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Sektionens vårmöte är planerad till !ördagen den
9de juni. Då skall vi träffas bland blommor och bla-
der, någonstans i Stockholms omedelbara närhet.
Eftermiddagsaktivitet, värdshusmiddag och kvälls-
föerställning är tänkt men mer detaljerad inbjudan
kommer Ni att få lite längre fram. Boka alltså lör-
dagen den 9de juni.

AHKs utlandssekreterare Olle Godin har i en färsk
och fyllig rapport redogjort för arrangemangen ute
i Europa. Rapporten fanns med i AHKs senaste

bibba och jag vill gärna nämna "tävlingarna" lör
gamla sport- och racerbilar pä Nurburgring den 11

-12 augusti.
Ferrariklubben kommer att köra pä Gälleråsbanan
utanför Kalskoga den 12 maj. Stockholms Sport-
vagnsklubb och Castrols Sportvagnsträffar äger i år
rum den 26127 maj Kinnekulle, 30juni/1 juli Man-
torp, 21122 juli på Knutstorp och den 15/16 sept
på Anderstorp. Om vi blir tillräckligt många Mase-

ratisti o dyl som vill köra på bana så får vi köra i

egna heat och slipper då småbilarnas surrande kring
våra lite mer dyrbara fordon. Vad sägs om att satsa

på ett arrangemang till ex det i september på An-
derstorp?
En 3500 GT 1963 med nyrenoverad motor men i

övrigt i orginalskick är till salu i Schweiz för ca

10.000 kronor enl. Sebringägare Leif Nilsson som
har en kontaktman på kontinenten. Intresserade
kan ringa Schweiz 057165296. Dessutom rappor-
terar Dan Hedborg om en annons i Autosprint, där
en OSCA-Maserati 1600 GT2 med Fissorekaross är

till salu. Bilen är nylackerad, och finns i ltalien tel
0543165221 eller 0543163476 och kostar 3 milj
Lire. En OSCA 1600 GT2 är en bil med fyrcylind-
rig motor pä 105 hk DlN, den väger drygt 800 kg
har individuell bakhjulsupphängning, gör drygt 200
km/tim. En dylik finns avbildad i bultetinen jan 19-
78. Klart intressant då den är tillverkad i mycket få
exemplar.
Vår högt värderade tryckare, Rolf Nordin, har gått
och sält sitt tryckeri. Han kan fortfarande hjälpa
oss en del men själva tryckningen måste vi lämna
bort. Detta innebär att klubben måste få in lite
pengar. Man kan tänka sig att låta varie utgåva bära
sina egna kostnader med hjälp av annonser eller att
vi hjälps åt att sälja alla tryckta ex av tidningen.
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Två annonser a 250i st täcker kostnaden för en

bullentin. Här kan kanske Maseratisti med egna

företag göra en insats. Jag har fortfarande kvar en

hel del av förra årets produktion. Dessutom har
klubben en hel del manualer och reservdelskatalo-
ger för Ghibli till salu, samt ett mindre antal Bora-
och Mistralaffischer. Bollen är Er mina vänner.

Leif Nilsson, Lomma, har en mängd delar till 3500
GT Tournig till salu. Han berättar som följer:

Bilen krockades i ltalien eller möjligen i Tyskland i

mitten på sextiotalet, togs hem till Sverige, slakta-
des, och lades i en hö9.
Jag har talat med mannen som tog hem den och
han säger att det var innan 1968 i alla fall. Motorn
har jag i min bil, och jag tänker köpa tillbaka växel-
lådan också för säkerhets skull. (Jag vet var den
f inns).
Delarna har legat torrt och fint i c:a 12-13 år allt-
så. Bilen hade bara gått ca 2000 mil då den krocka-
des, och det kan man också se pä delarna. Jag har
försökt att katalogisera dessa delar, men tyvärr så

kan jag inte se var allting har suttit o s v och jag har
gett upp det försöket. Du må tänka att det är en

