kanten treffer i 
utsparingen på jekken. Løft deretter opp bilen. 
Unngå å få deler av kroppen under bilen i tilfelle den skulle falle 
av jekken. Skru ut boltene og ta av hjulet. Monter styrepinnen, 
og løft det nye hjulet på denne. Hjulboltene skal tiltrekkes i 
stjerneform (annenhver bolt i rotasjonsrettningen). Demonter 
styrepinnen og monter siste hjulbolt. Senk så bilen ned, og stram 
med korrekt moment. 
For biler med rundt jekkfestehull - sprut litt olje inn i jekkfestet 
før deksel monteres, da hindrer man rust og gjør montering av 
jekken lettere neste gang. Etter ca 100km skal 
tiltrekningsmomentet på hjulbolter kontrolleres.

Vårstellet må til før man samles på Gol. Her er to vinnerbiler fra fjoråret, vinner i klassen 212/CLS og vinneren i klassen Klassikere.

av Simen Malerbakken. Foto: Øyvind Repvik



ATF service

Før du begynner trenger du ATF6 servicepakke fra www.
Stjerneservice.no Den består av 8 liter olje, automatgiroljefilter, 
bunnpakning, kontaktstykke, peilepinne, og stift. Alt til kun 
1487,- (kun 1338,- for medlemmer) 
Bilen må heves, og stå i vater, enten at du legger deg under bilen 
eller bruker en løftebukk. 
Vær nøye med at bilen står sikkert når du  jobber under den. 

-Kjør oljen varm (ca 80 grader).
-Tapp av oljen gjennom tappeplugg .
- Monter tappeplugg slik at kobberringen gir etter. Husk å gløde 
kobberringen til den er rød, før du slipper den i kaldt vann. Da 
vil den utvide seg og mykne. 
- Skru ned bunnkaret, skruene løsnes diagonalt. (Fra og med 
dette trinnet bør bilen være ren under, og lokalet skal være rent. 
Støv og skit må ikke komme inn i girkassen.) 
- Rengjør bunnkaret.
- Demonter og rengjør kontaktstykket. 
- Demonter filteret (trekk ned).
- La girkassen dryppe seg tørr (Ca 30 minutter) .
- Demonter ledningen og kontaktstykket på siden av girkassen 
(8mm skrue i midten av kontaktstykket) .
- Monter nytt kontaktstykke med nye HELE pakninger. Tiltrek-
kes forsiktig.
- Monter nytt girkassefilter.
- Monter ny pakning på det rene bunnkaret.
- Monter bunnkaret, tiltrekk boltene med 8-10Nm slik at gum-
mipakningen ikke skades. 
- Fyll 4 liter ATF olje gjennom peilerøret. (Viktig med korrekt 
olje: MB236.14)
- Demonter returrøret fra oljekjøler. (Sitter over kontaktstykket) 
- Tre på en slange her slik at du unngår å sprute bilen full av olje 
på undersiden. 
- Start motoren, la det komme ca 4 liter olje ut av returen.
- Monter returrøret under bilen. 
- Fyll ca 3 liter olje via peilerøret. 
- Start bilen og la automatgiroljen bli varm, ca. 80 grader.
- Flytt girspaken igjennom alle girene, å påse at den tar inngrep.

- Peil og korrigerer mengde.

En rask og effektiv måte å kontrollere tenningsanlegget kommer 
senere, men som et nybegynnertips kan det være å starte opp 
bilen i en mørk garasje eller på natten så lenge det er mørkt. 
Utstyr deg med en dusjflaske med vann, dusj så vann på tenn-
kabler, plugger og fordelerlokk når bilen går. Dersom du ser at 
det begynner å «lyne» i motorrommet så har du problemer. Den 
delen lynet kommer fra bør skiftes, for å unngå problemer. 
Vær forsiktig; lynet oppstår som overslag fra tenningsdelen, og 
dette er høyspent. Ikke ta på lynet, og hold deg i god avstand fra 
både tenningsdeler og bevegelige deler når motoren er i gang. 
Mer om tenningsdeler kommer i senere servicetips fra 
www.stjerneservice.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få våre 
servicetips rett i innboksen. 

