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Ordföranden har ordet.
När detta skrivs lyser solen. Efter en riktig
vinter med mycket snö och kyla - i alla fall
i Bålsta - har vi äntligen fått vår.Vi går mot
ljusa tider, och normaltiden har fått ge vika
för sommartiden. Äntligen!

-

Maseratibu lletinen
Nr 1-2004
Bulletinen ges ut av den
Svenska Maseratiklubben och fungerar som en

medlemstidning.
Den utkommer med tre
nummer per år.
Staffan Wohrne

Staffan Enhörning
Staffan Forsman

Bengt Dieden

Det verkar ljusna på en del andra fronter
också. Det pratas allt mer om att ett försäljningsställe för Maserati och Ferrari är på
väg att etableras i Stockholm. Det är mycket
välkommet efter en alltför lång tid i karantän.Vem och var är i skrivandets stund ej
känt, men vi hoppas att det blir en bra och
uthållig lösning.
Det händer en hel del på Maseratifronten.
Den nya Quattroporten har fått goda vitsord
bland den allt kräsnare journalistkåren som
testar bilar samt det mycket prestigefyllda
designpriset Red Dot. Hoppas den kan göra
sig gällande även i Sverige, men det kräver naturligtvis försäljningsställen och ett
utbyggt servicenät. Den som köper lp«bil för
dyra pengar kräver en fungerande infrastruktur. En stor utmaning för den som tar
sig an denna svåra och spännande problematik.

Men det är inte bara fyra dörrar som gäller. Maserati tänker återuppta den forna
ärofulla tävlingskarriären med "monstret"
MC12. Motor från Ferrari Enzo med massor
av cylindrar och hästkrafter. Mer om denna
spännande bil längre fram idenna tidning.
Maseratifolket på fabriken har även bestämt
sig för att något skall hända i samband med
90 års firandet av Maseratis grundande. Ett
stort evenemang är på gång i ltalien. Datum
är presenterat, och mer fakta kommer i
kalendariet längre fram. ltalienarnas sätt
att planera påminner om modern krigsföring:95o/o väntan och 50/o kaos. Men, det blir
mycket bra när det blir färdigt, och upplägget ser mycket spännande ut. Hoppas
många är intresserade att åka.Vi har fått
en kvot på 10 bilar, vilket är förhållandevis
mycket.
Sommarens bilaktiviteter är många.Vi tar
upp ett fåtal i vårt program, men det finns
hur mycket som helst. Åk gärna ut på träffar
och utställningar. lntresset för våra bilar bara
ökar.

Trevlig sommar

Staffan Wohrne
017"t - s77 90

Margareta Ström
Eje Blomberg

Staffan Wohrne
Ordförande

Tryck & Rit AB
Korta citat medgives
med angivande av källan.
Längre utdrag endast

efter skriftligt medgivande från redaktionen.
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KLUBBEN
c/o Staffan Wohrne
Harvägen 2
746 35 Bålsta
Tel 0171 -577 90

www.maserati
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Genäve 2004, lv4aserotis monter. Foto: Bengt Dieden.
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Fr 16-sö 18 juli:
Falsterbo Classic. Ett uppskattat evenemang
förra året. Se deras hemsida:www.fcss.nu
Fr 27-sö 29

augusti:

Norska Maseratiklubbens week-end möte. Mer
info på hemsidan: norskmaseratiklubb.no.
Anmälan till staffan.wohrne@telia.com,
tel:0171-577 90
Lö 28 augusti:
Sportvagnsdag på Rosersbergs slott norr om
Stockholm. Bengt Dieden är som alltid i högform vid bilpresentationerna.
To 16-sö 19 september:
Maserati lnternational i ltalien. Maseratis 90-års

jubileum.
Fredag 17:
Samling pä Piazza Grande, Modena.Visning av
nya huvudkontoret. Lunch på fabriken.Transport till Mugello race track och hotell för middag och övernattning.
Lördag 18:
Regularity trial på banan. Lunch. Avfärd till Rom.
Gala cocktail party och övernattning.
Söndag 19:
Stor parad av utvalda bilar. Lunch. Final där förhoppningsvis ltaliens president deltager (ännu
ej bekräftat).
Pris för detta är 1000 Euro per bil (två personer
per bil antas).
Ett toppenarrangemang med andra ord.
Du som ör intresserad av att åka till ltalien på
denna stora fest, begör anmölningsblanketter och program av Staffon Enhörning per mail
staffan@duke.se eller per telefon 08-765 48 80 så
skickar hon en uppsöttning.OBS!Anmölan skall
vara inne senast sista juni.

Maserati hjölper
Volkswagen att ta from
en ny stor lyxkombi
Volkswagen planerar att introducera en ny prestigekombi
på marknaden till 2007. Modellen, som i sin storlek hamnar
mellan en SUV och kombi, kommer att bli bakhjulsdriven!
Det är nu nästan 30 år sedan vi såg en bakhjulsdrlven personbil från Volkswagen i Europa även om "Bubblan" slutade
tillverkas först för något år sedan i Brasilien. För att ta fram
ett tekniskt raffinerat drivarrangemang har Volkswagen
vänt sig till Maserati.