Volkswagen Pick-Up full med bitar!
Kort beskrivning:
1. Komplett Bakvagn med diffrential, krängnings-

hämmare, nav, (Disc)

2. Komplett framvagn med dämpare, fjädrar, ski-
vor, stag, länkarmar, kulleder, bromsok, led-
ningar o s v.

3. Styrväxel med hiälpsnäcka, knutar och stång.
4. Värmesystem med reglage, komplett.
5. Fönsterhissmotorer med reglage.

6. Samtliga instrument.
7. Vindrutetorkarmotor.
8. Baklyktor med glas. (ena glaset spräckt)
9. Oljekylare
10. Galler för sidoluftutsläpp med kromlister.
11. Vacuumtank med anslutningar.
12. Vingmutter till reserhjul.
1 3. Handbromsarrangemang.
14. Kabelstock, div. reläer, säkringshållare, batteri-

hå!lare m.m. elgrejor.
1 5. Bromscylinder, kopplingscylinder, fotstöd, nav-

kapslar, m.m m.m
Jag kan nog hålla på ett tag till, men det här är hu-
vudparten av det som jag kan tänka mig att göra av

med tills vidare. lntresserade kan ringa 040
141 08 18 - 41 09 59.
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Medlemsblad för Automobilhistoriska klubbens Maseratisektion

Omslagsbilden är hämtad ur fabrikens arkiv och
visar en Sebring.

Staffan
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MERAK
En "Grand Touring" helt i särklass med fina linjer.
Gott om utrymme för två, med marginella säten
för baksätespassagerare. Normalprestanda för sin

klass men dålig bränsleekonomi. Överkänsliga, men
kraftiga bromsar. Utmärkta köregenskaper. Kraft-
överföring och växellåda är acceptabla. Dålig venti-
lation och värme. Lyckad och praktiskt väl genom-

tänkt placering av motorn, men dålig detaljdesign
och finish.

Europa är vid den här tiden välsignat med mänga
"Grand Touring"-bilar, som alla ligger i topp, men
inte skiljer sig mera än ca 15.000 kr i pris. I grup-
pen ingär Lamborghini Urraco S, Ferrari Dino 308
GT4, Porsche 911S och Carrera, De Tomaso Pante-
ra, BMW 3, 0 CSI och Maserati Merak. Typiskt nog
är BMW den enda bilen med motorn fram.

Det utmärkande draget för den italienska armadan
(förutom Pantera) är att de har ett marginellt bak-
säte. Tydligen en önskan hbs designern att produ-
cera en "familjebil". Samtliga bilar är en mindre
kopia av "storebror" inom respektive bilfamilj. Me-

rak är nästan en exakt kopia av sin "storebror"
Bora. Naturligtvis blir det dä lite extra utrymme,
eftersom Merak "bara" har en V6:a istället för Bo-
ras. lnnerutrymmet är väl i klass med både Urraco
och Dino 308.

Liksom sina konkurrenter har Merak en topphastig-
het över 210 km, stäende till 160 km på 20 sekun-
der. Det är fullt möiligt att färdas komfortabelt i

en hastighet av 180 km/tim om vägen tillåter. Trots
att bensinförbrukningen är hö9, är den inte högre

än någon annan bil i samma klass, förutom Porsche

911 och 911S som har Bosch K-Jetronic direktin-
sprutning. Detta drar ner konsumtionen avsevärt.

Det är gott om utrymmen innuti bilön, till och med

för bagage. Omsorgsfull design har gjort den till en

av de mest praktiska bilarna med mittmonterad
motor. Designen är ocksä en av de elegantaste i sin

klass. Standarden är hö9. Tyvärr dras helhetsin-
trycket ner av små, små detaljer. Till exempel re-

servhjulet som bara kan användas vid verkliga nöd-
situationer.

Det är en bra bil för nästan racerbana, bara man
har räd med den. Kunde man förbättra de små fel-
aktigheter bilen har idag, kommer Merak att förbli
den mest önskvärda bilen någonsin - trots priset!

