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Under rubriken "Maserati bär rädslan" beskriver
den italienska motortidningen Autosprint i julinum-
ret det senaste utspelet om Maseratifabrikens vara
eller icke vara. Bakgrunden är att det nu gått tre år
sedan italienska staten och de Tomaso övertog
Maserati från Citroen. Enligt en överrenskommelse
skulle nu Maseratis produktion strukturerats om
och vara lönsam. Autosprint skriver att en grupp
som kallar sig Pro Maserati tillsammans med ett
politiskt parti spritt ett flygblad i Modena där man
änklagar Maseratis ledning för att inte ha uppfyllt
§verrenskommelsen. Man pekar på följande: trots

il3.000 timmar övertid på fyra månader och en pro-
duktion pä 122 bilar (mot planerade 169) så gjordes
bn förlust på 3 miljarder Lire (15 milj. kr.), den nya

Quattroporten har ännu ej börjat produceras trots
utlovad start i juni. Fabriksledningen försvarar sig
med att man har problem med underleverantörerna
(dålig kvalitet har skapat mycket extra jobb) och
man har också svårt att anställa folk.

Av artikeln framgår också att Maserati fått 5 mil-
jarder Lire att investera och att ledningen skall träffa
folk från industridepartementet i början av septem-
ber. Debatten går vidare och kunderna fortsätter att
vänta på sina bilar utanför fabriken till långt in på
småtimmarna, Då Pro Maserati har folk från Mode-
nas kommunala ledning inklusive borgmästaren får
vi hoppas att de är starka nog att trygga Maseratis
fortsatta produktion.

Lamborghinifabriken har mer akuta problem, berät-
tade Lars Widenborg. Vid ett besök på fabriken i

somras kunde han konstatera att inga bilar tillver-
kades. Arbetarna gick sysslolösa men hade betalt.
Detta stämmmer bra med vad man kan läsa i ett
annat nummer av Autosprint. Där antyds också att
fabriksledningen misskött sig. Fabriken väntar alltså
på nya ägare och ny ledning.

En annan ltalienresenär, Eje Blomberg, har lyckli-
gen återvänt med en Mexico i bagaget. Eje tog hela
familjen för att hämta den gröna Mexicon som en
längre tid stått på fabriken. Motorn var ju inget vi-
dare så han var ju tvungen att ta den på en trailer.
Eje rekommenderar den här trailern han hyrde bil-
ligt. Många sköna timmar i garaget väntar alltså Eje i

vinter. Lycka till.

Maserati
bulletinen

Två andra lyckliga herrar måste gratuleras. Olov
Andersson har fått fart på sin 3500 GT Touring efter
en motorrenovering. Vid en kontakt med Dan Hed-
borg skvallrades det att den gick som ett spjut. En-
ligt rykten ligger en Mistralägare och bränner på

vägarna i Skåne. Det har länge kliat i fingrarna på

Roger Hjelm och nu äntligen är motorn och växellå-
dan renoverade. Kan vi gissa att den går som ett
spjut den också?

En liten kommentar till Pininfarinaartikeln i lL TRI-
DENTE SVEZIA är på sin plats. Vi glömde helt bort
att Pininfarina gjort en kaross till 5000 GT. Det enda
exemplaret finns i England. Franco Lombardi ringde
en dag och berättade att han köpt den Pininfarina
Kup6 som jag var intresserad av. Han hade andra
synpunkter på chassinumren på de tre bilarna. Vi får
väl återkomma till detta längre fram. Fabriken påstår
att den tredje "ej hittade" kupen finns till hälften
skrotad på fabriken.

För den som vill läsa mer om Pininfarina finns
böcker hos bokhandlarna Margie AB, tel 08/32 5i 92
och Motorbokhandeln. tel 08/32 3271.

Några uppmuntrande ord till er som har bilar som
bara står. Tag gärna kontakt med mig så kan vi
diskutera hur vi kan få bilen på hjul igen. Ofta är det
så att man har så stora ambitioner på renoveringen
att man inte orkar genomföra den. Det är bättre att
göra renoveringen etappvis och försöka hålla bilen
igång hela tiden.