Volkswagengruppens ordförande Bernd Pischetsrieder,
som har blivit imponerad av Quattroportes vägegenskaper och stabila uppförande, är den som planterat id6n hos
Vol kswa gen. Tra nsaxel konceptet ger en perfekt viktfördelning med några procentenheter högre vikt bak än fram.
Pischetsrieder menar att detta koncept kommer att bli
klassledande för dynamisk körning på långa avstånd.
Det tänkta samarbetet är något oväntat med tanke på att
Volkswagengruppen redan inbegriper prestigemärken som
Lamborghini, Bugatti och Bentley. Maserati i sin tur, är ju
helägt av Ferrari som i sin tur ägs till 50% av Fiat.
Maserati skulle i utbyte från Volkswagengruppen,få tillgång
aluminiumchassiteknologi från Audi, fyrhjulsdrivningsteknik (för Kubang) samt en sexväxlad automatlåda (Quattroportes växellåda är baserad på en manuell växellåda
vilket för oss upplevs som sportigt men kan kännas mer
okomfortabelt för den amerikanske kunden).

till

Förutom Volkswagen och Maserati skulle även Bentley
kunna vinna på detta samarbete. lstället för att använda sig
av fyrhjulsdrift vilket man var tvungen till i nya Continental,

skulle man kunna återgå till sofistikerad Quattroportebaserad bakhjulsdrift vilket ju är betydligt mer gentlemannamässigt.

Det finns även företag som förlorar på samarbetet. Audi
får lämna ifrån sig aluminiumteknologi och växellåda utan
att få något igen. Dessutom efterfrågas varken framhjulseller fyrhjulsdrivningskunskapen. Slutligen kan Fiat, som är
i en svag ekonomisk situation, riskera att förlora kontrollen
över Ferrari och Maserati om samarbetet mellan Maserati
och Volkswagen blir framgångsrikt. Framtiden lär ge svaret
på detta.

Ti 14 december:
9O-årsdagen firas på Iämplig italiensk krog
Stockholm.
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Maserati Quattroporte
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Av Bengt Dieden

För en tillverkare som mest ögnat sig åt
att tillverka bilar helt utan dörrar, var det
nörmast en sensotion nör den första Quattroporte visades för 40 år sedan. Nomnet
betyder helt enkelt fyra dörrar och vi möter
nu den femte generationen Moserati med
samma namn.
Maseratis största modell representerar allt vad lyx heter. Karossen har alltid formgivits av de främsta på designens område: Frua, Bertone, Giugiaro,
Gandini och nu senast i raden Pininfarina. Motorn har oftast varit en italiensk V8-motor med överliggande kamaxlar och massor av effekt. Klädseln är så gott som uteslutande finaste läder och inredningen skapas av
exotiska träslag som mahogny, rosenträ och valnöt. lnstrumenten utgörs
av runda men tydliga tavlor i samma blå färg som användes i instrumenten på märkets tävlingsbilar på 30-talet.Snyggt!
En bil av det här slaget blir varken billig eller bränslesnål (dagens modell har en förbrukning vid blandad körning på 18,9 l/100 km) och det
är därför intressant hur den klarat sig genom årtiondenas kriser.Varken
bränslekrisen på 70-talet eller den ekonomiska krisen i början av 90-talet
hotade dess existens så att tillverkningen riskerade att upphöra. ldag står
modellen inför att introduceras för en kräsen marknad i USA. En marknad
som framförallt kräver tillförlitlighet av en bil.
Den som köper en Quattroporte har ofta stort intresse i bilens teknik.
Den nya vagnen kommer inte att göra någon besviken. Framtill hittar vi en
helaluminiummotor på 4,2liter och 400 hk. Motorn har tagits fram i samarbete med Ferrari men används än så länge bara i Maserati-bilar.Växellådan
är av halvautomatisk typ och kallas DuoSelect. Den har placerats baktill i bilen för bästa viktfördelning vilket är en placering man inte hittar så ofta på
bilar, inte ens i den här prisklassen.Växellådan manövreras med s k paddlar
bakom ratten eller helt automatiskt,allt efter förarens val.

När man väl tagit plats i den kraftigt skålade förarstolen och vrider om
nyckeln är det dags för den första stora överraskningen. Motorn låter inte
som en vanlig V8-motor utan mer som en F1-bil. Det är inte med bludder
den italienska motorn vaknar till liv utan med något som kan liknas vid
ett vasst skall. Motorn är hjärtat i varje italiensk bil och Maserati är inget
undantag från den regeln.
Quattroporte är en stor och tung bil men har tack vare den temperamentsfulla motorn ändå imponerande prestanda. Befinner man sig i rätt
del avvärlden kan den på högsta växeln nå 275 km/h.Även i mer normala
farter är bilen lättmanövrerad tack vare fin styrning och en smidig växellåda. I stan väljer man automatläget och bilen växlar då helt själv. Den
som ute på landsvägen vill köra mer inspirerat växlar manuellt men utan
kopplingspedal. Sex växlar finns och man ligger gärna på lite för låg växel
för att höra den underbara sången från motorn.
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Redan nör man öppnar dörren
doftar det exklusivitet. Blandningen av skinn och trö avger en påtaglig doft av den fina vörlden men
det ör inte bara dörför man köper
en Maserati.
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Nackdelen med bilar som går fort är att de gärna blir obekvä
ma i låg fart.Tyvärr gäller detta även Maseratin som blir påtagligt

..men service går även att få i Stockholms- och Göteborgsområdet. Sådana praktiska detaljer betyder mycket i valet av en bruks,
bil, men det är knappast som sådan man väljer att ha en Maserati.
ldessa tider då det inte är särskilt ovanligt att glida omkring i
större BMW- och Mercedesmodeller kan Maseratin ses som en
frisk och udda fläkt. Bered dig dock på att allt ligger i högsta kostnadsklass, inte minst värdeminskningen. Behöver du inte oroa
dig över sådana trivialiteter återstår väl bara att hitta en mindre
golfbag och ta ut en miljon på banken. De 20 000 kr som blir över
lär gå åt till vinterdäcken.

stötig när man kör genom mindre byar med dålig vägbeläggning. Sittkomforten är däremot utmärkt även om baksätet inte
erbjuder det generösa utrymme som bilens utvändiga mått antyder. lnte heller bagageutrymmet är så stort som man förväntar sig. Förmodligen tas mycket plats upp av den 90 liter stora
bränsletanken. Maseratin är inte iförsta hand gjord för att vara
praktisk, det måste man ha klart för sig från början.

