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Arets första bulletin ser tite annorlunda ut
än sina föregångare. Rolf Nordin har erbjudit
sig att trycka detta och följande alster till den
ringa kostnaden av en annonsplats på bak-
sidan. Det är förstås myckt trevligare att läsa en
tryckt bulletin med snygga bilder än fotostat-
kopior så anbudet accepterades med glädje.
Bulletinen är tänkt komma ut 3 eller 4 gånger
per år och skall innehålla eget och "stulet"
materialom Maserati. Men vi nöjeross inte med
det utan den redan tidigare annonserade tid-
ningen lL TRIDENTE SVEZIA skall ges ut i två
nummer per år. I den skall vi publicera eget
material på ett sådant sätt att man utomlands
lyfter på ögonbrynen (åtminstone på det ena).
Einar Blomberg lägger ut det hela och Rolf
Nordin står för tryckningen.

Sommaren och hösten har varit full av aktivi-
teter varav huvudattraktionerna var resan till
Nrirburgring och Historic Race samt höstmötet
på Djursholms Slott.

I mitten av augusti hölls på Ntirburgring för
femte året i rad tävlingar med gamla bilar allt-
ifrån trehjuliga Morgans till fullblods Maserati,
Ferrari och Mercedes..Sverige var väl repre-
senterat åtminstone bland publiken. Man kunde
se Maseratisti med eld i blicken och kamera
och presskort i högsta hugg irra omkring i de-
pån. Dan Hedborg och jag (redaktören) hade
tillsammans med Niklas Hanna tagit oss dit i

min Mexico och hade haft dettvivelaktiga nöjet
att i ett våldsamt oväder använda bilen som
natthärbärge. Väl framme på fredagsmorgonen
stöttevi nästan genast på Lars och Christina
Widenborg i Porsche samt Jan Nilsson i sin
Bizzarini. Under dagen träffade vi också Lars
Nivstrand (Bora), Dans brorAnders med kompis
(Bizzarini) samt Gunnar Ezelius, som passat på
att i sin Mexico ta en tur ;ned till fabriken i

Modena för att inhandla ett magnetiskt tänd-
system (§p Khamsin).

Under tre mycket intensiva dagar upplevde vi
en mängd av bilar som man aldrig sett förut.
Bland Maseratis märktes 250F (3 st), A6GCS,
250S, 450S, 4CL, 6CM, 8CM samt två OSCA.
Den ena OSCA:n en TN 1500 har i mer än 15 år
varit i svenskt ägo tills den för tre år sedan
exporterades till Schweiz. Den andra ägs av
holländaren Rudy Pas som under det senaste
året specialiserat sig på handel med italienska
bilar och då helst OSCA. Rudy hade vänlig-

Haserati
butlednen

heten att bjuda Dan och mig på middag på sitt
hotell.

En rolig fight fick vi se mellan en Maserati
250F och Wå Lister Jaguarer. Charles Lucas i

Maseratin halkade efter i början men började
sedan närma sig Lister Jaguarerna igen och
det märktes tydligt att Charles siktade på första
platsen. Vi Maseratisti stod på pressläktareq
med tidtagarur och räknade snabbt ut att skulle
han klara det gällde det att stå på. Sista varvet
gick med fullt ställ i alla böjar och strax före
mållinjen gick han förbi. Stort jubet på press-
läktaren.

Vad skulle en sån här tävling vara utan alla
dess engelsmän?

Ringen passade också på att fira 50-års-
jubileum och många celebra gäster sågs i vim-
let, bla Fangio, Moss, Kling, Lang.

Höstmötet på UtriksdalsVärdshus blev isista
stund flyttat tlll Djursholms Slott. Ulriksdat
bael<ade ur. Detta kanske förklarar den något
dåliga organisationen på eftermiddagen. Vi
hade inte hunnit skicka ut meddelande om
ändringen och var därför tvungna att under
några timmar finnas på två ställen. Trots allt
lyckades 20 Maserati leta sig fram till Slottet
och det var imponerande att se så många
Maserati på en och samma plats. Aven var gäst
från England Richard Crump (han med boken
ni vet), som är en härdad man i sådana här
sammanhang blev betagen av glansen. Så här
många bilar brukar inte dyka upp på mötena
ens i England.

