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Ordföronden
har något att sögo..o

Senvintersolen skiner, och det är 2 månader kvar tills bilen packas upp ur

vinteridet. Ännu ett år med bra aktiviteter ligger framför oss med andra

ord. Styrelsen har arbetat fram kalendariet för 2003, se separat artikel.

Mycket är fokuserat kring Stockholm. Det ringer en hel del folk från övriga

Sverige och har frågor om begagnade bilar, så det borde gå att få igång

någonting runt Göteborg, varifrån jag fått fler telefonsamtal. Eldsjälar

efterlyses !

Ar 2004 är det 90-års jubileum för Maserati.l ltalien verkar en stor förvir-

ring råda som följd av många chefsbyten på fabriken, så planeringen inför

jubileet verkar ligga för fäfot.Vi kommer att ta kontakt med övriga klub-

bar i Europa för att säkerställa att det blir någonting i ltalien, så vi har ett

intressant internationellt möte att se fram emot även 2004.

Staffan Forsman sprider mycken kunskap om våra bilar iform av bokför-

säljning. Mycket tas från den engelska klubben, som är stor och finansiellt

stark. Själv har jag förutom en eminent bok om Maserati 5000 GT, "A

Significant Automobile" även inhandlat "Maserati Coupe, the History'l Den

senare ett "måste"för alla maseratiintresserade. Engelsmännen har även

gett ut en serie handböcker, många är digitaliserade nytryck.Varje biturbo

ägare bör köpa servicemanualen,tre delar. Billig är den inte, men den

innehåller allt. Slak har jag haft problem med elsystemet till Air Condition,

men efter inköpet av servicemanualen har jag en fullständig beskrivning,

så nu vet jag var jag skall leta efter glappkontakter.

Vi ses på årsmötet !

Staffan Wohrne
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Kalendarium för år 2003
Lördag 22 mars
Årsmöte istockholm hos Palmstierna BilAB,

Sveavägen 140 kl 14.00. Att förlägga årsmö-

tet till slutet av mars har visat sig bli en succ6.

Dagarna blir längre, det börjar bli dags att ta ut

bilen, och hela säsongen ligger framför. Kul att
träffas, se på lite video från Le Mans, prata bilar

dricka ett glas vin och äta lite kallskuret.

1 maj Skokloster
Ärlig träff med ltalienska bilar på Skokloster

Slott, norr om Stockholm. Ett dussintal Masera-

tisti brukar dyka upp. Klockan 13.30 åker vitill
Krägga och äter vårlunch. Även det har blivit en

uppskattad aktivitet.

Lördag 17 mai
Vårrally till den vackra Roslagsön Blidö. Samling

kl 10.00 vid Fiskartorpets nystartade Caf6 för en

kopp stärkande svart dryck. Avfärd 10.45 mot

Yxlan och Blidö.

3l maj-l juni
Sportscars Show på Mantorp. Premiär för Ferrari

Challenge. Möjlighet att köra bana även for oss

Maseratisti på söndagen, så vi hänger på.Vi skall

väl visa de röda bilarna med stegrande häst var

skåpet skall stå. . ..

!nnehål!:
Ordföranden har något att söga

22- 24 augusti (fredag-söndag)
Sportvagnsdagar på Mantorp bl.a. med Ferrari

Challenge.

30 augusti
Sportvagnsdag på Rosersbergs slott norr om

Stockholm

4-7 septem ber (torsdag-söndag)
Maserati lnternational i Belgien. Bankörning

blir på Spa. Evenemanget innehåller dessutom

en tur upp i Ardennerna där vi övernattar.

Pris runt 700 euro per person.Vi återkom-

mer med information. Belgarnas hemsida är

www.maseraticlassico.be

14 december
Födelsedag firas på lämplig italiensk krog i

Stockholm.

Den löngsta dagen
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Le Mans Classique

Den
lötgsto
dolQn

Säg biltävling och de flesta tänker på Le Mans. Säg Le

Mans-start och de flesta ser springande förare i overall
framför sig. Säg Le Mans Classique och alla förstår att det
handlar om bilnostalgi på hög nivå. Maseratiklubben var
naturligtvis på plats för att ta pulsen på 79-åringen, så

gammal är nämligen tävlingen.