Meraks yttermått är samma som Borans,4,3 m lång

och 1,8 m bred. Hjulbasen är ocksä lika,2,6 m och

höjden på de båda bilarna är diminutiva 1,1 m. En

så läg bil kan vara svår att komma in och ut ur,
men dörrarna är både länga och djupa. Dörrarna
gär ända upp till taket och går så långt ner att det
kan vara svårt att komma in i bilen dä den stär par-

kerad vid en trottoarkant. Sätet är då i höjd med

trottoarkanten. För att kunna tillgodose sikten
med en så låg prof il på bilen är vindrutan diupt ner-

dragen. Det är också nödvändigt att man sitter
långt fram dä man kör. Tyvärr kan solskydden vålla
problem för långa förare.
Tyvärr är det fortfarande lite grann den italienska
körställningen "apa på en pinne". Till och med när

ratten är i läge så långt från föraren som möjligt
och pedalerna är i sittläge, får man sträcka armarna
sä långt det är möjligt.
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Fastän dörrarna är kraftigt gjorda finns det gott om
utrymmen, till och med bättre än i Jaguar XJ6. Åt-
minstone vad gäller de främre sätena. I baksätet är
benutrymmet ytterst begränsat. För att kunna sitta
två vuxna i baksätet krävs att framstolarna är så

långt fram som möjligt. Barn kan åka komfortabelt
så länge de är små (upp till 10 år). Men även där
kan det bli svårt bakom förarstolen.

Bagageutrymmet fram är prydligt med heltäckande
matta. Väl tilltaget för den här typen av bil, som
kan svälja en stor resväska plus nägra mindre. Detta
ger Merak en fördel gentemot sina konkurrenter
eftersom bagageutrymmet ofta värderas högt, då
utrymmena är få och små.

V6:an på 3 liter uppenbaras då man med en spak i

dörrstolpen öppnar den bakre luckan på bilen. Mo-
torn är en uppborrad version av samma modell som
sitter i Citroen SM. Med tre Weber-förgasare och
något lägre vridmoment (kompression) ger den
190 bkp (DlN), 12 bkp mer än den direktinspruta-
de Citroen SM EFl. Ökningen på 326 cc jämfört
med SM ger den förväntade ökningen av vridmo-
mentet från 164 lb ft till 188 lb ft. Max effekt och
vridmoment nås vid 5.500 varv/minut för SM res-
pektive 4000 varv/minut för Merak.

Dessutom finns i motorrumrnet kompressor för air-
kondition och "pumpen" för det hydrauliska syste-
met. Längst bak i motorrummet finns ocksä reserv-
hjulet, vilket närmast kan liknas vid en parodi på
däck. Men det gär att använda till närmaste verk-
stad.

På varsin sida om motorn ligger bensintankarna. De
är sammankopplade så att man bara behöver fylla i

ett rör.

Utvändigt skiljer sig Merak från Bora sätillvida att
den har renare linjer bak. Mycket på grund av att
"taket går ända ner" i bak. Den lilla vindrutan på
sidan gör linjen komplett och luftig. Fram är sträl-
kastarna gömda under luckor som öppnas hydrau-
liskt med hjälp av bromssystemets pump. När lam-
porna är nerfällda ser bilen bäst ut. Överhuvudtaget
är Merak en mycket tilltalande bil.

Trots att bakhjulen är breda med ett bra grepp och
upphängning, spinner de loss mycket lätt vid start
från stillastäende. Derr accelererar till 50 km på 2,
7 sek. innan 2:a växeln läggs i vid 6.600 varv/minut
på den stora lättlästa varvräknaren. 65 km pä 4,2
sek, och 80 km på 6 sek. innan växlingen till tredje
växeln vid 85 km. Sedan 95, 110 och 130 km på
resp. 8,2 10,8 och 13,7 sekunder innan fjärde
växeln läggs i och Meraken ökar till 175 km pä27,
7 sekunder. Femte växeln drar bilen till 210 km på