Nå i april og mai gir vi også 20% på økonomideler, dette skulle 
gi deg som medlem en rabatt på 20% i tillegg til den faste 
rabatten på 10%. Så slå til, med rabattene så får dere antagelig 
Norges billigste Mercedes deler. 



Det var en gang...
Vi har alle en felles interesse i Mercedes-Benz, ikke alle er kanskje klar over hele historien til dette fantastiske merket. 
Jeg har blitt forespurt om jeg kunne tenke meg å lage en artikkelserie om Mercedes-Benz og historien. 

Først får jeg presentere meg selv, Simen Malerbakken.  Grunnlegger og første styreleder for klubben tilbake i 2000. 
Vi var en gjeng med ungdommer som ønsket å ha et fellesskap i vår interesse for nyere Mercedes-Benz. Med stor iver 
ble jobben med å danne Mercedes-Benz Entusiastklubb startet. I dag driver jeg firmaet Stjerneservice og har i så måte 
gjort min hobby til mitt levebrød. Jeg har jobbet i Bertel O. Steen og i DaimlerChrysler AG. Siden jeg har levd så tett 
med Mercedes-Benz i så mange år har det blitt en naturlig følge å lytte til forskjellige historier om merket, både fra 
eldre herrer ved Daimler-Benz, DaimlerChrysler og Daimler, samt Bertel O. Steen og selvsagt en masse bilklubber. 
Jeg har derfor forsøkt å samle litt av den gode historien til dere. 

Se ikke dette som et rent faktaleksikon, 
for det er det ikke. Dette er kun en sam-
ling av tanker fra hodet til en mann. 

Men siden jeg skal holde meg til å snakke 
om Mercedes-Benz og historien om ut-
viklingen til selskapet, måtte jeg kanskje 
starte med begynnelsen. 

17. Mars 1834 kommer en skrikende 
unge til verden, i en liten by kalt 
Schorndorf utenfor Stuttgart. Hans far 
var den nokså kjente bakeren Johannes 
Däumler og hans mor Frederika 
Däumler er naturligvis stolte av gutten 
sin, og døper barnet Gottlieb Daimler. 
Den lille gutten vokser opp med familien 
sin og får gå på handelsskolen. Etter hvert 
får han også et stipendiat til å gå på 
høyskole og blir mekanisk ingeniør. 

Gottlieb Dailmer som 30 åring. (bilde fra Dailmer)

Decenniumet etter Daimlers fødsel, 
nærmere bestemt 23 November 1844 blir 
en oppvakt liten gutt født i 
Pfaffenrot i Karlsruhe. I motsetning 
til Gottlieb Daimler hadde ikke Karl 
Friedrich Michael Vaillant noen trygg 
barndom, men snarere tvert imot. Hans 
far var lokomotivfører, og barnet er født 
utenfor ekteskapet. Moren, Josephine 
Valliant jobbet beinhardt for å skaffe 
gutten en utdannelse. Faren, Johan Georg 
Benz dør nemlig mens gutten er bare 
liten og til minne om sin far gir moren 
gutten navnet Karl Benz.

Karl Benz som student (bilde fra Daimler)

Mens Daimler hadde arbeidet for 
Nikolaus Otto, med hans patenterte 
firetakts motor, hadde Benz jobbet for 
en rekke forskjellige firmaer rundt om. 
Felles for dem begge var at de tok til i 

egne firmaer. Daimler hadde selskapet 
Daimler-Motoren-Gesellschaft AG Mens 
Benz hadde Benz & Cie. 

For mange er det nok litt ukjent at det vi 
kjenner som Mercedes-Benz også laget 
verdens første motorsykkel. Daimler-
Motoren-Gesellschaft ved Gottlieb 
Daimler laget verdens første Motorsykkel 
og 29. August 1885 ble Patentet 36423 
godkjent.