Det har hänt två gånger tidigare i världshistorien att Le

Mans körts i september. Dels förra året då Classique-ver-
sionen invigdes,dels 1968 då studentkravallerna iFrank-
rike lamslog landet och gjorde tävlandet ijuni omöjligt.
Bägge gångerna blev september det naturliga valet för
att inte hamna mitt i semesterperioden. Patrick Peter
heter mannen som drog igång det hela och framlade
iddn for ärevördiga Automobile Club de l'Ouest. Han blev
naturligtvis utskrattad men trägen vinner och redan nu är
tävlingen en institution.

Precis som sin förebild körs Le Mans Classique över 24
timmar. Start lördag kl 16 (med en fransk kvarts förse-
ning) och målgång söndag kl 16. Skillnaden är bara den
att det är inte samma bilar som kör hela tiden. Bilarna är
nu uppdelade i fem grupper efter ålder:

Grupp 1 - bilar byggda 1923 - 1939

Grupp 2 - bilar byggda 1946 - 1956

Grupp 3 - bilar byggda 1957 - 1961

Grupp 4 - bilar byggda 1962 - 1965

Grupp 5 - bilar byggda 1966 - 1975

Totalt ställde 305 bilar upp itävlingarna som varade ca

35 min vardera. När alla klasserna körts började man om
igen efter ett givet tidsschema. Under deltävlingarna var
det tillåtet att byta förare eller göra depåbesök av andra
skä1. Läktarna var välfyllda och i maskindepån inne på

området fanns det gott om besökare.

Problemet med stora arrangemang på Le Mans är att or-
tens egna hotell fort tar slut och tenderar att bli dyra un-
der tävlingsdagar. Franska Maseratiklubben hade därför
bokat ett hotell ca 40 km från banan och detta fick utgöra
basen för aktiviteterna under den händelserika helgen i

september. En välkomstmiddag på fredag kväll med god
mat och goda viner hörde naturligtvis till. Många holländ-
ska vänner hade också mött upp och hade till skillnad
från de svenske rullat på egna Maseratihjul till Le Mans.

På lördag morgon liftade jag med en den mycket vän-
lige Gerrit Stolze till banan i hans fina Mexico. Redan vid
utfarten från hotellet klagade han över dålig funktion på

kopplingen varvid jag varnade honom för att den säkert
snart skulle ge upp helt. Mycket riktigt efter bara några
kilometer fanns det ingen kopplingsfunktion kvar. Karava-
nen till banan startade punktligt och gick i 'l 80 som van-
ligt till Le Mans. Stolze hade all möda i världen att hänga
med men detta var ändå bara början. Hur han klarade
alla köer när vi väl kom fram begriper jag fortfarande inte,
men fram till Maserati-parkeringen kom vi i alla fall.
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Bredvid Franska Maseratiklubbens parkering återfann vi tillvår
förvåning den tyska Maseratiklubben med eget tält och eget
caf6.Två skilda organisationer men i slutändan en impone-
rande uppställning med Maseratibilar. Parkeringsplatsen låg
intill den mindre banan på Le Mans (Circuit Ettore Bugatti) och
så lämpligt att alla deltagande sportvagnar (och tävlingsvag-
nar) körde förbi den.Ville man vara lat var det bara att stå på

samma ställe med kameran i högsta hugg. När de vanliga häls-
ningsceremonierna var avklarade gällde det att snabbt komma
upp i depån och ut på banan för att se något av tävlingarna.

Här fanns naturligtvis allt att se. Att ge en full beskrivning här
är en omöjlighet. Mest framträdande var förutom alla italien-
ska, tyska och engelska sport- och tävlingsbilar inte oväntat en
stor samling franska. Här fanns Gordini av olika slag samt DB,

CD och andra varianter på Panhard med mer eller mindre fan-
tastiska strömlinjeformade karosser. Dessa bilar vann nästan
alltid "index de performance" på Le Mans d v s tillryggalagd
körsträcka i förhållande till bränsleförbrukning.