Richard Crump har meddelat att han håller på att
skriva en bok om Masertis GT-vagnar efter kriget.
Det blir också hans sista bok i ämnet, och kommer
ut under 1979. Även Rob. de la Rive Box ärflitig vid
sin skrivmaskin. Böcker om OSCA, BERTONE, ZA-
GATO, ABARTH och en bok om Prototyper och
drömbilar, får vi snart se på bokdiskarna. Bägge
författarna är förstås tacksamma för fotografier.

RACERHISTORISKA KLUBBEN har bildats. Syftet är
att man under vettiga förhållanden skall kunna få
köra sin bil på bana. Du som har det minsta intresse
av detta bör gå med i klubben. Det kostar i år 40:-.
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Red. Staffan Enhörning
Eksätravägen 186
127 33 Skärhotmen
Tel 08/88 65 36

Organ för Automobilhistoriska klubbens Maseratisektion

Omslagsbild:
Kinnekulle, Nicklas Hanna, Lars
Nivstrand, Christina och Lars
Widenborg idepån.
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Ytterligare information får du av Bengt Sandberg,
Baggensgatan 27 ,1 1 1 31 Stockholm,
tel.08/21 26 68.

lngvar Falk
Hans Anderson
Lars Sääf

Ghibti

Nya medlemmar:

Gösta Andren
Mats Danell
Lennart Alf redsson
Jan Tenow
Anders Pettersson
Bo Håkansson

Bora
Ghibli
Merak

OSCA 1600 GT
I ndy

3500 GT

Vår färgglada släkting lL TRIDENTE SVEZIA f inns att
köpa för 15:- st. Sälj några till dina vänner och
grannar. Passa på när du jobbar med bilen och dom
kommer och "stör". Sälj gärna bulletinen samtidigt.
5:- kostar den.
Trevlig höst.

Staffan

M ase rati A6G2000 Zag ato 1 949. T i I I sal u i
ttatien i varas. Är f ortfärande titt satu? Tro-
ligtvis det enda exemplaret. Foto Staffan
Gunnarsson.

v

v

\7

v



Kinnekulle ring juni 1978
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Foto Lars Sääv, Frank Urban, Staffan Enhörning.
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Lite om reserdelar.

Först några kommentarer till förra bulletinen. Den
reservdelskatalog för bromsklossar som vi referera-
de till kommer från en holländsk firma vid namn
Tormos och ejTomos som vi skrev. Sen måste vi be
alla Bora-ägare om ursäkt för att Boran föll bort ur
tabellen som skulle visa att Boran har en 4.7 liters
våtsumpmotor. Vidare har Benny Ringsberg konsta-
terat att det inte går så bra att placera en 4.2liters V8
i en Ghibli. Våtsumpen går för långt nedanför ramen
vilket medför stora risker för skador på tråget. De

oljefilter som vi rekommenderade som ersättare till
ordinarie insatsfiltren lär ha gått ur marknaden enl.
Sture Åhlin. Purulator MF21A4 passar förmodligen
istället. Repco reservdelar säljs hos Recca, Haga-
gränd, Stockholm. Tel. 08/32 20 99, 32 30 99.

Olov Andersson har tillverkat en spännplatta för att
användas vid borrning av 3.5 liters motorn. Det är en
platta med sex hål för cylindrarna som man skruvar
fast på blocket med toppblocksbultarna. Förutom
att den håller fodren på plats så förhindrar den upp-
komst av skevheter i blocket vid borrning. Olov hyr
nog ut den mot rimlig ersättning om man frågar
snällt.

Huka er pojkar nu kommer årets tips: Kolla att ni fått
rätt dimension på ram- och vevstakslager innan ni
sätter ihop motorn. Kolla lagren, inte bara asken.
För övrigt skall man aldrig slipa en vevaxel utan att
ha de nya lagren i handen. Samma sak gäller natur-
ligtvis vid borrning för nya kolvar. Kolla gärna alla
arbeten som du inte gör själv. Det lönar sig att vara
noggrann.

Sektionen har lagt beslag på en hel del olika manu-
aler och reservdelsböcker. Behöver du en så kan vi
kopiera en snyggt som du får till självkostnadspris.
Det finns dock herrar som har högre ambitioner än
fotostatkopior. Per Norman har tryckt upp en ny
upplaga av reservdelskatalogen till 3500 GT. Han
har 18 st hemma till salu. Tel. 0696/103 35. Även
Mats Danell har planer åt det hållet men har ännu så
länge bara en manual till 3500 GT till salu. Tel. 026/
11 6699.