Maseratigår idag bara att köpa på ett stölle
i Sverige, och det ör hos Autoropa i Arlöv ..

Tekniska data för
fflaserati Quattrop0rte
Motor: 90" V8 med dubbla överliggande kamaxlar och fyra
ventiler per cylinder. Max effekt 400 hk vid 7 000 varv/minut.
Max vridmoment:45i Nm vid 4500 varv/min
Kraftöverföring: Motorn fram. 6-växlad meka nisk växellåda med elektrohydraulisk manövrering, transaxel, bakhjulsdrift

Fjädrin g:

Fram: Dubbla tvärlänkar, skruvfjädrar, kräng-

ningshämmare
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Styrning:

Kuggstång med servo.

Bromsar:

Skivbromsar (ventilerade) fram och bak. ABS, EBD

Mått/Vikt:

(cm/kg) Axelavstånd 306, längd 505, bredd 189,

höjd 143.
Tjänstevikt ca 2 000 kg. Bränsletank 90 liter.

Prestanda:Toppfart 275 km/h. Acceleration

0-1 00

km/h 5,2

sek.

Bränsleförbrukning:

18,9liter per 100 km under blandad

körning. CO2-utsläpp: 440 g/km

Pris:

tOO 750 Euro @ 980 000

Plus för...

Minus för...

+ Blixtrande prestanda

- Stötig

+ Exklusiv i allt

- Höga driftskostnader

+ Hög uppmärksamhetsfaktor

6

kronor

vid låga farter
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Vid monteringsbanden råder nöstan
en familjör stömning. Detta beror på
att det ör förhållandevis få mönniskor
som arbetar hör. Fabriksledningen ör
angelögen att få allting att fungera
så bra som möjligt och har dörför ett
speciellt bonussystem. Det går ut på
att den arbetare som kommer på något som kan förböttra kvaliteten eller underlöttar arbetet får en poöng
i form ov en Maserati-Trident på en
tavla. Efter fem noteilngar vöntar en
present och efter femton en resa för
hela familjen.

Äldsta bilfabriken i stadsmiljö
De fem bröderna Maserati började sin verksamhet i Bologna och
byggde där sin första bt 1926. Produktionen var helt inriktad på

racerbilar och man använde dem flitigt även i det egna tävlingsstallet. Med den lilla produktionen var det svårt att överleva och
år 1938 blir ett övertagande från affärsfamiljen Orsi ett faktum.
Strax efter detta flyttades tillverkningen till den fabrikslokal icentrala Modena där bilarna byggs än idag. Maserati är därigenom
den enda idag kvarvarande bilfabriken i stadsmiljö.

