maserall

bulletinen

ilxmr

JULI

1980

ri§ffi

,uln aF* "" ""-'

p,
.\*

ry
iffi
§

M
{

l*

a

r]

f

n

I

**e*

+

.bS
6dh

Maseratifabriken inbjöd sektionsmedlemmar till
något som man kallade "MASERATI DAY" och
som skulle inträffa någon gång i början av juni. Inbjudan kom i form av ett brev på italienska och
engelska. Det var daterat den 2912 1980 och undertecknat av Ermanno Cozza. Något programme för
träffen, som skulle vara i Modena, presenterades inte utan det skulle man skicka senare. Ermanno ville
ha namn och adress på sektionsmedlemmar och
andra Maseratiägare som kunde tänkas åka ned.
Program skulle sedan skickas till alla dessa. Det är
slutet av maj nu men ännu har inget program dykt
upp. Vid en kontakt med den engelska klubbens
sekreterare, Michael Miles, konstaterades att samma situation föreläg där. Michael trodde möjligen
att mötet var ett resultat av ett samarbete mellan
fabriken och den italienske författaren och fotografen Zagari, som snart kommer ut med en bok om
Maserati före kriget. Möjligen hade man tänkt presentera en ny bilmodell.
Om nu mötet ändä skulle bli av så hinner vi ändå
inte arrangera någon biltur till Modena. En sista minuten resa med charter är väl enda utvägen.
På tal om böcker så har det kommit ut en ny
Maseratibok. Den handlar om Maseratibroschyrer.
Kan det vara nägot?
Du som skall åka till London isommar med bil,
kontakta mig så skall du få göra oss alla en liten
tjänst. Den kommer inte att kosta dig några pengar
och minimal möda.

Aktiviteterna under våren har inte varit mänga.
Två mindre möten i AHKs lokaler. Det stora vårmötet skulle bli Maserati Day i Modena. Nu får vi
istället förlita oss på andras arrangemang. I samband med detta vill jag tala om att en del fel insmugit sig i kalendern i förra utsändningen. SSK
Mantorp är den 5-6 juli och samma datum går det
intressanta Västkustloppet. MGCC Knutstop gär
den 26-27 juli. Nurburgring, som alla borde känna
till vid det här laget, har tävlingar för ganrmelbilar
den 16-17 augusti. Två stora Maseratimöten arrangeras i USA i augusti. Någon gång i början av augusti hålls "The Silverado meet" i norra Ca!ifornien.
Den 22-24 augusti träffas man för första gången
pä östkusten. Plats: Shawnee lnn i Shawnee, Delaware, Pennsylvania. Vi får absolut inte glömma
bort det möte som franska Maseratiklubben ordnar
i norra Frankrike i början av september. Det är en
enda lång fest och verkligen värd mödan att ta sig
hem. En allmän rekommendation:åk medan det är
(ekonomiskt?) möjligt.
Dagen efter ovanstående skrevs kom ett expressbrev från fabriken med en inbjudan till en träff på
fabriken. Därefter har det kommit ytterligare tre
expressbrev med bland annat en vackert tryckt inbludan. Jag åker ned till Modena och bevakar tillställningen i hopp om att få se den enda rullande
Pininfarina kupdn i Europa (den andra finns i USA
och är beskriven i marsnumret av Road & Track).
Trevlig sommar
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Ornslagsbild: Cooper Maserati F.
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De Tomaso skulle kunna göra den stora kuppen
på Turinsalongen i månadsskiftet april-maj. Han
skulle kunna presentera den nya Maserati 2+2
2000. En bil som det har talats om i ett par år, och
som skulle öka det redan existerande samarbetet
mellan Innocenti och Maserati. Beslut om att inkludera bilen på "Casa di Lambrates" (= lnnocentis?)
stånd kommer att fattas i sista stund.
Tveksamheten till att presentera bilen redan nu

beror på de planerade produktionsprogrammen, vilka kan börja fungera först i början av 1981. De första prototyperna monteras nu, och vissa delar av
karossen är så längt komna att pressar kan produceras. Med prototyperna påbörjas omedelbart ho.
mologisering och krockprov.
De som har sett bilen beskriver den som mycket
intressant och definitivt i nivå med Maseratis tradition. Designen tillskrivs Giogiaro och härleds direkt
från Ouattroportens. De första gipsmodellerna påminner om Lancia Beta Coupd med något rakare
linjer och lätt kilform. Lamporna fram är dubbla
och rektangulära. Dörrarna generöst tilltagna, medan resten återspeglar den nuvarande trenden för
alla bilar; nämligen att ätergå till "3-volymer"
(dvs motorrum, kupd, bagageutrymme, alltså en
frontmotorbil). Bilen har bra proportioner och är
mycket välutrustad invändigt. Motorn sitter fram
och driver bakhjulen.
Om motorn finns olika uppgifter. Det talas om
en rak 4-cylindrig motor, men också om en VG där
man har eliminerat svagheterna hos den gamla
V6:an. Det handlar om välutvecklade lösningar eftersom man hållit på i ca 2 år med tester pä väg och
i provbänk. Valet måste falla pä den 6-cylindriga
motorn, medan den andra, enligt vad vi förstår, an5OOO