Lunchkorgar hade fransmännen ordnat som innehöll både fast
och flytande föda i riklig mängd samt rutig pique-nique-duk.
Under själva lunchen gjorde tävlingarna en liten paus men se-

dan var musiken igång igen. Mest imponerande var naturligt-
vis de stora vagnarna från mitten och senare delen av 60-talet
då kampen om Le Mans stod mellan Ferrari, Porsche och Ford.
Precis som förra året var det en Ford GT 40 som i slutändan
drog det längsta strået.
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FPå lördag kväll hade banans organisation ordnat en middag
inne på området dit alla utom den tyska Masereatiklubben
kom.lnne på det som tidigare var bilmuseum åts det och
dracks igen och när kaffet var urdrucket var det bara att gå ut
och se på tävlingsbilarna som nu körde med ljuset påslaget.
Förmodligen den enda bantävling i Europa där något sådant
förekommer.Visst älskar vi Maserati men att höra en 12-cy-
lindrig Ferrari GTO yla bort längs Mulsannerakan kan fram-
kalla ljuvligt kalla kårar längs ryggraden på den mest inbitne
Trident- älskare. Jag lovarl

Söndag morgon var allt sig likt. Bilarna tävlar oavbrutet och i

maskindepån skruvas det för fullt för att hålla bilarna igång.
Det erbjuds nu Iite tid att gå runt på klubbparkeringarna och
där finns mycket att se. Sportvagnar från hela Europa har sam-
lats här på en stor gräsyta. Porscheparkeringen är naturligtvis
lika stor som alla andra tillsammans. Det kan inte kännas
särskilt originellt att komma med en sådan bil, blir en spontan
reflexion.

Bland de Maserati-modeller vi kunde se tävla var A6GCS, 150 S,

200 S1,250 51,300 S,450 S, Birdcage, OSCA MT4 och 1600 GTS
Zagato. Banan mäter idag 13,88 km vilket är en förkortning
av den ursprungliga som var 17.26 Km lång. på banom rådet
fanns hela 30 st klubbparkeringar och i depån 5 st specialav-
delningar grupperade efter märken.

Le Mans ligger ca 200 km sydväst om paris och nås på mindre
än två timmar med bil. Boka näst sista helgen i september
2003 om ni vill uppleva evenemanget med egna ögon och
öron.
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Maserativisade överraskande upp en ny bil på bilmössan i
Detroit den 3 jan iår.
En koncept SUV som kanske skallkonkurrera med Porsches Cay-

enne.Om den nu kommer att tillverkas.Vem hade hört något om
detta? Den kommenterades i svenskTV av Håkan Mattsson som

den vackraste SUVen på mössan.

Designer är den legendariska Giorgetto Guigiaro som nedan förklarar motiven
bakom projektet:

"Jag insåg att det finns så mycket mer att göra av konceptet SUV. De liknar idag
mer off road bilar som gradvis förfinats snarare än riktiga bilar. De har kommit långt
i utveckling men av någon anledning erbjuder de inte samma körglädje, samma
allväders och säkerhets-tänkande som våra moderna bilar har.

När Montezemolo talade med mig om att skapa en helt ny mångsidig Maserati,
beslötjag att vi skulle göra något som verkligen utvecklar konceptet.Vi tänkte om
Maserati GT konceptet till en bil perfekt för sportiga, dynamiska förare, och vi kom
fram till GT Wagon.

Så kom Kubang till. Det hände mycket snabbt.Vi behövde ingen research eller
översyn av våra id6er.Vi hade heller inga speciella villkor att hålla oss till. Med Ku-

bang förde vi konceptet så långt som vår fantasi lät oss utan att släppa något av det
som förväntas av en fullblods GT.

.lag är mycket nöjd med designen. Som en tillverkare har Maserati alltid haft en

känsla för vad kunden som förare vill ha och har ofta setts erbjuda mångfacette-
rade egenskaper i en och samma bil.Tänk bara på hur man kombinerade elegansen
och finstämdheten hos Mistralen och 3500 GT med uppenbara racinginspirerade
prestanda. Så jag var entusiastisk när Maserati gav mig uppdraget att öppna ett
nytt kapitel i ett nytt segment som helt har ändrat profilen på våra vägar under
senare år.

l,iLritapq b I \,\/.r(lor-

I GT Wagon koncepet ingår design av en prestandabil med kontroll av drivningen
av alla fyra hjulen, optimal viktfördelning (48152o/o,f ram och bak) och tyngdpunk-
ten 100 mm lägre än SUVar i genomsnitt. Den måste också klara alla möjliga krav
för sport och semesteraktiviteter. Namnet Kubang kommer från en vind på .lava,

som traditionen hos Maserati bjuder och bilen är en kombination av en 390Hk
Maserati V8 och en smidig kaross som har samma säkerhet och effektivitet som en
fullblods bil. Även det låga, sportiga förarsätet sticker ut i SUV sammanhang och
erbjuder en exceptionell sikt för föraren.