ldag byggs ca 3000 bilar om året i en förhållandevis liten fabrik.
Detta är möjligt genom att karosserna till de tre aktuella modellerna kommer färdiglackerade från andra fabriker i Milano. Den
VB-motor som används byggs på plats och till stor del för hand.
lnnan de monteras i bilen provkörs de i testbänk i en hel timme
på olika belastningar. När bilarna är färdigbyggda ras alla ut på
en 10 mil lång teststräcka som består av vanlig Iandsväg och autostrada. Därefter tvättas de noggrant och de eventuella justeringar som behövs görs innan bilarna transporteras till kunden.
Adressen ärViale Ciro Menotti 322,vilket ligger 1O min promenad
från järnvägsstationen. Räkna inte med att se några gatuskyltar
när du närmar dig, de har alla plockats ner av souvenirjägare.
Aven bilfabriker kan bli legender...
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Den nya Maserati
Det senaste tillskottet av Maserati GT bilar ör Maserati GranSport, en sportigare version av Maserati
Coupö som visades för första gången på Genevo's
I nte r n ati o n o I M oto rs h ow.
Den nya bilen betonar sportigheten för att ge föraren mer körgtädje.GranSport var en gång namnet på en elegant Maserati 2
liteas A6G kup6, designad av Frua på 50-talet och därmed anknyter mån än en gång till Maseratis historia.
Den nya GranSport är dock designad som ett spännande alternativ till nuvarande Coupen med ett antal förbättringar som
gör den mycket temperamentsfull.
Dess harmoniska former har vackert kombinerats med kraftfulla
aerodynamiska tillägg som är frukten av tester i vindtunnel för
att sänka Cx värdet och ambitionen att förbättra viktfördelningen mellan fram och bakaxeln. Resultatet har blivit att Cx värdet
reducerats till§33, ett av de bästa i kategorin. En nästan total
avsaknad av öirirstyrning och en förbättrad framhjulsdrivning
gör den också lätlatt hantera och körningen blir säkrare. Arbetet
med aerodynamiken har bla lett till nya stötfångare. Den främre
har en mycket lägre spoiler som på sidorna är elegant hopbyggd
med karossen medan den bakre har fått en mer diskret utformning men är ändå är lika effektiv. Den nya aerodynamiken tillsammans med det faktum,att bilen är sänkt 1 0 mm har alltså resulterat i en förbättring av Cx: värdet med 2 tiondelar vilket gjort bilen
lättare att köra. Faktum äi.:,att Maserati GranSport tillåter våldsam
körning tack vare den diiekta, precisa styrningen och lysande
stabilitet vid höga farter.
Den traditionella elegansen hos Maserati finns också i den
klassiska kromgrillen som påminner om Quattroportens. Grillen
över luftutsläppet bak är också i krom. Maserati Gran Sports utseende har kompletterats med 19 tums hjul inspirerade av de som
finns på Maserati Trofeo och formar en mycket vackerTreudd.
Maserati Gran Sports 4.2 V8 har allt vad en avancerad race
motor skall ha, som torrsump, duhbla överliggande kamaxlar per
cylinderbank med 4 ventiler per cylinder. Kammarna på insugssidan har också variabel fas-timing. ',':;';
Antalet hästkrafter har höjts från 390 HK till 400, tack vare
reducerad intern friktion samt förbättrat insug och finare ventilsäten. Motorn har försetts med ett sportigt avgassystem som
hörs direkt, tack vare den speciella designen av de dubbla, kromade avgasrören som ger entusiasten det märkbara, djupa fullblodsmullret.
Bilen är utrustad med en 6-växlad elektro-hydraulisk transmission som enda alternativ, där man växlar med paddlar som
sitter på baksidan av ratten. En sätt att växla som betonar sportigheten. Cambiocorsa systemet låter föraren välja mellan Normal,
Sport, Automatic och Low Grip. Dessa olika körsätt kontrolleras i
GranSport av en speciell programvara.Trots det utvecklade systemet i Coupd Cambiocorsa kan man i sport mode i GranSport
växla 35 0/o snabbare i genomsnitt och den medger automatisk
häl och tå för att växla ner snabbare.Tack vare den nya Cambiocorsa programvaran kan Maserati GranSport från stillastående
göra kilometern på häpnadsväckande 23 sekunder blankt.
Växlarnas förhållande är också speciella. Med en sjätte växel som
är 5o/ohögre, i kombination med den kraftfulla motorn och den
nya aerodynamiken, kan man nå en högsta hastighet av häftiga
290 km/tim, en förbättring med 10 km/tim.
Som med de flesta modeller hos Maserati kan föraren välja på

8

2 nivåer av växling. Normalläget är det mest komfortabla och typiskt Gran Touring körning, medan en knapptryckning på Sport
knappen får föraren att känna den sanna kraften i bilen. Sportlä-

get ger mycket snabbare växlingar, ett djupare ljud och en mindre användning av MSP-stabilitet och traction kontroll.Tillvalet
Skyhook, stötdämparsystemet som ger kontinuerlig stötdämpning, påverkas också om föraren väljer Normal eller sportläge.
För mer komfortabel körning finns också en autoknapp som ger
automatväxling så att föraren kan koppla av och bara njuta av
rattandet. Med sportläget aktiverat kan även autoläget kopplas
in.

Maserati GranSport har all den utmärkta teknik och säkerhet
som alla Maserati GT bilar har men med några mycket förfinade
fu n ktioner.
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Det faktum att bilen sänkts 10 mm, har 19 tums hjul, däck med en
speciell profil (fram 235/35 19'ibak265/30 19"),karaktäriserad av
en mindre slip angle, har medfört bättre styrförmåga.
Brembo bromsarna av titanlegering och med 4 olika stora
kolvar samt stora ventilerade skivor (330 mm fram och 310 mm
bak) bidrar också tlll bilens dynamiska karaktär.
GranSports inredning är mycket funktionell med stor elegans
och god smak. Dessutom är det en mycket bekväm långfärdsbil.
lnstrumentbrädan, skålade säten, kraftig ratt, imponerande material (läder, kolfiber, legeringar, high tech) ger tillsammans ett
attraktivt, sportigt intryck.
Maseratins instrumentbräda och konsol är dekorerad av specialister. Den övre delen av instrumentbrädan är klädd med läder
medan den centrala delen, omgiven av en billacksfärgad list, är
dekorerad med högteknologiska material, som ursprungligen är
utvecklade för användning i båtar. De erbjuds i flera färger Nero

Gransport
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metallblå). Detta är

ett tvåskiktsmaterial som inte bara är a:i.aK:ivt utan också nonslip och extremt slitstarkt, som gör der rcea rskt att klä de centrala
ytorna på sportsätena och den nedre delen av ratten med.
Framsätena är försedda med starkr sidostöd och garanterar
föraren perfekt kontakt med bilen och därmed bästa kontroll.De
utvecklades med hjälp av Maseratis testförare enligt strikt ergonomiska principer med målet att forena sportighet med komfort
för långfärd. Därför är sätena också elektriskt justerbara med
möjlighet att få värme och på förarsidan inställningsminne.
Den kolfiberuppbyggda och läderklädda kcnsolen separerar
de två framsätena och den innehåller Cambiocorsas kromade
kontrollknapp och diverse andra reglage. Huvudkontakterna, inklusive den blå startknappen är placerade hår, nära föraren där
också klimatkontrollen och CD spelaren finns.
En förare lycklig nog att få placera slna händer på den treekrade ratten kommer att uppskatta det arbete som gjorts för att
forma den för ett säkert grepp. Alla bilens funktioner är arrangerade på instrumentpanelen på ett sportigt sätt i vit grafik mot
en Maserati marinblå bakgrund.
Maserati GranSport finns i Maseratis mest sportlga färger att
kombineras med olika inredningar. Man kan välja klassiska Gialli
GranTurismo and Rosso Mondial, Nero Carbonia, Blu Mediterrano
eller Grigio Touring. De sex alternativen har kompletterats med
Bianco Fuij, en pärlvit färg. Hä r börjar också kundens val av Maseratifabrikens stora ti llva lsutbud.
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Maserati MCl 2
Översatt från engelskan av Staffan Enhörning
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Maserati har skapot
en ny GranTurismo kallad
MCl2 som också kommer att finnas
i en GT race version.Den kommer 37 år
efter Maseratis senaste seger i ett lnternotionellt GP lopp (1967,Cooper MaseratiFl i
Sydafrikas Grand Prix) och dörmed återkommer
Maserati ti I I bo n roci ng.
Ferrari och Maserati Gruppens stora kunskaper och excellenta
teknologi har satsats I den nya bilen. Dessutom gjordes utformningen i vindtunnel efter en ide av Giugiaro och av Maseratis