Daimler Reitwagen (bilde fra Daimler) 

Mer kjent er det at 29. Januar 1886 ble 
Patentsøknaden på Benz Patent Motor-
wagen godkjent med patentnummer 
37435. En trehjuls motordrevet doning.



Noe av det som gjør Patent Benz så kjent 
er vel kanskje Bertha Benz sin famøse 
kjøretur med to barn fra Mannheim til 
Pforzheim og tilbake i august 1888. Ikke 
bare stjal hun sin manns nylig patenterte 
bil, men hun, som kvinne tok også med 
seg sine barn. Hun skulle besøke sin 
mor med sine barn og kjørte like godt 
mannens bil.

Bertha Benz og sønnene Eugene og Richard Benz 
på deres reise fra Mannheim til Pforzheim (Bilde 
fra Daimler)

Dette var Patent Benz nummer 3 og 
hennes ferd gikk innom apoteket for å 
kjøpe bensin og et utall antall stopp på 
den lange reisen, hele 194 kilometer. 
Reisen gikk ikke problemfritt heller og 
på reisen måtte hun flere ganger reparere 
bilen selv. Blant annet gikk en 
bensinslange tett slik at hun måtte selv 
stake den åpen igjen med en hårnål. 
Reisen kan gjøres av alle i dag, og er en 
historisk rute. Ruten finnes i oversikten 
til «European Route of Industrial 
Heritage»

Den famøse ruten, i dag har man kjørt S-klasse 
helt autonomt på hele strekken! (Bilde fra Daimler)

Mange kjenner igjen sin bil på den blanke 
stjernen som er et av verdens sterkeste 
merkevarer, denne stjernen som skinner 
på tuppen av panseret, eller i grillen. 
Denne stjernen som for svært mange er 
selve symbolet på rikdom, makt, 
sikkerhet, komfort, luksus og kvalitet. 
Denne nokså enkle men likevel geniale 
stjernen skal symbolisere motorisering til 
lands, til vanns og i luften. 

Stjernen slik den så ut i 1909 (Bilde fra Daimler)

For å gjøre en lang og kjedelighistorie 
om to gamle gubber som levde ganske 
intense liv kort så hopper vi frem til 
historien om hvordan Mercedes navnet 
kom til. 

Daimler-Motoren-Geschellschaft AG 
leverte biler til mange forskjellige 
nasjoner og leverandører. I Frankrike 
hadde DMG en avtale med Panhard 
Levassor om leveranse av biler, og selv 
om salget gitt trått så var nå avtalen 
tegnet. En ung forretningsmann ved 
navn Emil Jellinek likte raske biler og han 
hadde tidligere kjørt flere av DMG sine 
produkter, og gikk til en av DMG’s eiere 
Wilhelm Maybach for å få en bil som var 
både raskere og bedre å kjøre enn noen 
annen bil. Han skulle bruke bilen i Nice. 
Siden Frankrike var låst til Panhard 
Levassor måtte Emil Jellinek finne på 
noe. Han døpte derfor bilene etter sin 
datter, som da bare var 10 år, Mercedes. 
For å gjøre dette måtte han ta store andel 
biler, og han kjøpte like godt et helt års 
produksjon fra den lille fabrkken.  
Allerede nå ble navnet Mercedes etablert.

Som en kuriositet kan nevnes at herrene 
Gottlieb Daimler og Karl Benz aldri 
møtte hverandre, de var pionerer på hver 
sin side i en tid da internett ikke var 
aktuelt og da selv korte avstander var 
lange dagsturer.

Mercedes Jellinek - som gav sitt navn, noe som 
gjorde henne til et ikon. (Bilde fra Daimler)