Dr tstanci.r cch Irilret.i:låclje och finess i leqio.

Maserati utstrålar exklusivitet och finess och det gäller också alla delar av Kubang.
lnga id6er har lämnats obearbetade vad gäller komfort och elektronik och kunden
har stor frihet till personliga val. Maserati erbjuder kunden en Kubang som är hans
och ingen annans.

itc.r- :nån g si ci rq irer:

Kubangs ambition att kombinera körglädje, prestanda och max mångsidighet
sträcker sig även till bakluckan. Bakluckan är upphängd högt uppe på taket för att
underlätta ilastningen av bagage även från ovan. Men det är inte allt. Underdelen
fälls ned separat för att underlätta lastning från lägre positioner. Den totala lastför-
måqan är 1500 liter.

in spanirai-.rle ocn spartiq kirinincr

Maserati ville ha en mångsidig bil så vi gav den 4WD, men vi stoppade innan den
blev en full off-roader då vi i så fall hade blivit tvungna att överge hela GT filosofin.
Växellådan som har 6 växlar och en back kommer med mekanisk elektro-hydralisk
kontroll, utvecklad speciellt för användning som "automatlåda."
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SPECIFICATIONS

Vehicle dimensions

Engine architecture

Engine

Peak torque

Weight distribution
(front/rear)

Wheel dimensions

Trunk

Load capacity --
with rear seats
down/up to waistline

Load capacity --
rear seats
down/above waistline

Acceleration0-100km
(0 - 62mph)

Maximum speed

Length 4,984 mm
Width 1,942 mm
Height 1,650 mm

Maserati eight-cylinder "V" engine, 4,244 cc

performance Max. horse power 390 bhp @
7,000 rpm

451- Nm (3301b-ft) @ 4,500 rpm

48 - 52 o/o

L9"/2O" depending on set-up

floor up to waistline 600 litres

> 1,000 litres

> 1,500 litres

approx. 5.5 secs,

approx, > 158.5 mph
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Kl ubbe
En tillbakablick på klub

Det hörnade

på sjuttrota-

[et,flaililde[es

lfeldeeenniurn"
Då föddes intres-

set för Maserati hos
ett antal grabbar i

Stockholm. Min första
erfarenhet av Maserati

var när jag såg en Maserati
3500 GT under en pressen-

ning på LM Ericssons parkering.
imponerad av design och detaljarbete letade jag
aren och köpte bilen. Det var för mig något helt

ch okänt. Ca ett år senare ringde en Uno Lingmark
att han tyckte vi skulle samla ihop ett antal

v Maseratibilar på en plats i Djursholm. Det blev
för mig det året men väl nästa. Mötet år 1975

11 bilar från 3500 GT till Mexico och Quattro-
Därefter bildas den första klubben som en märkes-

inom AHK. Första aktiviteten var att ordna ett
t register av alla Maserati i Sverige och därefter det

mötet på sjuttiotalet. 1976 samlade mötet över 20
'ati på gården framför Djursholms slott. Där gjorde

p med Bengt Dieden som kom med sin knall-
GT. Under åren som följde dök ett antal enga-

personer upp i kretsen som t ex Lars Widenborg,
berg,Jonas Liddn, Jan Svanbäck. Den sistnämde

kunskaper om Maserati att vi ofta stod och
med honom på nätterna utanför den restaurang

atan där han var utkastare. Mitt uppe i en
ad utläggning om kamtider och overlap på en 4.2
r 8:a, kunde han slänga ut armen och stoppa någon

ad snubbe som inte skulle in. Sverige började
nnas för litet. 1976 arrangerade jag en grupp-
lien mycket inspirerad av Svanbäck som reste

afik mellan Sverige och ltalien.Vi måste ju se
Nästan 20 personer följde med till Riva vid norra

av Gardasjön. Med hyrbil åkte vi till Maseratifabri-
i kolonn. De flesta av de som följde med då

rande intresserade som bröderna Lindgren, Dan
Staffan Gunnarsson och Pelle Norman