tekniker under ledning av Frank Stephenson, Maserati Gruppens
egen Direktör för Koncept Design och Utveckling. Den Europagodkända versionen av den nya bilen börjar säljas efter sommaren.
Skapad för avancerad vägkörning kan den köras i mer än 330
km/tim vid fullgas och nå 100 km/tim från 0 på 3.8 sekunder.Trots
att den är lätt och behaglig att köra på väg är MCl2 en brilliant
dynamisk bil. Den uppför sig mycket bra och följsamt och ändå
kan föraren känna kraften och det sportiga

fullblodet under ytan.

Den nya modellen är en storslagen återkomst till banracing för
Maserati efter den nyligen lyckosamma debuten av Trofeo Light
i Daytonas 24 timmars race. Under ledning av ingenjör Giorgio
Ascanelli, Maseratis Racing division, utvecklas den nya bilen för
att uppfylla reglerna i lnternationella mästerskap .
Gatversionen kommer att finnas endast i en vit-blå version
som går tillbaka till en gammal Trident tradition. Blått och vitt var
faktiskt färgerna i Amerikanska Camoradi (Casner Motor Racing
Division) Scuderia som körde de berömda Maserati Tipo 60-61
Birdcages på tidiga sextiotalet med Stirling Moss som sin förste
förare. Runt 30 MC12 bilar kommer at byggas totalt,varav 25 som
gatbilar med en andra serie om 25 bilar planerad för produktion
under 2005.
Maserati MCl2 är en tvåsitsig, halvöppen bil med utsträckt
bakdel och med lång (2800mm) hjulbas. Det är en typisk racer
med mittmotor och avtagbar hardtop. Den har försetts med en
imponerande 6 liters,630 hästkrafters Vl2 motor och har en viktfördelning av 41o/ofram och 59olo bak.

Med avancerat kompositmaterial och lättmetall har man upp-
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nått hög hållfasthet och samtidigt hållit ned vikten.Till MCl2ans
kaross har använts enbart kolfiber medan de stresskrävande
delarna har gjorts av kolfiber och Nomex honeycomb sandwich.
Hjulupphängningarna är fästa i separata ramar av aluminium
och hjälper till att fånga upp ojämnheter i vägen och garanterar
samtidigt en stark säkerhetsstandard.
Med sin imponerande storlek (5143 mm lång,2100 mm bred
och 1205 mm hög) har funktionaliteten blivit viktigare än formen. lntensiva vindtunneltester och avancerade matematiska
kalkyler, kombinerat med arbete på bana och vä9, har resulterat
i en enormt effektiv form som utstrålar kraft och personlighet.
Luftintag och andra aerodynamiska komponenter har designats
för att optimera bilens interna luftgenomströmning och garantera optimal downforce och aerodyna m iska effektivitetsvä rden.
(puh..)

Huven fram karaktäriseras av kurviga linjer och två stora
spetsiga öppningar som slutar i en klassisk Maseratigrill med
tridenten i centrum. Huven och sidoskärmarna, där de båda BiXenon strålkastarna sitter, är tillverkat i ett stycke och avtagbara.
En kanal utmed bilens sida sträcker sig från framskärmen till
främre delen av bakhjulen. Den bidrar till aerodynamisk down
force såväl som förbättrad aerodynamisk effektivitet.
Ovanför hardtopen finns en snorkel som leder in luft till motorrummet. Den bakre delen domineras av motorn och den slanka men ändå två meter breda vingen av kolfiber med två fenor
och en liten spoiler i vilken man placerat det tredje bromsljuset.
Den upp- och nedvända halvmåneformen ovanför avgasrören är
den häftigaste delen av den bakre sektionen. Bilens undersida
är helt slät.Två stora diffusers ser till att bakvagnen får maximalt
nertryck.

Maserati MC'1 2 har tillförts hela Ferrari/Maserati gruppens mest
avancerade teknologier och tävlingserfarenheter. Den ståtar
med en kraftfull 12-cylindrig 65 gradersV motor på 5998 cc och
ger 630 HK vid 7500 varv. Skapad för att tillgodose de speciella
behov och den karaktär man väntar sig av en GT Maserati, men
erbjuder även excellent körbarhet. MCl2 levererar maximalt
vridmoment 481 lb/ft vid 5500 varv och förblir exceptionellt smidig och följsam även vid låga varvtal. Den har aluminiumvevaxel,
vevstakar av titan och mycket aerodynamiskt utformade 4-ventils cylindertoppar.