Stockholmsfolket har kunnat bevista ett litet
möte hos Gunnar Ezelius där bl a Staffan
Gunnarsson lät oss smaka på Lambrusco. det
porlande vinet från Modenatrakten, ett minne
från Staffans otaliga resor till ltalien. Christina
och Lars Wideborg bjöd på julglögg med
pepparkakor i form av en tridente veckan före
jul.

Vad händer på Maseratifabriken? Enligt vissa
rykten håller man på att ta fram två nya motorer
en tvåliters fyrcylindrig motor och en 1,5 liters
Y12. Fyran skulle placeras i Meraken men
ingenting har vi kunnat få bekräftat från
fabriken. Enligt en notis i den italienska tid-
ningen AutoSprint har fabriken fått en förf rågan
från ett F1-stall om man kan tillverka motorer
för Formel 'l bilar. Fabrikens kontaktman

forts. sld 6

Red. Staffan Enhörning
Eksätravägen 186
127 33 Skärholmen
Tel 08/88 65 36
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Ernesto Maserati
av Luigi Orsini

Hämtat ur La Manovella. Från italienska Giardano Drago.

Den 3 sep 7963. OSCA slår igen. Här är Ernesto på sitt kontor.

Ernesto Maserati var en bland de första ny-
byggarna i bilismens barndom. Tillsammans
med sina bröder skrev han de vackraste si-
dorna i bilsmens historia. Maserati först och
därefter OSCA, båda skapelser av hans nitiska
och tekniska snille, har världen över haft stora
framgångar i mer än 40 år. Ernesto blev 77 år.
Han var den yngste av bröderna Maserati. Un-
der sitt liv hann han med att vara både tävlings-
förare och konstruktör. Hans bidrag blev bety-
delsefulla och fundamentala för den italienska
bilismens arv. Även om det är sant skulle han
inte tycka om att höra det på grund av sin med-
födda anspråklöshet.

Den företagsamhet, som han och hans bröder
visade prov på, grundades på deras passion för
sitt arbete och på uthållighet. Deras ansträng-
ningar har aldrig s§rts av pengar utan varit ett
uttryck för kreativitet och förmåga. De blev kal-
lade "bilens skalder" eftersom det inte fanns
något annat intresse som kunde komma före
bilen, till vilken de ägnade alla sina krafter.
Denna entusiastiska om än något mindre in-
komstbringande filosofi var för dem ett kon-
stant livsvillkor.

Vid upprepade tillfällen befann sig bröderna
Maserati i svårigheter men de gav sig aldrig.
När de i maj 1947 lämnade Modena för att i

Bologna grunda OSCA, skrev Charles Farout i

L'Equipe: "Vi vet att bröderna Maserati har
lämnat den industri de själva grundat. Det
känns vemodigt eftersom dessa duktiga arbe-
tare inte på något sätt har blivit rika: Man kan
inte heller låta bli att känna sig gripen när de
idag står i begrepp att på nytt starta det som
varit ett helt livs ansträngningar." Samma
känslor grep oss när vi mottog nyheten om
Ernsetos bortgång. Ett liv hade tagit slut och
med det en epok. Den romantiska bilismens
epok.

Ernesto föddes i Voghera den 4 augusti 1898.
Hans far hette Rudolfo Maserati och hans mor
Carolina Losi. Tillsammans med bröderna
Carlo, Alfieri, Bindo, och Ettore skapade han

"m1rten" Maserati. Endast en av bröderna,
Mari, ägnade sig åt andra aktiviteter. Ernestos
uppväxttid har säkert inte varit någon dans på
rosor. Han blev dock tidigt dragen till mekani-
ken. Efter första världskrigets slut återförena-
des han med sin bror Alfieri i Bologna, där
verkstäderna Maserati hade bildats nära Ponte
Vecchio. Ernesto växte upp i den avancerade
mekanikens hårda skola där han kunde göra
sina egenskaper gällande. Han var ritexpert och
kunde tleraträmmande språk, men höllsig hela
tiden i skuggan av sin redan då mycket kända
bror Alfieri. Han stod vid sin brors sida när hy-
briden lsotta Fraschini konstruerades och var
mekaniker åt brodern under många tävlingar.
Den 6 juli 1924 debuterade Ernesto som tävlings-
förare i "Coppa della Collina Pistoiese" där han
blev tvåa i en treliters Diatto. Ar 1926 förde han för
första gången en Maseratitillseger. Bilen hade
tidigare under året debuterat i Targa Floria
med brodern Alfieri vid ratten.