37,0 sekunder väl inom värdena för MIRA:s 1 mile-
värden. Accelerationstiderna är väl jämförbara med
sina konkurrenter och mycket likt Lamborghini
Urraco S värden, trots att Urraco är lättare, lågväx-

lad och har högre motoreffekt. Accelerationen på
varje växel visar hur lätthanterlig Merak är. Denna
följsamhet gör Merak till en bra långfärdsvagn, där
man nästan bara använder 3:e och 4:e växeln. Fem-
te växeln används bara som overdrive och farter
över 160 km. Lludnivån är väl acceptabel vid alla
farter. Visserligen läter V6:an vid höga varv, men
det gläder nog de flesta entusiaster. Att vindbruset
nästan är eliminerat bidrar också till att man åker
sä komfortabelt.

Under värt test utnyttjade vi naturligvis Meraken
maximalt. Trots detta fick vi inte högre förbruk-
ning i snitt än 1,32litlmil. Antag att man kör mest
landsvägskörning, då kan den väl tilltagna tanken
räcka till ca 60 mil. Varningslampan att bensinen är
slut börjar lysa då det är 7,5 lit bensin kvar,

Merak använder Citroens hydrauliska system för
sina delade bromssystem. Alltså behövs ytterst lite
pedaltryck. Det är enkelt att anpassa sig själv titl
att få den tvära bromsen att anpassa sig till bilens
hårda fjädring. Det är svårt att bromsa mjukt och
komfortabelt på olika underlag då man kastas om-
kring i bilen efter att ha försökt uppnå ett mellan-
läge på bromspedalen.

Samma sak händer om man vill trampa på gas och
bromspedal samtidigt. Eftersom man gärna vill göra
det pä en sportbil, blir detta ett minus för Merak.
Bromsarna rehabiliterar sig dock vid landsvägskör-
ning, kraftiga och helt utan mattningstendenser.
Tråkigt nog stannar bilen på 0,82 g. med närmsta
framhjulet läst och bilen sladdande åt samma sida,
medan det inte är samma tryck på högerhjulen.
Handbromsen var näst intill olagligt dälig. Värdet
var 0,13 g. medan 0,03 g. för mekaniken.

Köregenskaperna är karakteristiska för sportbilar i

allmänhet. Maseratimotorn gör att bilen är mera
sportig än en "vanlig sportbil". Trots bred spärvidd
breda däck och läg tyngdpunkt, har man inte "mju-
kat upp" fiädringen: Bilen är ganska styv och följer
vägen som ett strykjärn. Tyvärr hoppar den vid
kanter eller dylikt i asfalten. Vid höga farter kom-
mer den styva fjädringen verkligen till sin rätt. Bi-
len flyter fram och är helt okänslig för sidvindar.
Vid eventuella gupp i vägbanan kan underredet slå
i. Mest på grund av den styva fjädringen. Styrnin-
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gen saknar förmåga att efter en sväng gå tillUat<a titl
ursprungsläget rakt fram. Släpper man ratten, svän-
ger bilen runt direkt!

Väghållningen är helt fantastisk, om man kör under
normala förhållanden, på en nägorlunda högklassig
vä9. Till en början är bilen något understyrd. ökar
man farten ökar understyrningen och häller man
inte i ratten ordentligt, går bilen rakt fram i kur-
van.

Styrningen är lätt och direkt vid alla farter. Det be-
hövs bara 3 112 varv för fullt rattutslag från höger
till vänster. Vändradien är 11 ,5 m mellan trottoar-
kanterna. Eftersom det är ett överhäng fram behö-
ver bilen ca 12 m för att vända på gatan utan att ta
i fronten.

Leva ihop med Maserati Merak?
Då vi testade Merak var vädret bra, ganska varmt.
Vi behövde aldrig t ex använda choken. Motorn
nådde snabbt sin rätta arbetstemperatur. När den
var varm, startade den alltid på första försöket. Un-
der uppvärmningen hostade och bråkade bilen,
mest beroende på den sena portöppningen i förga-
saren. Men man förstår att det tar tid att värma
upp 14 liter vatten i kyl och värmesystem.