Vi gjør noen nye kvantesprang og hopper 
til 1926. 
Etter 1. verdenskrig med store tap men 
også med store produksjoner for begge 
selskapene kom årene etter. Tyskland var 
dømt som krigstapere og hadde ingen 
penger til å betale de som hadde laget 
motorer til både fly og biler for den Tyske 
armeen, ikke var det noen særlig å levere 
til Tyske medborgere heller etter en eks-
tremt hard straff for å være krigstaperne 
måtte Tyskland betale erstatning til andre 
nasjoner og sivile i hele verden. I 1926 
sliter både Benz & Cie og Daimler-
Motoren-Geschellschaft AG med å gå 
rundt, og blir hver for seg satt under 
administrasjon av sin kreditgiver 
Deutche Bank AG. Deutche Bank AG 
bestemmer seg derfor for å prøve og 
redde selskapene ved å slå de sammen. 
Selskapet Daimler-Benz AG blir en real-
itet. Begge driver med 
konkurrerende virksomhet og begge 
lager biler. I et voksende marked tror 
Deutche Bank at de kan få svarte tall ved 
å slå selskapene sammen. 17 Oktober 
1926 Blir selskapet Daimler-Benz AG et 
faktum. 

At fusjonen ble en suksess viser historien, 
men når Daimler-Benz sjef Jürgen Erich 
Schrempp forsøker en ny fusjon i 1998 
blir ikke suksessen den samme. 6. Mai 
1998 kunne konsernsjefene Robert James 
Eaton og Jürgen Erich Schrempp fortelle 
verden at et nytt selskap hadde sett 



dagenslys. Hverken Chrysler Corporation 
eller Daimler-Benz AG eksisterte lenger, 
nå var det DaimlerChrysler AG.

Jürgen Schrempp (t.v.) og Robert Eaton (t.h.) (Bilde 
fra www.juergen-schrempp.com)

Bare 9 år senere, 14.mai 2007 annonser-
er DaimlerChrysler AG at de har solgt 
Chrysler til investeringsgruppen 
Cerberus Capital Management og fra 
5.Oktober samme år ble navnet Daimler 
AG. Jürgen E. Schrempp har fått 
skylden for mye av tapene i aksjeverdien 
til Daimler, etter hans fusjon med 
Chrysler. Ikke bare ble aksjene svekket 
sterkt, men også kvaliteten på produk-
tene ble utsatt for prøvelser rundt 
milenniumsskiftet. 

I dag leder Dieter Zetsche Daimler AG. 
Og hans lederskap har gitt nytt liv til både 
aksjeverdiene, produktene og stoltheten 
til konsernet. Daimler AG representerer 
merkene Mercedes-Benz, Smart, 
Freightliner, Fuso, Western Star, 
Bharatbenz, Thomasbuilt SETRA og 
Daimler Financial Services. 

Dieter Zetsche- Konsernsjef Daimler AG (Bilde 
Daimler)

Daimler kan i årsrapporten for 2014 for-
telle om rekord år. Hele 280 000 ansatte 
verden over har skapt og levert mer enn 
2,5 millioner biler. Dette har gitt en 
omsetning på 129,9 milliarder euro – 
10% mer enn året før. 

Skulle jeg nå ha utløst flere spørsmål enn 
svar så ta turen til årets landstreff på Gol, 
så skal jeg prøve å gi noen gode svar der. 
Vi sees på Gol… 



15 år...
18 Oktober 2000 kom Mercedes-Benz Entusiastklubb til. Et stiftelsesmøte som fant sted i Oslo og 
i Stavanger, over en telefonkonferanse, mellom fire entusiastiske sjeler.

 Fire entusiastiske sjeler fra Oslo og Stavanger had-
de samlet seg om å danne den første Mercedes-Benz 
entusiastklubb. Klubben begynte som en ide etter et 
fellesskap på nettstedet www.mercefreaken.com der flere 
ønsket å få i gang en klubb. Michael Nielsen, mannen 
bak www.mercefreaken.com og Sven Håkon Voldum bak 
«The Mercedes-Benz W201 page» samlet seg om å lage 
Mercedes-Benz Entusiastklubb. Det hele ble anført av 
undertegnede og til å lede medlemsmassene ble Sven 
Håkons kjæreste på det tidspunkt valgt til å delta. Trude 
Svanes. 