Trots tillväxten av familjeföretaget ville
Ernesto inte sluta tävla. Han gjorde alltid sitt
yttersta på tävlingsbanan för att nå bästa möj-
liga resultat även om det skulle inskränka sig
till hedersvärda placeringar. På banan var han
snabb men alltid fattad. Hans uppgift bestod i

att stödja kunderna. Den enda viktiga målsätt-
ningen var att föra bilen till målet. Trots detta
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OSCA 1600 GT 1963 med specialkaross av Fissore

kunde han om än sporadiskt göra uppseende-
väckande prestationer.

År 1929 hade Ernesto hunnit samla en hel del
framgångar. Samma år under "Mille Miglia",
trots regn och svår dimma, lyckades han sätta
ett imponerande hastighetsrekord på sträckan
Brescia-Rom. Som partner i detta äventyr hade
han Borzecchini. Bilen varen 8C 1700, efterföl-
jare till modellerna 26 och 268. Modellerna ef:
ter blev tipo V4 med 16 cylindrar, 1 100 och 26M
2500. Alla dessa modeller, och de var inte de
enda, föddes ur Alfieri och Ernesto Maseratis
id6rikedom och snillrika kreativitetsförmåga. I

takt med produktionsansträngningarna växte
de. ekonomiska problemen. Ensamma, mot
konkurrenter som stöddes av stora och mäk-
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tiga industrikomplex, fortsatte de att slåss ofta
med framgång.

Alfieri dog 1932. Han överlevde aldrig en
operation av en gammal skada ha ådrog sig
under 1927 års "Cop Mestina"-lopp.

Bröderna Maserati fattade dock det näs-
tan galna beslutet att fortsätta med sin verk-
samhet. Ernesto övertog ansvaret för den pro-
jekttekniska avdelningen. Den 17 luli samma
år, efter seger i 1100 cc klassen i Tysklands
GP,satte han punkt för sin tävlingskarriär.
Ernesto var då en av de få som hade kört den
fruktansvärda 16-cylindriga bilen. Helt och
hållet hans blev projekt 6C 34, V8Rl, 6CM, 8CL

och 8CTF. Den sistnämnda blev den enda som
på allvar kunde hota den §ska dominansen.
Den vann lndianpolis två gånger.

Ar 1947 slutade epoken Maserati och en ny
epok började: OSCA-epoken, som under fem-
tio-talet blev mycket framgångsrik. Det lilla
företaget i Bologna försåg en hel generation
tävlingsförare med vinnande och ekonomiska
bilar. Kanske alltför ekonomiska i förhållande
till den fulländade tekniska konstruktionen. Ty-
värr mötte även OSCA'svårigheter och 1963
köptes fabriken av MV-Augusta. Ernesto läm-
nade tyst scenen. Lika tyst som alltid under sitt
liv.

Maserati lnformation Exchange
Sektionen prenumererar på någonting som
heter Maserati lnformation Exchange (MlE).
Utgivaren förklara bäst siälv vad det är för nå-
gonting.