Tänker du ljud- eller värmeisolera i bilen så finns
material hos ANTIPHONE AB, Prästgårdsgatan 9,
Box 629, 172 OO Sundbyberg 6. Tel 08/28 27 55.
Bengt Sandberg har använt ANTIPHONE LA 12,5
S-E på insidan av motorhuven för att skydda lacken
mot värme.

Ni har varit lite snåla med tips så vi får väl fortsätta v
stjäla från de utländska klubbarna.
Från engelska Newsletter. Till3500 GT passar:

Kopplingsplatta A1 p1 8068
Tryckplatta A1 47355
Hjulcylinder & kopplingsdelar & bromsklos-
sar säljs av återförsäljaren av Repco delar
(se ovan). Lyktor-Cibie kan ersätta de flesta
lyktorna. Låt oss göra ett rostfritt avgassy-
stem, det är förhållandevis billigt.
Ventil shims - Jaguar eller AIfa
Oljefilter samma som i MGB
Alfa Romeos huvudcylindersats passar de
flesta Masers.
Borg och Beck använder samma koppling i

Jaguar V'12.

v
Modell

Flesta mod.
1958-69 inkl

3500 GT
GTI & Sebring

Del

Övre kulled

Nedre kulled

Tie Rod End
Set (? )

Styrn i ng
Flex Joi nt
Clutch (koppling)
Tryckpi atta

Sk va

U rtram pn. lager

Arbetscyl

Nummer

oEM C'16890
PT QSJl 04

QSJ221 RK el

QSJl OSRK

oEM C3062,
c6297 . C8321
PT QR2O5. QB2O7

N/A

45692/15
45696/122
75624/24
82916/00
48453. 48341

48.401
82975/03

64068867

Samma som i

Jaguar XK 120,

45.50.2.4,3.8LT

iaguar XK & t\,4K 10

,q.ton V"rtin
Lambo. Tag,
Ferrari 250 GT
Triumph TB4A

Modell

Ghibli, Nilexico.
lndy etc. V8

Al a modeller tiil
I ndy

Merak

Oel

Fördelare
Lock

Spetsar

Botor & Bas
platta (?)
Bakre broms-
klossar

Oljef ilter
(2 behövs)
Baklykto r

Flunning lights

Nummer

Bosc h

1-235-522-061
241,245.293

Bosch
1 -237013038
2 set

Pr 721-09

Samma som i

METCEdES VE

Lambo. Aston
Facl. Ferrari etc.

Alfa. GTV.

Pantera
74 FiaI 124

HP-1

N/A

N/A

v



Rr,rJ,q , fftolon,
MASEHATI PARTS

99 WABASH AVENUE

CLIFTON

NEW JERSEY O7O1 1

VEG

From stock new and used spares,/parts lor A6G/1 5OO, 2OOO,
3500, 3700. 4OOO, Sebring, Mistral. Overseas enquiries wel-
come. Servicing under the supervision oI Bill McGrath by
appointment.

RICHARD CRUMP : GROOMS BARN
BULLS CROSS RIDE :WALTHAM CROSS

HERTFORDSHIRE : Tel: Waltham Cross 221 21

Phone U.S.A. 20t -772-6393-8

o
a

Service för Maserati,

Turbokonverteringar

Ferrari och andra sportbilar
service samt fullständiga motor- och karosseri-
renoveringar, tillv. av karosseridetaller till vete-
ranbilar.

16 ars bilplätslagerierfarenhet varav 6 är hos''Bertone'.

specialister på V8 och Y12-or. samt på Maserati,
Fe(tati, Alfa Romeo.

reserdelar till alla italienska sportbilar pä 10 dgr
efter order.

på O Sandgatan 9 (Gäsebäcksomradet)
25227 Helsingborg, tel. 042-14 49 OB

ö

v fIBgfra. å:§r"'"Lamborshini

Vi utför

Vi har

Vi är

Vi erbjuder

Vi linns

AUTO.TRANS
Åldermansvägen 15, 171 48 Solna

08-83 93 73

Radannonser för klubbmedlemmar gratis prata med STAFFAN.
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