GT MICHELOTTI

för en mer ekonomisk typ av bil, "mer lnnocenti". Olika lösningar har studerats för att erhälla
det bästa förhällandet mellan föroreningar hos avgaser och effekt. Bilen färdigställs nu mekansiskt
och nuvarande program bör medge att den blir färdig i tid till salongen, även om det är tveksamt om
den kommer att vara helt funktionsduglig.
vänds

En påskyndad presentation av bilen ger problem
för återförsäljarna, vilket inträffade med den nya
Ouattroporten. Det är faktiskt bara möjligt att börja tala om produktion när leveransen till kunderna
kommer i gång. För Maserati 2000 talas det om ett
produktionsprogram på minst 20 000 enheter. Det
är därför en stor del av arbetet kommer att utföras
i Lambrate medan det i Modena endast kommer
att hanteras vissa mekaniska enheter, vilka sedan
transporteras iväg för att monteras samman med
karossen. I praktiken alltså tvärtom i jämförelse
med Ouattroporten vilken transporterades till Modena för slutmontering.
Enligt rykten skall den 6-cylindriga motorn vara
i ständ att "ge mycket intressanta prestanda"
(skönt uttryck. Dans kommentar) med möjlighet
till utveckling för tävlingsbruk. lntresset från
många andra tillverkare verkar ha hjälpt De Tomaso pä traven - trots dementierna - att revidera sin
hittillsvarande anti sport-inställning. Men det noteras att man endast kan börja tävla om den tekniska
kval iteten är garanterad.
Ur AUTOSPRINT no 16
Fritt översatt frän italienskan av Dan Heborg.

Är det någon som hört eller sett något från Turinsalongen?
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En spännande ny 4 sitsare som behöver mera utveckling innan den kan göra rätt för sitt pris.

När namnet lndy kommer frän Maserati, betyder
det i regel någonting. 1939 och 1940 körde Wilson
Shaw en 3 liters rak Maser 8:a till segrar i lndianapolis 500. Och nu, 30 år senare, är lndy Maseratis
senaste seriemodell. En 4-sitsare som är en förstoring av den populära och vackra 2-sits Ghibli. Den
har samma "ståltubs" chassi som Ghibli, Med samma chasi har man nått en förlängning av hjulbasen
på 2 tum, och en ökning av längden med 6 tum för
att ge plats åt de extra passagerarna. "Ståltubschassit" har snarlika drag av en Ghia bil trots att den är
signerad Viguale. (Förresten tillhör Viguale och
Ghia nu samma organisation: De Tomaso.) Och liksom Ghibli, är lndy vilt skön.

För USA marknaden delar den tillsammans

med

övriga Maseratis 4,7 liters,330 hhp V8 motorn, nu
med ökat tryck i inströmningsluften. Fjädringen är
i stort sett densamma som i de övriga bilarna i Maseratifamilien. Så Indy har en helt ny "kropp" på
en välkänd mekanisk funktion. V8:an som har we-

INDY
berförgasare och fyra kamaxlar, lättmetallblock,
halvklotformiga kamrar, är nägot av en relik från
äldre racermotorer. Dock frän den positiva sidan.
Den har låg maxvarvgräns (5500 rpm) och max.
vridmoment uppnås vid 1000 rpm under 5000
rpms gränsen. Man kan faktiskt undra om inte
effekten är ännu högre än vad som angivits i uppgifterna. Bortsett från dessa iakttagelser, som är
akademiska i USA, är det en trevlig maskin, miuk,
mekaniskt ganska tyst, men får en aggressiv ton då
den körs härt. Man känner igen det typiskt räa
ljudet i en riktig V8:a.
Den 5 växlade Z F lädan kan bytas ut mot en Borgwaner 8 låda på begäran. Den är mycket tyst och
välväxlande. lndy har samma utväxling som Oualterporte, inte Ghibli eller Mexico, vilket betyder en
ganska kort 1:a och 4 :e växel, men en läng 2:a,3:e
växel, 5:a likadant. Orsaken till detta vet vi inte.
5:an överensstämmer med motorns prestanda, ger
25,3 mph/1000 rpm, vilket i sin tur ger en skön
och tyst motorvägskörning, som bara störs av ett
Iitet vinande från diffrentialen. Enligt testdata är