Den 18 Oktober 2000 møttes Michael Nielsen og Simen 
Malerbakken for første gang, ved 17:00 tiden utenfor Oslo 
Bilsenter på Ensjø, og sammen tok de turen til 
Gladengveien 16 i 2. etasje der undertegnede jobbet 
var det tilgang til kontorer og en telefonkonferanse 
ble raskt opprettet med Sven Håkon Voldum og Trude 
Svanes i Stavanger, disse satt hjemme hos Sven Håkon i 
Paradisveien 20 i Stavanger. 

Så på ettermiddagen onsdag 18. Oktober ble stif-
telsesmøtet holdt i både Stavanger og Oslo. Vi 
hadde enormt mye å lære og iveren var nok større enn 
kunnskapen, men vi satte i gang og fikk konstituert et 
styre bestående av 
Styreleder og markedsansvarlig – Simen Malerbakken 
IT-Ansvarlig - Michael Nielsen
Medlemsansvarlig og redaktør – Sven Håkon Voldum
Økonomiansvarlig og sekretær – Trude Svanes 

Som dere ser av bildet på siden så var første bladet av en 
ganske annen standard enn det dere holder i hånden nå. 
I bladet kunne man lese om klubben på side 1, som dere 
kan se av bildet. Det ble skrevet om medlemskortene 
som skulle komme ut, og hvilke fordele dette ville gi. En 
reportasje om utående C-klasse T-modell. (S202) og om 
Sven Håkon Voldums fabrikksbesøk, sommeren 2000. 
Helt til slutt hadde vi noen avsluttende ord og 
kontaktinformasjon til styret. 
 
Klubbens hjemmeside var heller vanskelig og adressen 
var http://home.no.net/benzito/mbe
En adresse vi raskt endret til www.mbentusiastklubb.com 

Av Simen Malerbakken





treff



Innkalling til årsmøte i 
Mercedes Benz Entusiastklubb
Som medlem i Mercedes-Benz Entusiastklubb, er du med p åå styre klubben gjennom valg av styre og dets representanter. Viktige 
saker skal drøftes på årsmøtet, og du vil her ha mulighet til å påvirke klubbens 
fremtid, samt få informasjon om hva som har blitt gjort i året som har gått. Vi ønsker deg derfor velkommen til årsmøte på Pers 
Hotell på Gol søndag den 31. mai 2015. 

Har du noe du vil ta opp på årsmøtet, så vil det være anledning til det. Send saker til styret på forhånd, via e-postadressen: styrefor-
mann@mbentusiastklubb.no

Enkel servering. 

Program for årsmøtet: 

1. Åpning av møtet v/styreformann
1.1. Valg av møteleder
1.2. Opptak av navnefortegnelse
1.3. Valg av sekretær og protokollførere til navnepåtegnelse og godkjennelse
1.4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. Økonomi, årsberetning og diverse godkjenninger
2.1. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for 2014/2015 v/økonomiansvarlig og lokallagsledere
2.2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2014
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I forbindelse med årets årsmøte på landstreffet på Gol skal det avholdes valg av styremedlemmer.

Følgende medlemmer står nå på valg:
-Styreformann Frode Strand
-It-ansvarlig Øyvind Repvik
-Økonomiansvarlig Tore Vold

Styremedlemmer velges for to år, mens styreformann velges for ett. 

It-ansvarlig Øyvind Repvik har i dag ansvaret for at klubbens hjemmesider er tilgjengelig, og at servere er oppe og går. Øyvind 
har vært med i styret i mange år, og ønsker nå å prioritere andre ting. Han har dog gått med på å stille for ett år til, inntil en ny 
it-ansvarlig er på plass. 

Styreformann Frode Strand har også signalisert at dette blir siste gang han stiller til gjenvalg som formann. Han har vært formann 
siden 2008, og medlem av styret siden 2006. 

Styret bærer ellers preg av at alle medlemmene har vært med i mange år. Noen har gått ut de siste årene, og ingen nye har kommet 
inn. Det burde absolutt vært minst én eller to personer til i styret. Med tanke på at både IT-ansvarlig og formann ønsker å gi seg i 
2016, er det svært ønskelig med nye personer inn i styret, som kan sørge for å drive klubben videre i fremtiden. 