Chassioch cockpit.
I linje med MC 12s prestanca3':^::':r: !:.s gn, har den försetts med Maseratis 6-växlade 1:^-::::':: t.ansmission med
datoriserade val av växlar. Forare- 3.- r . = -:= iora kopplingen
med denna elektrohydrauliska',a': :l: -:3- .äxlar genom att
använda paddlarna framför rart--. --:-:^- :: Jnens 2 alternativ väljs genom att trycka pa en I n,::. j:: -: ,J:r kommer att
vara förarens vanligaste alternatr,, oa- r='=^ :'a dos av traction
control, medan Race alternativet ge- .:: :.:.:^de avsett för ren
bankörning. I race läge får man mi-1.- :-::::re r'äxlingar och
då aktiveras också ASR.

MC12an har oberoende

hjulupcn:^;^.:ar med triangel-

länkar fram/bak och anti-dyk och a^:

.;

qeometri. Denna

uppsättning ger en mycket progressi. :.s3:-s ,, d exceptionell
hantering i alla situationer. Fronten kar^ .:-:s'ar atI komma över
parkeringsramper och 19 tums hjulen ^-ec I re li däck: 245135
fram och 345/35 bak) sitter fast rned (er:'-r^'nrutter. I\4C12ans
bromsar har tagits fram av Brembo. De :,.:r:rar max effekt tack
vare stora ventilerade genomborrade bronsskivor nred 6- och
4-kolvade bromsok i Iättmetall. ABS ingar i s!,sternet.
Kabinen har en enkelt avtagbar topp, sor.n direkt omvandlar
MC12 från en kupe tili en Spider. Kablnen är ytterst elegant och
sportig. Den är enkel och stram, typisk för en extrem bil, men
ändå med minutiös finish som en äkta klassisk Maserati. Det
finns en harmoni mellan högteknologiska kolfiberdetaljer, den
perforerade läder inredningen och den slående men slitstarka
textilen.

Den övre delen av ratten i läder och kolfiber är tillplattad,
medan instrumentbrädan med sina rent designade linjer, är
typisk Maserati. lnstrumenten är organiserade runt en central
hasti g hetsmäta re, placerad d i rekt fra

mför föra ren.

M

ittkonsolen

har kontroller för klimatsystemet och två av dess fyra utblås. Den
karakteristiska ovala klockan sitter mellan mittkonsolen och centraltunneln.Därfinns också den blå startknappen.Andra kontroller är placerade på den titaniumfärgade och stylade centraltunneln som också har ett litet fack samt ett 12 volts eluttag.
Sätena är av kolfiber med höga stoppningar på sidorna, de

är klädda i textil med övre delen av ryggstödet i perforerat läder. Dörrarna har kolfiberpaneler med fickor och kontakter till
fönsterhissarna. Pedalerna är av aluminium och golvmattorna av
gummi.

rI
hmeron Millor
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lvarjenummeravMaseroribu//eirniffiiressantbitmodettavallt
det som Maserati har tillverkat under snart 80 år. En del ör völkönda och andra
kanske inte lika völbekanta för en större allmönhet. Hittills hor vi presenterat modernare vögvagnar och en artikel om de fina OSCA bilarna som Maserati bröderna
tillverkade efter det att de hade lömnat Maseratifobriken,Men det finns naturliggvis
mycket mer att berötta om nör det gtiller Maseratis tövlingsverksamhet.Tyvätr.r.eir
bankörning med Maseratis tövlingsvagnor någonting som man måste åka utomlands för att verkligen uppleva. Det finns völdigt få eiemplar av tövlingsvagnarna
kvar i Sverige. Men det finns, eller har funnits, undantag.
Staffan Forsman med hjälp av Gunnor Elmgren.
Bilder: Krister Pettersson, Auto Motor och Sport
En av

de mest välkända och vackraste racerbilar som har tillver-

kats var Maseratis 250F.250 står för motorstorleken,2,5 liter som
gällde i Formel 1 från 1 954 till och med 1960. F står för Formula.

Huvudkonstruktören var den store ingenjören Alfieri som skapade allt från en av bilhistoriens framgångsrikaste racerbilar till
scootern Lambretta. Modellen användes med mycket stor framgång av både fabriken och många privata kunder. Den tillverkades i många exemplar, hela 28 stycken, under flera år. Det som
starkt bidrog till dess popularitet var naturligtvis framgångarna
vid de stora internationella Grand Prixtävlingarna. Många av dåtidens stora tävlingsförare har vid olika tillfällen rattat en Mase,
rati 250F - Stirling Moss och naturligtvis Juan Manuel Fangio. Att
försöka följa varje enskild bil som tillverkades av Maserati är inte
någon enkel uppgift. Många bilar byggdes om under den tid då

Vår förste store racerförare Joakim Bonnier körde Maserati 250F
flitigt och ägde privat inte mindre än fyra olika bilar.