"Maserati lnformation Exchange (MlE) pub-
liceras varannan månad: en nyhetsbulletin
kommer i månaden emellan. Francis G.
Mandarano, en affärsman från Seattle (USA)
och Maseratibeundrare, är grundare och ut-
givare av MlE. MIE är huvudsakligen en clearing
central för id6er och material intressanta för
ägare av Maserati automobiler. Det ärett första
försök att skapa kontakt mellan vitt spridda ka-
tegorier Maseratiägare och är därför beroende
av entusiastisk medverkan av medlemmarna.
Våra mål är att samla, utarbeta och centralisera
information om Maserati - tekniska data,
kostnadsreducerande tips, "Hur att's", utveck-
lingar på fabriken, service, utgåvor, och bilar
och delar - både önskade och till salu. Vi är
också intresserade av att höra om Era erfaren-
heter, folk Ni mött som man på något sätt kan
sätta i samband med Maseratioch som gagnar
eller förnöjer ägare av Masers. Denna informa-
tion är satt i tryck, reproducerad, och spridd
över hela världen. Detta är det enda systemet i

sitt slag iAmerika.
Huruvida Du kör en ny Kyalami eller 3500 GL

har vi alla ett gemensamt: Vi kör Tridenten och
förevigar en legend i automotiv förträfflighet.
Tack. FGM"

Sektionen kan inte skicka kopior av MIE till
alla men vi kommer att i korthet redogöra för
innehållet ivarje MIE och om någon är intres-
serad skickar vi en koPia.

MIE utgåva 7
lnnehåller förklaringen ovan, redaktörens
rapport handlar om de kontakter redaktören
skaffade sig på en resa i USA (knappast av in-
tresse för oss over here). Brev: mest av lokalt
intresse. Lite om Maseratimodeller, en kopia av
artikeln i Automobile Quarterly om Maserati.
Lista på försäljare av Maserati i USA. MIE säljer
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manualer på engelska till de f lesta modeller för
20 dollar och Road Tests för 1 dollar (förmod-
ligen exklusive porto). Lite om böcker. Något
om service i USA. Det mest intressanta är
annonserna. Maserati till salu: Quattroporte för
6-7000 dollar, Sebring tör 4-8200 dollar, Mis-
tral för 4500 dollar, 2 st 3500 GTl, Ghibli för
15000 dollar, 1961 3500 GT öppen för 6000 dol-
lar, samt några till. Specialkarosser av 3500 GT
och 5000 GT börjar komma f ram: 1959 3500 GT
one-off Be rto ne, behöver restau reras 4500 dol-
lar, se sid 202 i Crump-Box bok om Maserati,
1963 andra serien 5000 GT nr AM 103 030,
Allemano kaross 12000 dollar, 1962 5000 GT nr
AM 103 020, Allemano, behöver restaureras,
6500 dollar. Reservdelar till salu. Normalt ärdet
att gå över ån efter vatten att köpa delar i USA
men följande kan nämnas: Touring emblem,
vevstakslager för sexorna 100 dollar per set,
nya Pirelli 16 tum 45 dollar st fob Seattle, nya
runda lyktglas bak till 3500 40 dollar per set,
kolvar till sexorna under 90 dollar.

MIE utgåva 8
Av intresse: OSCA ägare söker kontakt. Dave
DuBrul, 500 Pine Street Burlington Vermont,
har en 1 958 OSCA 2 liter och söker kontakt med
andra OSCA-ägare för "some shop talk". Repco
annonserar i Road and Track och har broms
och kopplingsdelar till de flesta Masers. (Finns
Repco i Sverige?) En kopia av en Road Test på
en 5000 GT med specialkaross av Ghia ur Sports
Car Graphic jan 1962.

En artikel om en renovering av en 3500 GT
stulen från den engelska klubbens tidning
Trident. Annonser. Till salu: ungefärsom i förra
utgåvan och Stan Nowak meddelar att han för
näryarande restaurerar: '59 Maserati tipo 61

Birdcage, '55 A6GCS, '57 150S.
Bulletinens redaktör finner MIE än så länge

något tunn men för er som själva vill prenume-
rera är priset 35 dollar och adressen: Maserati
lnformatio Exchange, Francis G. Mandarano,
934 Elliot Ave. W. Seattle, WA 98119, USA.
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Maseratisektionens

Årsmöte
på Djursholms Slott den 18 sept 19tT

Staffan En hörn i ng hälsade årsmötesdeltagarna
ett trettiotal inkl familjemedlemmar, välkomna
till förhandlingarna och han gladde sig åt de 19
Maserativagnar som kommit från när och fjär-
ran.