Ønsker du å stille som kandidat, bidra med ideer og nytenking, og ønsker en plass i styret er det bare å ta kontakt med meg, så 
skal vi sørge for å få det til. Har du forslag til andre som kan være aktuelle kandidater til styret, så gi meg gjerne et hint, slik at jeg 
kan ta kontakt med vedkommende. 
Du treffer meg på: hageba@online.no

Trond Hagebakken,
Leder av valgkomiteen

Valg av styremedlemmer

Berg’s
Automatservice AS

SPESIALIST PÅ MERCEDES-BENZ AUTOMATKASSER
GODKJENT BILVERKSTED / EU KONTROLL

Lørenfaret 1 B, 0580 Oslo - post@bergsauto.no
Telefon 22 64 24 10 - Faks 22 64 24 11

Berg’s
Automatservice AS

SPESIALIST PÅ MERCEDES-BENZ AUTOMATKASSER
GODKJENT BILVERKSTED / EU KONTROLL

Bjørn Marcus Nygård

Lørenfaret 1 B, 0580 Oslo - bjorn@bergsauto.no
Telefon 22 64 24 10 - Faks 22 64 24 11

Berg’s
Automatservice AS

SPESIALIST PÅ MERCEDES-BENZ AUTOMATKASSER
GODKJENT BILVERKSTED / EU KONTROLL

Morten Ingwersen

Lørenfaret 1 B, 0580 Oslo - morten@bergsauto.no
Telefon 22 64 24 10 - Faks 22 64 24 11

Berg’s
Automatservice AS

SPESIALIST PÅ MERCEDES-BENZ AUTOMATKASSER
GODKJENT BILVERKSTED / EU KONTROLL

Lørenfaret 1 B, 0580 Oslo - post@bergsauto.no
Telefon 22 64 24 10 - Faks 22 64 24 11

Tom Wenneberg

Kenneth Lauritzen



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 Bergen

   Kontaktperson   Tommy Andersen       934 93 484   effekter@mbentusiastklubb.com 
  

    





Nasjonale

Sarpsborg Karosseriverksted - -10% på reparasjon av alu.felger.
Krefting & Co /Autoglym  - Gode rabatter på bilpleieprodukter.
TS Racing Chiptuning Center - 1000,-  i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen. 
Hellanor   - -20% på gjeldende utsalgspriser i alle avdelinger i Norge
DTE Systems AS  - -15% rabatt ved kjøp av tuning
Oljelageret.no   - -10% på kjøp i nettbutikken, leverer Fuchs oljer. Rabattkode på forum.
Autoroyal   - -10% rabatt ved å oppgi medlemsnummer
Flenstad tekniske  - -18% på lagerførte varer, -10% på timeprisen, alt innen trimming av MB!
Stjerneservice       - -5-20% rabatt på ordinære priser utenom kampanjevarer og olje, gratis fylling     
                                                                  av gass på klimaanlegg.
datatuning.no                              -            1000,- i rabatt på listepris ved fremvisning av medlemskort. Send mail til 
                                                                  frode@autotuning.no for mer info/bestilling etc.
Swissvax                                     -            -10% på produkter i nettbutikk oppgi rabattkode.
Krefting & co/ Autogym               -            Gode rabatter på bilpleieprodukter  
Bergs Automatservice                 -            -10% rabatt på gjeldende satser
MB specialist                              -            Dansk MB spesialist leverer både nye og brukte deler. 
                                                                 Login: mb@mbentusiastklubb.noPassord finnes på klubbens forum

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  - 
Auto kvikk AS      - -10% på alle tjenester.
Bertel O. Steen Autostern - -10% på verksted, opptil -25% på deler.
Jessheim Antirust  - -10% ved fremvisning av medlemsbevis
Biochem Norge AS  - -25% på nettopriser
Oslo Felgretting   -  Kontaktperson Ole Vik
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 Bilutstyr                - Netto verkstedsrabatt på øvrige varer, -15% på defa.
Autostern             - - 20% rabatt på deler (unntatt aggregater) og arbeid, samt rabatt på nybil.
Haugens Bilshine                        -            -10% på ditecbehandling og bilpleie
Bergs automatservice                 -            -10% på gjeldende satser
DTE Systems AS  - -15% rabatt ved kjøp av tuning
Krepro AS                                   -           - 15% ved fremvisning av medlemsbevis
Emblemspesialen
Flugger farge Kalbakken            -            -20%. Kontaktperson Stein B. Pedersen
Dekkteam
Europay Norge