,'75 ri'-.c[l i ! t' . uar det full rulle med resor
Nurburgring (race med gamla bilar), England

Dan Hedborg, Mats Danell, Gunnar Ezelius och
i olika konstellationer med bil till ltalien för att
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och att bara ha roligt. Med vårt aktiva liv

MASEPATI

]

10



lärde man sig mycket utan att det kändes som en
ning.Vi skrev artiklar i våra mycket hemgjorda
Jag var speciellt fascinerad av att man i ltalien hade
speciella firmor for design av karosser. Så vi skrev
vi kunde om Touring, Zagato, ltal Design och a
ambition med bulletinen lyfte vid några enstaka til
len till oanade höjder då i huvudsak på grund av att
medlem hade möjligheter att sponsra en tjusig tryckni
och i ett fall också i färg, llTridente Svezia.
År 1980 dök en ny företeelse upp. Maseratifabriken
in till ett möte i Modena. Mats Danell och jag med 12

verksamheten
av Staffan Enhörning

dotter åkte i min, i ltalien 1976 inköpta Mexico,till
möte för att se och lära. Där mötte vi också alla ga
racerförare som kört Maserati. Där fanns Villoresi, Me
vani, Castelbarca, Lurani, Scarlatti, de Tomaso och Mas
tis Bertocchi.
Då visste vi inte att denna typ av möten skulle bli
och nittiotalens stora tilldragelser.

,, så blev AHKs Maser
tion mindre och mindre aktiv för att sedan nästan
Det berodde huvudsakligen på att det blev för
sköta allt i klubben och att klubben inte hade til
pengar.Jag tror att vi av 250 kr i avgift fick 25 per
lem. Resten gick till AHK. Det räcker inte långt. Jag
Time Out.
Man kan tillägga att under de forsta t 0 klubbåren
inte många nya bilar i Sverige trots att det fanns en
försäljare av Maserati. De flesta togs in privat

.". - . , I lr _ ..1 imittenpååttiotaletL
jade så intresset ta fart igen. En kväll l9g7 samladr
Lid6n, Bengt Dieden, Claes Bergqvist, Sven Svennbe
Thorsin och Lennart Linden hemma hos mig därvi
att bilda en ny klubb, Svenska Maseratiklubben.
15 årsfirandet ijulas på Martini. Bengt Dieden blev
Presidenten följd av Lennart Linden som for några år
sedan lämnade över pinnen till dagens president, Stal
Wohrne. Själv hölljag mig till backoffice.
Dagens klubb har som den forra klubben aktivite.
år i form av rallyn, banmöten och middagar. Ofta tills;
mans med Ferrari som förut varit en kär konkurrent o»r cenrbre

f)

som numer är ett komplement

!
r I där Maser

från hela världen (men mest Europa) samlas, åker på
kör rallyn och äter goda middagar i smoking. De
eras i något land i Europa av den lokala klubben och
mycket välbesökta. I n itiativet har kommit från
Maseratiiden italienska klubben, som under lång id
sponsrats av Fabriken. Registrot har letts av Maria
de Filippis, en av Maseratis kvinnliga formel 1 förare
50talet.ldag har dock Registrot upphört i och med
nya ordningen hos Maserati, vilken den nu är.Vi
dock att Maserati lnternational fortsätter och vi tror
årets möte kommer att bli av i Belgien i September.

"1"+$,f

Jag och min K hustru har haft mycket roligt på möter
i I ta I i en ( 1 99 4), F r ankrike(1 997) och En g la nd {1 ggg).

Svenska Maseratiklubben har arrangerat 2 st möten,
'1992 i Helsingborg och år 2000 i Lund. Nästa år skall
tet arrangeras i ltalien.Vi undrar bara av vem och
på att ta initiativ for att se till att det blir av.
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Klubben har aldrig varit så stor som
den är idag.
Under sjuttio- och åttiotalen var vi max 60-80
medlemmar men idag är vi 160. Delvis beror det
på att Maserati har en trovärdig framtid med
Ferrari som ägare. Under de 3 senaste decen-
nierna har Maseratis framtid alltid varit ett stort
frågetecken, men inte idag.Vi hoppas det också
beror på att vi nu har en mer organiserad och
tjusigare bulletin.Vackra bilder att vila ögonen
på om inte annat. Jag vill också passa på att
inbjuda hågade skribenter att bidra med artiklar
till kommande bulletiner. Det är roligare att få

med ett rejält innehåll.