1. Till mötets ordförande och sekreterare val-
des Uno Lingmark resp Jan Björkman. Den
föreslagna dagordningen godkändes av
mötesdeltagarna.

2. UnoLingmark informerade om sektionens
verksamhet till dags dato, såsom träffar,
resor, filmvisningar etc. samt om möjlig-
heten att ha en resum6 över dessa i Auto-
mobilhistorica.

3. Publikationer. Ordf. berättade om sektions-
styrelsens planer på en förbättrad Maserati-
bulletin.Tillfäle gavs för mötesdeltagarna
att framföra sina förslag. lngemar Ljungqvist
ansåg att man lay-outmässigt kunde höja
bulletinens standard betydligt. lngemar som
arbetar på ett tryckeri erbjöd sig att hjälpa

till, då han är väl insatt i dessa frågor. Dan
Hedborg var nöjd med nuvarande utform-
ningen av bulletinen. Ordf. föreslog att vi
skulle ha en kort summary på engelska för
våra engelsktalande vänner, varpå ordf.
samtidigt hälsade årsmötets hedersgäst,
Richard Crump, välkommen. Bengt Sand-
berg poängterade att ju bättre tidsskrift -
desto längre pressläggning. En allmänn
känsla att vi bör höja kvaliteten på sektion-
ens publikationer delades av årsmötet.
Rolf Nordin erbjöd sig att trycka bulletinen
gratis.
Mötet bestämde sig för att behålla bulleti-
nen i dess nuvarande omfattning, med
punkti nsatser för speciella begivelser.

4.

5.

Årsavgiften. Årsmötet var av den åsikten att
nuvarande sektionsavgift, 25 kronor, skall
bibehållas. Ordf. ansåg att varje möte skall
bära sina egna kostnader, då sektionsav-
giften nu går till bulletinen och inköp av
Maserati memorabi lder.

Möten och andra aktiviteter. Ord[. pejlade
stämningen om hur sektionen i fortsätt-
ningen skall arrangera sina träffar. Hitin-
tills har vi varit på Norrängsgården, Västanå
Slott, Håverud i Dalsland och hos familjen
Widenborg. Staffan Enhörning föreslog att
nästa årsmöte skulle förläggas i Örebro,
närmare bestämt hos familjen Hedborg.
Dan H. antog utmaningen och hälsade alla
välkomna under förutsättning att en dylik
träff tillåtes ske under något mer anspråks-
lösare former än de på Djursholms Slott
rådande. Gunnar Ezälius, Lars Malmnäs
och Dan Hedborg ansåg att det viktigaste
var att sektionsmedlemmarna får möjlighet
att träffa varandra - de yttre betingelserna
spelar en underordnad roll. Resor. Lars
Malmnäs och lngemar Ljungqvist berättade
om sina upplevelser vid besök på fabriken.
Vad Lars och lngemar speciellt mindes var
den vänliga atmosfären och den hantverks-
mässiga skicklighet som bilarna tillverka-
des på. Det man saknade var en provkör-
ning av de olika Maseratimodellerna. Bengt
Sandberg ansåg att om fabriken skulle
ställa upp med bilar för provkörning, borde
dylika resor göras i klubbens regi. Detta för
att inte i onödan störa Servizio Clientes
verksamhet och också för att inte förstöra
det goda anseende svenska Maseratientu-
siaster åtnjuter därnere. Dessutom lär vi få
uppleva mer om vi besökerfabriken i grupp
än vid individuella besök.

Racerarrangemang. Ordf . u nd rade h u r års-
mötet ställde sig till ev. tävlingsdeltagande
i SSKs regi eller annan arrangörs? Vilken
tipo skulle i så fall lämpa sig bäst för upp-
giften?
Gunnar Ezelius ansåg att Merak i alla av-
seenden var att föredraga. Jan Björkman
nämnde de två Bora Competition som fun-
nits i Frankrike. De är redan iordninggjorda
för bantävling - med alla fördelar det inne-
bär. Richard Crump upplyste årsmötesdel-
tagarna att bilarna hade beställts på fab-
riken av den franske generalagenten, men
inte blivit homologiserade p g a att för få
hade byggts och att de numera är utklas-
sade i tävlingssammanhang. lngemar
Ljunqvist frågade om sektionen skulle äga
och driva detta stall, varpå Staffan Enhör-
ning svarade att denna punkt enbart skall
tas som en information, då intresse för dy-
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7.