Dekk 1                                  -   12% rabatt på vanlig butikkpris. (Tilsvarer ca 45% rabatt av listepris
                                                                 12% rabatt på gjeldende monteringspris
                                                                  10% på gjeldende dekkhotellpris.
                                                                 Gjelder ikke på kampanjepriser
Lakk & Verktøy AS              -   
Caropractor1   - Retter bulker uten å lakkere, -30% ved fremvisning av medlemsbevis
Bilmesteren AS Sandnes - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer
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%. Lakkbeskyttelse teflon 10%           
Auto-huset AS   - 15% på alle varer ved fremvisning av medlemskort

Pit Stop                                     -        



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

Lakkspesialisten AS  - -25% på lakk, Tynner, herder og klarlakk - 25%
CD Bildeler AS   - 
Bilradiospesialisten AS  - -5% på tilbudsvarer , -10% på ordinære priser.
Scandic Shine     -            -15% på netthandel, må oppgi rabbattkode og medlemsnummer.
Gytis AUTEK                               -            -15% rabatt
MB Garasje                                 -            Fast pris på overhaling av dyser er 380,- inkl. mva, prisen gjelder ikke CDI dyser
Norbel Trading 
Bjørnstad Bil AS

Trondheim og omegn

Fredrikstad

Molde

Bodø og omegn

Kristiansand

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  - 
Auto kvikk AS      - -10% på alle tjenester.
Bertel O. Steen Autostern - -10% på verksted, opptil -25% på deler.
Jessheim Antirust  - -10% ved fremvisning av medlemsbevis
Biochem Norge AS  - -25% på nettopriser
Oslo Felgretting   -  Kontaktperson Ole Vik
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 Bilutstyr                - Netto verkstedsrabatt på øvrige varer, -15% på defa.
Autostern             - - 20% rabatt på deler (unntatt aggregater) og arbeid, samt rabatt på nybil.
Haugens Bilshine                        -            -10% på ditecbehandling og bilpleie
Bergs automatservice                 -            -10% på gjeldende satser
DTE Systems AS  - -15% rabatt ved kjøp av tuning
Krepro AS                                   -           - 15% ved fremvisning av medlemsbevis
Emblemspesialen
Flugger farge Kalbakken            -            -20%. Kontaktperson Stein B. Pedersen
Dekkteam
Europay Norge

Dekk 1                                  -   12% rabatt på vanlig butikkpris. (Tilsvarer ca 45% rabatt av listepris
                                                                 12% rabatt på gjeldende monteringspris
                                                                  10% på gjeldende dekkhotellpris.
                                                                 Gjelder ikke på kampanjepriser
Lakk & Verktøy AS              -   
Caropractor1   - Retter bulker uten å lakkere, -30% ved fremvisning av medlemsbevis
Bilmesteren AS Sandnes - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer
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%. Lakkbeskyttelse teflon 10%           
Auto-huset AS   - 15% på alle varer ved fremvisning av medlemskort

Innlandet

TS Racing                                      -         1000,-  i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting inkl.

Autoteam Molde                             -        

Pit Stop                                     -        

Nordic Bil AS                                    -       -10% på verksted og 15% på deler ved fremvisning av medlemskort 

Hølstad bildeler     - Klubbens medlemmer får “netto verkstedspris!, dvs en varierende rabatt på 
                                                                 15-45%
BOS Lillehammer/Motorcentralen  - -25% på alle deler utenom aggregater, -10% på verksted   
Østfold Felgteknikk     - -10% til Mercedes-Benz entusiastklubbs medlemmer!



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,- 