För att förstå hur epokgörande Maserati 250F var ska man
komma ihåg att den kopierades av de flesta andra tillverkare. Det
var alltså inte bara Daimler-Benz som tog hjälp av Maserati,
BRM köpte in chassinummer 2508,i:väntan på att deras er
BRM P25 skulle bli klar.
Konstruktionen var med dagens mått mätt ganska
rörram med inotorn fiam o<h växetlåda*'i kombination mr

axeln,enså:ka{åd{EAaiäxlq5å=il!.d$ri.qt@.,,,äi gqI}-J
vill såga byggd så dtt spårvidderi:inta_}tan förändrar Bakr
i kombination med 3törre spårvidd fram än bak gjorde att
kunde köra med vaqkra powerslideg.

var en rak

dubbla överliqqande kamadar smr*

de användes och

och ivissa fall dök de

upp med nya specifikationer och naturligtvis nytt chassinummer.
Men det som är helt klart är vad som hände mot slutet av tävlingsverksamheten för Maserati 250F och dess fortsättning.
Den som kanske vet mest om Maserati 250F i vårt land är
Gunnar Elmgren, före detta medlem i Svenska Maseratiklubben. Han berättar: - Några fokto som kan vara av intresse ör att
den kördes av Fangio under två sösonger. Den första var 1.955 då

han egentligen var kontrakterad för Mercedes-Benz. Men deras
Grand Prixracer Wl96 blev inte klor i tid och dörför körde Fongio
en Maserati i början av sösongen. Nösta kontrakt med Maserati
var under 1 957 då hon vann en ov sina fem vörldsmöstartitlor. Det
året kom att bli Fangio sista stora år och många minns fortfarande
nör han som förste förare tog sig runt Niirburgrings Nordschleife
under ötta minuter.
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liga Magneti Marelli. Förgasarna var tre dubbla Weber 42 DCO3.
Växelspaken satt till höger och hade ettan i doglegkonfiguration
och backen hade en backspärr som man fick vika undan. De övriga fyra växlarna låg ivanlig H-konfiguration med tvåan och trean
i det vänstra benet och fl7ran-femman i det högra. Vöxellådan var
givetvis osynkroniserad, berättar Gunnar Elmgren * Bromsarna ör
jätteliko trumbromsar av Alfin-typ, alltså med inlögg av stål i ett hus
av aluminium.ldag tillverkas inlöggen av råömnen som ör avseddo
som cylinderfoder till fortygsdieslor.Varje foder tar ungeför 24 timmar i svarven så man bromsar ju bara nör det ör verkligt nödvön-

digt
- Maserati var ju pionjörer inom hydrauliska bromsar och 250F:s
bromsor fungerar underbart bora man kommer ihåg att vörmo på
dem under formationsvarvet. Att gö i försto kurvan med kolla bromsar är rysk roulett, man vet oldrig vor mon hamnar...

bEBB*e*qq

Moseroti 250F

t;

t

::,j'ii'

.1.

§€'r

rei@u:****i.,

'**.^*-,..=.,.-.-,..-..,-...

:'ffi''

**"--,.*-,euiilis§ffi

Tillverkningen av 250F upphörde i mitten av 1958. Det året var
även det sista för Maseratis fabriksstall i så väl Grand Prix som
sportvagns-VM. Efter den stora kraschen i Caracas bestämde sig
Maseratis ägare, Cavaliere Omer Orsi, för att det fick vara nog
med bilsport och det vore lämpligt att till och med börja tjäna
pengar på biltillverkningen. Beslutet ledde till Maserati 3500 GT
som var den första serietillverkade Maseratin.

Ett antal bilar tävlade emellertid under både 1959 och 't 960
års säsong men utan några stora framgångar. Trots att de mot

slutet var tekniskt sett föråldrade är Maserati 250F den enda
Grand Prixracer som tagit poäng under alla år i en formelperiod.
Men de hade fortfarande en mycket lojal skara av entusiaster för

frontmotor Grand Prix vagnar. I Storbritannien hade man under
en längre tid kört historic racing. Det var tävlingar som noggrant
reglerades av The Vintage Sports-Car Club (VSCC) och som bl. a.
krävde att en bil måste vara minst 15 år gammal för att deltal De
som trots det ville köra nyare bilar kunde då ingå i en grupp som
kallades formule libre. Det innebar att en 250F kunde tävla bland

formule libre men då oftast mot ännu yngre bilar. För att skapa
extra uppmärksamhet kring de återvändande 250F Grand Prix
bilarna använde man i början framstående stjärnor från Formula
Junior. Det fungerade alldeles utmärkt. Det uppmärksammades
speciellt av en annan klubb, British Racing Drivers'Club. Denna
klubb annonserade att de skulle börja tävlingsköra 250F igen
under 1965 års säsong. Det ledde till Iivliga debatter inom VSCC,
som i år firar sitt sjuttioårsjubileum och faktiskt är den klubb som
startade hela den historiska racingen, som bestämde sig för att
ändra sina regler och börja tillåta bilar fram till 1960. Därmed
kunde 250F åter igen börja tävla i historic rocing. Och det fanns
många entusiaster som ville köra denna legend.
En av dem varWing Commander Cameron Millar,en före detta
flygofficer, med ett brinnande intresse för sportbilar. Han flög under kriget och flög sedan DC3 i luftbron till Berlin. Sina sista år i
aktiv flygtjänst var han testpilot för RAF i Mellan östern och flög
mest deHavilland Vampire. Genom att hela tiden byta upp sig till
bättre och bättre bilar kunde han så till slut uppnå sin dröm om
att äga en Maserati tävlingsvagn, en 250F (chassi 2516). Att tävlingsköra betyder att saker går sönder och frågan om reservdelar
blir livsviktig. Cameron Millar införskaffade en buss och tillsammans med en vän gjorde han regelbundna besök på Maserati fabriken. Kontakterna blev så pass väl etablerade att han lyckades
få obegränsad tillgång till fabrikens reservdelslager. Tillsammans
med en kollega började han på att systematiskt söka fram och
återimportera 250F bilarna till Storbritannien. De hade vid det
här laget spritts över världen. Först tog de hem ett par bilar från
Australien. De importerade sedermera ett antal till och tävlade
samtidigt entusiastiskt med dem.