8.

lika begivenheter visat sig från flera håll.

Val av styrelse. Ordförande och sekreterare
omvalda, dvs Uno Lingmark och Staffan
Enhörning. De fortsättersom förut- m a o
även som kassör, redaktör, klubbmästare,
arkivarie mm mm. Frivilliga krafter efter-
söktes, Niklas Hanna anmälde sig.

Samarbete med andra klubbar. Vi har ett
gott samarbete med den engelska Maserati
Club meddelade Staffan Enhörning och
tillade att åtskilliga svenska entusiaster re-
dan är medlemmar i denna klubb. Det lär
finnas två Maseratiklubbar i Amerika, om
dessa lovade Staffan att återkomma till i

kommande bulletiner. Niklas Hanna före-
slog samarbete med andra svenska bil-
klubbar med samma intresse, typ Ferraristi
Svezia, de Tomaso Club, Porscheklubben
etc. Bengt Sandberg såg inget hinder iatt
sektionsmedlemmar deltar i andra klubbars
aktiviteter samt för att underlätta detta och
undvika krockar ett kalendarium f inns med
i varje klubbmeddelande. Lars Malmnäs
anslöt sig till denna id6. Av rakt motsatt
åsikt var Gunnar Ezelius som ansåg att
Maserati är alldeles för speciella för att be-
blanda sig med andra bilmärken.

Övriga frågor. Ordf. visade upp sektionens
nya brevpapper och kuvert, där sektionens
namn, emblem och adress utarbetats av en

Konstfackstuderande efter förebild från ett
märke på en Mistrals baklucka. Einar
Blomberg har tagit fram en streamer att
sätta i bakfönstret. På den står det: "Missa
inte en massa kul! Maserati. Automobil-
h istoriska kl ubbens Maseratisektion. "
Reservdelar, handböcker, kataloger etc.
Staffan Enhörning betonade vikten av al-
ternativa förfaringssätt vid införskaffning
av reservdelar till de sexcylindriga model-
lerna. Staffan nämnde Richard Crump som
samlat på sig många delar, flera engelsk-
tillverkade och mötesdeltagarna tillställdes

en lista på de tjänster och reservdelar som
Richard Crump kan hjälpa till med. Var
finns det bra Maseratiskrothandlare fråga-
de Lars Malmnäs. Staffan talade om för
Lars och övriga närvarande att de som
finns i ltalien numera vet att ta betalt samt
att de bilar man kunnat köpa för några
tusen är på upphällningen. Fabriken har
även dåligt med reservdelar till de äldre
vagnarna, ty att ligga med gamla lager är ej
ekonomiskt försvarbart. Man har därför de
senaste åren sålt ut eller skrotat det som
legat för länge på hyllorna utan att vara
efterfrågade. Maseratifabriken har fått tre
år på sig från 1975 att bli lönsamt, vad som
därefter sker vet ingen.
Årsmötet avslutades och ordförande häl-
sade deltagarna välkomna till bordets
läckerheter.

Sa/ve errore et omissione
Jan Björkman

forts. fr. sid 2

Ermanno Cozza har bekräftat att en sådan för-
frågan har inkommit men säger också att man
inte kan åta sig ett sådant jobb under de när-
maste ett eller två åren. Någon närmare för-
klaring ges inte men förmodligen vågar man
inte ta sig an ett så stort projekt mitt i ett upp-
byg g nadsskede för att gö ra personbi lsti I lverk-
ningen lönsam. Fabriken råkade ju in i en akut
kris 1975 och övertogs f rån Citroen av italienska
staten och de Tomaso efter långa förhand-
lingar. Staten satte som villkor att fabriken
skulle vara lönsam efter tre år. Man har bara
ett drygt år kvar.

Ryktet säger också att de finns eller har fun-
nits en 5000 GT i Sverige och någon säger sig
ha sett en Maserati V12 motor i bil. Vi har satt
spårhundar på källorna. Vet du något?