Alla manöverorgan var lätta och bra att använda
förutom kopplingen. Kopplingspedalen som behö-
ver 70 lb tryck för att den skall fungera, är ganska
tröttande, speciellt i stadstrafik. Styrväxeln funge-
rade bra. Bara ett spår av protest under häftiga
rörelser.

Den trevliga läderklädda ratten är omställbar både i

höjd och längsled, speciellt bra för långa förare.
Sätena var väl stoppade och var utformade för att
ge bra ben och knästöd. Ett riktigt brett svankstöd
fanns också.

Det finns gott om utrymme vid pedalerna. Benställ-
ningen är mindre horisontell än i liknande bilar.
Detta gör att man inta alls blir trött, inte ens efter
en läng resa.

Framför föraren sitter en safnling runda väl tilltag-
na instrument. De är vä upplysta vid mörkerkör-
ning. Kontakterna för ljus, vindrutetorkare och den
eluppvärmda bakrutan är väl samlade till höger om
ratten och är separat upplysta vid mörkerkörning.
Tyvärr lite för skarpt ljus. Detta avspeglar sig i den
välvda sidorutan. Mötande bilars ljus, reflekteras i

"bakrutan", vilket gör det svårt att se bilar som
kommer bakom i hög fart.

Att få ordning på värme och ventilationssystemet
kan välla svårigheter. Men fär man tid att vänja sig
vid systemet kan det fungera riktigt bra. Varm luft
kan kylas med kall luft från kylaggregat så att man
får exakt den temperatur man vill ha i kupen. De-
frosten fungerar utmärkt. lnte ens i sämsta tänkba-
ra väder blir det någon imma på något fönster.

På mänga sätt är Merak en värdig konkurrent i klas-
sen "exotic cars". Körningen, hur den uppför sig

och prestanda överhuvudtaget, är imponerande.
Men den kunde vara helt perfekt om en bättre lös-
ning kunde åstadkommas vad gäller de aggressiva
bromsarna.
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Förra våren gjorde Bengt Sandberg och lan Nilsson
en resa ti!! Frankrike. Några mi! norr om Lyon be-
sökte man ett bilmuseum med några för oss
mycket intressanta bilar nämligen en Maserati A6G
2000 och en OSCA V12.
1. En Maserati AOG 2000 med en öppen Frau-

.kaross. Den är från 1957 och gjord i bara tvä
exemplar enl. Richard Crump, som själv har det
andra exemplaret. Richard köpte bilen i USA
förra året och hade för avsikt att renovera den
under vintern. Han borde alltså vara klar nu
så den som är intresserad av en unik och vacker
Maserati borde kontakta Richard bums.

2. I början på femtitalet konstruerade bröderna
Maserati en 4,5 liters Vl2-motor. Ett fåtal an-
vändes i OSCAs racerbilar av monopostotyp.
Den här bilen är ombyggd till en tvåsitsig sport-
vagn och karossen ser ut att vara från slutet av
femtiotalet eller möjligen tidagt sextiotal. Fran-
co Rol körde en OSCA 4500 G i Italiens GP
1951. Den bilen byggdes 1956 om till en tvåsit-
sig sportvagn och man frågar sig om det möjli-
gen är samma bil.
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ARSTA TRUGK
& BILVERKSTAD AB

NYHET !

Helt underhållsfritt batter i.

3 trs gananti - m8ngdubbel Livslängd
ingen vattenptfyllning - stutet system
stor reservkapacitet - hög ka L Lstartseffekt
minima L ef fektförLust vid Lagr.ing

BATTERIET EN GENG FöR ALLA
JC Penny Battery finns hos Gunnar EzeLius.

Adress:
Upplagsvägen 17

Box 43025

100 72 Stockholm
Tel. 08-45 88 81

Gunnar Ezelius
Bost,: Bockvägen 12

135 00 Tyresö
Tel. 08-71236 47

o
o
o

Generalagent för Maserati i Norden

Service

Reservdelar

AUTO.SERVICE AB
Andersvägen 1, 171 53 Solna

08-82 34 40
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