Ett urvol bilder från Staffans
fotoalbum.
1. Välkända nosarframför Djurholms slott - 75.

2. Bengt Diedens 35OO GT vid samma tillfälle.

3. Maseratimö$e1976 (igen) på samma ställe.

4. Oscar Gnoli betraktar en vevaxel till 3500 GT
vid besök på Maseratifabriken, 1 976.

5. Mats Danell pustar ut på hotellrummet efter
en omfattande inköpsrunda i Modena, 1981.

6. Stolt Staffan Enhörning hämtar nyinköpt
Mexico vid fabriken i Modena,1976.

7. Maseratiträff vid Casinot iMonte Carlo,1996.

8. Bengt Dieden på "Lauro"i Modena 1998.

9. Efter barbesök på Grand Hotel 1991-92.

10. lnga Enhörning och Mexicon i Provence,1996.

1 l. Maserati meeting i England 1999. Bilarna är
uppställda i en jättecirkelframför Good Wood House.

12. Galamiddag på GoodWood House.
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När jag år 1994 köpte min Maserati Karif av 1989 års modell hade
den gått strax under 900 mil. Nya bilen, med andra ord. Men
det fanns tydliga tecken på uppenbar misshandel. Den undre
kondensorn som sitter framför oljekylaren fram sitter mycket
lågt. Den hade fått ta mycket stryk. Ansvarslös körning, tyckte
jag, men fick snabbt erfara att det var mycket lätt att slå i både
kondensorn och oljetråget om man åkte på en mindre grusväg
med lite potthål eller lösa stenar. Mr Ulf konsulterades, och på
sin trygga värmländska förklarade han att det finns ett tvärstag,
som dels stagar upp bilen fram (något som nog inte behövs,den
är mekaniskt mycket stabil redan i sitt ursprungsutförande) och
som skyddar oljetråget. Mycket bra tänkte jag, och ett sådant
mekaniskt skydd monterades. Det visade sig att det snabbt fick
ta lite stryk. Bra investering med andra ord. Men bilen ligger ju
naturligtvis lika lågt som tidigare. Förutom oljetråg och konden-
sor så är det de dubbla avgasrören som sitter mellan turboaggre-
gaten och knutpunkten före katalysatorn som sitter illa till. Det
tycks inte finnas mycket plats ovanför för att höja upp dessa för
att öka markfrigången. Efter att ha kört försiktigt på småvägar ett
antal år, och ändå råkat ut för missöden med tillhörande hemska
oljud (det låter värre än det faktiskt är...) tänkte jag att det börjar
bli dags att göra någonting åt saken.

5IÖRRF HJUL ]

Ett sätt är att montera något större hjul.Tittar man på utrymmet
i hjulhusen slår man snabbt dessa tankar ur hjärnan. platsen i

hjulhusen är begränsad för sådana övningar. Trots en relativt
hård fjädring, så skulle hjulen slå i. Dessutom finns det regler
för hur mycket hjuldiametern får ändras. Nitlott med andra ord.
Återstår att höja bilen genom att montera längre fjädrar.2 cm blir
bra tyckte jag. Då skulle den lägsta punkten åka upp från 6 cm till
B cm. Åke Nordqvist, som äger AMK i Saltsjö-Boo konsulterades.
Det han inte kan om Maserati är inte vårt att veta.Jodå,det borde
gå bra. "Jag har en kontakt som tillverkar fjädra( sade han. ,,Vi

hissar upp bilen, du åker till Vällingby och de mäter in de gamla
fjädrarna och tillverkar nya'J Sagt och gjort. Så fort snön smält
undan i våras blev det besök på Akes verkstad, och med en fram-
och en bak-fjäder försedd anträddes färden tillVällingby.