En sista nyhet innan pressläggningen: AHK
har planer (förhoppningsvis långt f ramskridna)
på att starta en sektion för racing. Vi skall alltså
iframtiden få "tävla" på bana med våra bilar. En
sannerligen glädjande nyhet.

När det gäller trycksaker . . . .

änno'"& rtu*tryck ab
Tel. 08/56 58 90

...fotosättning...

v

v
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Lite om reservdelar

Har ni problem med att hitta bromsklossar? lså
fall kan kanske följande sammanstältning hjät-
pa er. Den är hämtad ur en Tomoskåtaiog
(holländsk) och ger referenser till andra fab-
rikat. Enligt Tomos alltså:

7010 bak på alla Maserati och på Ghibti 67-69
fram. 8230 fram på atta utom Ghibli 67-69 och
Bora. 7800 fram på Bora. se tabel 1.

Enligt Reservdetsfirman TREND i Södertätje
kan följande belägg användas tiil Maserati
Mexico (och förmodligen också till andra):

Ferodo GDB 557 RM bak
Ferodo GDB 566 RM fram, där RM anger hård-
het.

Bromsbandsservice AB i Sundbyberg anger
beställningsnr 70034 för betägg tiil Ferrari-
Maserati-Lamborgini. Pris 180 kr per axel.

Gunnar Persson köpte in ett antal bromsbe-
läggssatser av fabrikat Ferodo tiil 3SOO GT.
Gunnar har tel. 08-774 20 69.

Normalt har vi girlingbromsar i våra bilar och
generalagent för Girling är AGB i Täby.

Oljefilter är ett annat problem. Två typer finns
nämligen insatsfilter och skruvfilter. lnsatsfil-
tret är av fabrikat FIAAM (nr: FA 4556 A) och
passar alla raka sexor och vissa V8-or (vissa 4,7
och 4,2L).Vi vet ej om detta f ilter finns att köpa i

Sverige förutom hos Maseratis generalagent,
men det går att ersätta med 2 st FRAM FF 101
(eller CH 804 PL). Skruvf iltret FIMM FT4662 et.
Ff 4662/A för lndy, Bora, Ghibli och Mexico
har vi ej hittat ersättare för. Vad har då Merak
för filter?

För 3500 GT ägare harvi stulit följande från den
engelska klubbens tidningar, The Trident resp.
The Newsletter.
Brytarspetsar: Magneti Marelli No. 710071/01.
Dessa förekommer också på: Ferrari 2SO M,
275, Fiat Dino, Alfa Romeo Montreal, men kab-
iarna kan skilja något.
Kullager, fördelartoppen: SKF 608 Z
Tändkondensator: (maretti CE 1 E)0,18 pF t2 V
Huvudbromscylinder: Girling service kit K 201
(Rover 2000)

Tabell 1

Bakre bromscylinder: kopp I in. Girling
No 362 30O
Shimsförventilspel: JaguarA . . .Z:2,1959, . .2,
794 mm (0,085...0,110 in.)
Avgassystem: ANSA setabeu 2.

Sture Åfrtin har skickat följande brev:

Skövde 770912

Hej Staffan!
Tack för att du sände mig instruktionsbok och
reservdelskatalog för kopiering. De gick
mycket bra att kopiera. Följande detaljer vet
jag passar på Mistralfrån andra bitar.
Kontakt för takbel. Fiat 124 Detnr 4102793 pris
5,90 + moms
Blinkerspåslag, Austin, Maxi Detnr 1 gH1gl 2
pris 175,50 + moms. (Armen måste dock bock-
as, är ca 15 mm kortare)

På min bil gick blinkerspåslaget sönder p g a
att "skyddsringen" som går in i rattstångs-
skyddet nötte på kontakten. Jag stipade av
skyddet 2 mm. Lager till vattenpumpen (stand.
SKF) köpte iag hos Väsfsvenska Lantmän
Centralföreningen för 52:- när det skar. Är man
försiktig kan man lirka loss axiattätningen med
3 sf 5" spikar. " Limmas" tillbaka med "loctite"
i exakt samma läge.
Kommer jag på tler liknande saker så skriver
jag. Hittar du en verkstadshandbok tör Mistrat
vill jag gärna kopiera den.