a

a
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inte lndyn trög, men vi kunde ha förbättrat accelerationstiden om inte kopplingspedalen tenderat
att fastna i golvet vid snabba växlingar. Man kan
anta att det är möjligt att köra V8:an iden far.t
man själv önskar, helt utan rädsla eller felaktigheter.
lndy är en riktig 4 sitsare, inte 2*2. men dock
något trång. Föraren har en utmärkt körställning;
ställbar ratt och en vindruta som är välvd för bra
sikt, och stora välformade framsäten med underbar komfort. Sikten är enastående runtom. Framför föraren är det en välkänd röra av instrument,
kontakter och varningslampor, t.o.m. en varvräknare gracierad till 8000 rpm! lnte ens lVlaserati kan
låta bii! Växelspaken sitter exakt på rätt ställe, lagom högt. Det enda att klaga på. är att om man
inte använder vänsterfoten, finns det inget ställe

att vila den pä. Passageraren fram, har inget
handskfack, cietta skall dock ändras pä till nästa
nrocjell. Aven iJen skarpa kanten på instrument-

Y

bräclan, skall ändras"

Hjulhusen bak förhindrar armstödens användbarhet. Huvud och benutrymmet bak är trångt men
tillräckligt för en normalperson, Även baksätespassagerarna har en utmärkt sikt, tack vare 112
fönstren bak på sidorna.

Vår testbil var en av de tidigaste

i

produktion,
lnteriörfinishen var god, men där slutade det fina.
Nära halvdussinet saker fungerade inte, air condition, elektriska kopplingar etc. Maserati är tydligen
ett litet företag som nästan låter köparna vara lite
av testförare också.

t

Det mycket moderata bagageutrymmet ((7) sju
kubikfot) kommer man ät genom att öppna bakre glasrutan. Reservhjulet ligger underst i bagageutrymmet. Ytterligare saker kan staplas i bak, om
föraren inte anser det nödvändigt att kunna se bak-

v

åt ordentligt. Tyvärr reflekteras "bagagegolvet" då
man kör på dagen. Vi föreslär ett mörkare material
på bagagegolvet eller en mörk "bagagegummigardin" som inte reflekterar ljuset i bakrutan.

Att köra lndy, påminner mycket om att köra ett
typiskt amerikanskt krutpaket; ganska tung och
klumpig. Hoppar gärna i gropar i vägen. Det finns
i allafall tillräckligt med utrymme för att bakaxeln
inte sl<all slä i botten vid extremt gropig vägbana.
Vi testade samtidigt en TVR på samma svåra vägavsnitt, den slog igenom rejält, men inte lndy:n.
lndy är en bil som man bestämmer över själv som
förare. Man kan ställa ut bakvagnen i kurvorna och
reglera hur mycket man vill "ställa ut" bilen med
gasen. Dock inte för mycket, då kan man snurra
runt. Pirellis 7,5 tums däck gör att man kan köra så
man själv vill i svängarna. Bilen är faktiskt kvar
på vägen i alla fall.

fort

V
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Dubbla bensintankar i bakflyglarna ger en bra aktionsradie. Men varje tank har en varningslampa.
Om man kör slut på bensin i den ena tanken tyser
lampan där hela tiden, även om man kör på den
andra tanken, irriterande! Slutligen, lndyn kommer
till korta i priset jämfört med dess prestanda. !ndy
är skön att se på, men man kan verkligen kräva
bättre tekniska detaljer för det pris lilen betingar.
KäIla, Road& Track, Ju1i7 0

Testbilen var inte utrustad med servostyrning typ
Z F, något som vi ångrar. Bilen är tung och trögstyrd utan servoassistans. U-svängar är nästan omöjligt att göra med bilen, nästan inte ens på de bredaste av våra gator.

Bromsarna, racerassisterade, är bra och de är luftkylda. Vilket resulterade i bra växlar vid mattningsproverna. Vid panikstopp, läser sig framhjulen för

tidigt.
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FOR SALE: The ex-property of a Maserati distributor who recently retired from being a concessionaire.
For sale as one complete package to reduce freight costs.
Would suit a group of local enthusiasts or a restoration shop. Price includes crating and shipment to
Gothenburg.
a) 7 empty blocks and sumps of the 4-mount type. Probably 3500 units. Liners and studs appear satisf actory.
b) 4 crankshafts.
c) 2 empty blocks and sumps of the 2-mount type. Probably 3700 units. Liners and studs appear satisfactory.
d) 6 sets of connecting rods, 36 rods in total
e) 1 Mistral block. 3700 with liners.
f) 1 Mistral engine without injection/exhaust manifold.
g) i Mistral engine complete, 3700 unit.
h) 1 ZF five speed gearbox, complete probably from Mistral.

is t 5000.00 sterling/approximately 11,500 US dollars.
This represents exellent value and a worthwhile opportunity for a stock of Maserati parts.
Contact Richard Crump, Groonrs Barn, Bulls Cross Ride, Waltham Cross, Hertfordshire, England.
Telephone Waltham Cross 22121Irom 9 in the morning until 11 at night.
Price

-

for the complete package including crate
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Bildtext: BilI McGraths renoverings shop feb.80.
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