fuIA5ERATI CROSS COUNI'RY

Vi diskuterade, och bestämde oss för att ta närmast större stan-
darddimension på fjäderstå1. Det fanns ju givetvis ingenting
som passade rakt av. Detta skulle dessutom ge en något hår-
dare fjädring. Bra ! övningen skulle ta en vecka. När fjädrarna
var klara närmade sig 1 maj med stormsteg. Snabb överfart till
Åke, som såg till att de monterades omgående. För Åke är ord
och handling ett. Det visade sig bli en "Maserati Cross Country,l
I stället för 8 cm markfrigång blev det 12. Lite väl saftigt, så det
blev "omtag" för fjädertillverkaren. lngår i servisen tyckte han.
Bra, tyckte jag. Nästa försök blev bättre, och vi närmade oss de
8 centimetrarna uppifrån, det vill säga med lite råge. Efter en del
efterjusteringar, kunde jag konstatera att hjulvinklarna behövde
justeras. Bilen uppträdde lite nervöst och skakigt. Detta märkte
jag inte minst när vi var nere på Mantorp förra året, och körde
med Ferarribilarna. Eftersom jag visste om problemen blev det
lugn kurvtagning.

-eller konsten att öka markfrigången på en Maserati Karif

H-IULVII.]KELII"ISTALLNING MED PRICISION

Sedan hände det saker hos Åke i Saltsjö Boo. Förhistorien är att
jag blev lycklig ägare till en Saab 9-3 Aero för ett drygt två sedan.
En utmärkt bil, men med mycket motorkraft och vek framvagn,
dvs en hel del "torque steering'llnte blev det bättre av att Nordic
Uhr i Norrköping skruvade upp motorn till 240 hk. på nätet hit-
tade jag en Saabspecialist i världsmetropolen Fridafors, mellan
Småland, Blekinge och Skåne. Där skulle framvagnen förstärkas
så de mekaniska rörelserna vid acceleration blev små. Samtidigt
skulle hjulvinklar kollas. I Fridafors fanns ett mycket avancerat sys-
tem för hjulvinkelinställning, där en givare monterades på varje
hjul. Dessa kalibrerades genom att hjulet vreds 90 grader och info
sändes trådlöst till en huvudenhet. Ut kom camber, caster, toe in
samt toleransintervall, så det enkelt kunde avgöras om vinkeln låg
inom eller utanför. Speciellt viktigt är bakh.iulen, så att bilen inte
går "som en jakthund'l Hemkommen berättade jag entusiastiskt
få r Åke att detta är vad ha n skul le skaffa, han som ofta arbetar med
krockskadade bilar. Han hade givetvis redan börjat tänka i dessa
banor redan, och ett nytt mätsystem var beställt. I höstas stod det
nya systemet på plats med ny lyft och allt. Åke har modifierat sin
verkstad med ytterligare en garageport för den nya lyften, så det
är enkelt att ta in bilar för upphissning och hjulvinkelkontroll.
Det visade sig att det vi befarat var sant - det mesta stod fel. Att
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justera hjulvinklar på Karifen är dessutom inte helt trivialt, men
Åkes grabbar gjorde som alltid ett fantastiskt jobb. Det mesta är
nu inom toleranserna, inklusive negativ camber på framhjulen,
och detta märktes genast när jag körde hem. En helt ny bil,
som svänger som "en Gud"och ligger stadigt på vägen.Bingo,
med andra ord. Åke har berättat att han fått en hel del

Av Staffan Wohrne

besök av bilägare som fått sina dyrgripar justerade, men
som ändå inte uppför sig som förväntat. Hans kånsliga
instrument avslöjar sanningen direkt, och efter fin-
justering blir resultatet fullgott. Ett besök hos
honom kan verkligen rekommenderas! Nu
skall det bli kul att få köra på Mantorp
igen. Det blir troligen föraren, inte bilen,
som begränsar hur fort det går i kurvorna.

PS enligt instruktionsboken för biturbo
skall camber fram varo + 1 grod,och
bak 0 till - 1grader I 5 minuter.
En isanning underlig hjul-
vi n ke I i nstö I I n i n g, m ed
positiv camber fram
över en tung motor.
Det kan ju aldrig bli bra.....
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EARCHEWASTMDALE
Mario Tereso de Fitippis i en Borchetta Stradole på VAR Circuit i Provence 1996.

En av få kvinnligo F|-förare i en av deTomosos mest lyckade skopelser,
en Barchetto med 325 HK och med en vikt på ca 725 kg,

"Huko er gubbar,detfinns domer som kon spöa er på bananl,,
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