Sfure Åntin
Prinsgatan 10

541 00 Skövde

Sture. En verkstadshandbok har vi inte hittat
men väl en manual på engelska. Är du intres-
serad så hör av dig. Statfan.

v

Vi har fått frågor av typ: Går det att sätta in en
lndys VB 4,2 L i en Ghibli? Ett klargörande om
vilka V8:or som Maserati använder kan kanske
vara på sin plats. Två varianter av sump finns,
våtsump (vs) och torrsump (ts). se tabel3

Tomos
Nr B23o

701 0
7800

Raybestos
810-023
R10-008

Textar
4050
4003
4296

Fabrikat
Mintex Certified/Repco
GDB 526
GDB 521 D.97
MDB 1061

Ferodo Belaco

FDB63 DB12

7
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rab€ll3 B[ Quattroporto Mexico Ghibli lndv Khamsin Kvalami
tutglgI
4,2 liters vs X X
4,7 liters vs X X
4,7 liters ts X
4,9 liters ts X

x
X

Skälet till att man använder torrsump är för-
modligen att man villatt motorn skall ligga läg-
re i bilen och därmed få lägre tyngdpunkt. Man
kan alltså anta att det ej direkt går att placera en
4,2LVB ien Ghibli. Möjligen kan man bytavåt-
sumpen mot en torrsump.
Hur ser man skillnad på en 4,7 och en 4,9 L
Ghibli? Detta frågetecken får ni hjälpa mig att
räta ut.

Nya böcker

Två nya böcker om Maserati har kommit ut.
"Maserati-The Post WarSports Racing Cars"
av Joef E. Finn. Den kostar ca75:- och inbun-
den det dubbla. Den andra är nr 3 volym 15 av

Automobil Quarterly med en fin artikel om
Costin-Maseratin (450S). Pris ca 40:-
Dessa kan ni köpa eller bbställa hos Margie AB
08 / 3251 92 alt. Automob i I h isto riska bi bl ioteket
08/32 52 65 (ej att förväxla med AHK:s)

Tillsalu
Allt från en skrotad lndy utan motor samt en
sprängd Ghiblimotor. Ring Benny Ringsberg
tel. 040/10 19 00 arb.04O/43 43 13 hem.

Vill du ställa ut din Maserati på Gunnar Nilssons
Show, Elmia i Jönköping i påsk så ring Uno
0762/30170.
Banträfl den 11/6 på Gälleråsen.

v
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Tabell 2

Del namn

Ersättningsdelar 3500 GT

Del nrSid i res.delskat. Fabrikat Tillv. nr

Yttre oljepumpslager
lnre oljepumpslager
Lager till drivaxel

för kamkedjan 2 st
Kamkedjan
Bakre hjullager
Yttre tätning bakhjul
Pilotlager
Oljefilter
flwudcylinder 50
1 'rep, sats 32
Rep. sats Servo 2
Repi. sats kaliper fram 28
Rep. satS kaliper bak 25

7
7

56
58

31
12

2
27
82

2
2
16
16
2

15
31
15
15
31

SKF
Delco

Delco
Renold
Timken
Victor
TRW
NAPA
Girling
Girling
Girling
Girling
Girling

120d]5
1-2993L04

1-299604
1 16038
25877 kona, 25820 race
49315
303SZZ
1300 (USA bara)
sP1990/4
sP2190/6 \r,
sP222813"
sP2577
sP2526

V.Den här repsatsen passar inte till äldre enheter
som har "två dels kontroll kolv". Girling har
ingen repsats för dessa.
På bilar med trumbromsar, skall hjulcylinderna

Lime Rock USA hösten 1977. AOGCS förbereder start.

Foto: Rudy Pas

I

mätas (skall vara 1") och sedan kan NAPA rep-
sats 21 användas; bara tätningarna passar, den
gamla fjädern och dammkåpan måste återan-
vändas.

Charles Lucas på 250F begrundar sitt öde efter missad start i
finalen på Ni)rburgring 77

X