Gunnar Elmgren berättar:
- Nör Mimmo Deis Scuderia Centro Sud i slutet ov 60-talet skulle
gå över från Maserati 250F till mittmotorbilor valde hon BRM p4B.
The Hon. Patrick Lindsay tipsode Cam om att allt hos Dei var till satu.
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Cam vor inte sen att åka till ltalien med sin transportbil. Det var för
övrigt hos Mimmo Dei som svenska stjdrnor som Erik Carlsson "På
Taketi Harry "Sputnik" Köllström och Tom Trana på BP:s inbjudan
fick köra racerbilarna från Maserati.

Han lyckades också komma över Maserati fabrikens ramjiggar
och flera gjutformar. Cameron Millar blev därmed den person
som andra 250F ägare vände sig till när de behövde hjälp med
reservdelar. En av dem var före detta Grand Prix föraren lnnes
lreland. Han hade köpt chassi 2527 i mycket dåligt skick efter en
krasch iThruxton 1969. Millar såg då till att Frank Colman konstruerade ett nytt chassi till 1957 ärs lättviktsspecifikation, och
beställde samtidigt ett likadant chassi till och ett tredje chassi till
den äldre 1954/56 specifikationen. De två senare chassina använde Millar för att med reservdelarna från Centro Sud återskapa
bilarna 251 1 och 2522. Allt skedde helt öppet och båda bilarna
har accepterats i historiska biltävlingar. Efter det att båda dessa
originalbilar senare har återfunnits i Argentina så betraktas nu
Cameron Millars skapelser som rekonstruktioner eftersom det
finns ett element av originaldelar i var och en av CM-bilarna.
Under sjuttiotalet växte sig historisk racing allt starkare och
flera äldre stjärnor fortsatte sina karriärer bakom ratten på en
Maserati 250F, såsom Stirling Moss och John Surtees. Under denna tid återfanns allt fler av bilarna runt om i världen eller plockades fram från museer, restaurerades och tävlingskördes. Priset
på bilarna steg stadigt och det blev svårare att komma över en
äkta Maserati 250F. I slutet av sjuttiotalet kontaktades Cameron
Millar av några amerikanska entusiaster som bad honom göra
en 250F rekonstruktion. Det ledde till att under några år framåt
så tillverkades ytterligare fyra bilar åt andra kunder och även en
för Cameron Millar själv. Nyproduktionen av 250F hade kommit
igång på allvar. De försågs med chassinummer CM1 till CM6 och
kan inte på något vis förväxlas med de äkta 250F. De är naturligtvis lika till utseende och i mångt och mycket även när det gäller
detaljutrustning. Delarna till bilarna kom i huvudsakfrån reservdelar från Scuderia Centro Sud. Även Fdddration lnternationale
de l'Automobiles FIA och Historic Motor Sport Commission har
godkänt dem med lite förenklade resonemang om att en rekonstruktion är bättre än ingen 250F alls!
I slutet av åttiotalet tillverkades en sjunde bil, CM7. Det leder
oss sedan fram till CM8 som även den är tillverkad i slutet av 80talet. Den köptes först av David Sankey och såldes därefter till
Egon Hofer. Egon Hofer sålde efter ett tag bilen tillbaka till Cameron Millar. Därefter hamnade den i händerna på Robin Lodge som
redan ägde Maserati 250F 2507. Robin Lodge var mycket god vän
till Gunnar Elmgren som tidigare hade tävlat med sin Maserati
6CM. Robin Lodge var till att börja med inte intresserad av att
sälja CM8 till Gunnar Elmgren. Men efter en del diskussioner så
kom man 1990 fram till en lösning där de skulle dela på bilen.
Bilen gjordes i ordning och från 1992 var den helt klar. Den första
tävlingen satt Peter Hannen bakom ratten för att man skulle få
en så objektiv bedömning som möjligt av bilen. Därefter var det
bara Gunnar Elmgren som satt bakom ratten på CM8. 1995 säljer
Robin Lodge sin andel och Gunnar Elmgren blir ensam ägare till
bilen. Under sju år fanns bilen i Sverige, fram till 2002. Bilen finns
nu i Schweiz och ägs av Georg Kaufmann.
CM8 är en 1954/55 typ. Motorn är tillverkad av Cyril Embrey
i England. Han har numera gått i pension och tillverkningen av
motorer har tagits över av Hall & Hall. Motorn är tillverkad efter
fabrikens originalritningar. Dessa nytillverkade motorer sitter för
övrigt ofta i många andra 250F bilar när de kör med dem.lbland
finns originalmotorn också där - fast då till beskådning bredvid
bilen! Utmärkande för alla CM-bilar och deras drivlinor är att alla
delar passar på såväl original som rekonstruktioner.

Under de år som Gunnar Elmgren ägde bilen använde han
den mycket flitigt.Tyvärr fanns det inte mycket till lämplig histo-

- Cameron Millar dog på hösten 2003. Hans garning inom hobbyn ör ovslutad, men hans produkt lever vidare. Jag tror att CM-bi-
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ric racing i Sverlge vilket betydde an Gunnar Elmgren körde sin
CM8 på de flesta banor runt om i Europa men endast i demonstrations-körningar i Sverigel Han har kört i England, Tyskland,
Holland, Frankrike, ltalien,Tjeckien och lrland. CMB är en av de
två Cameron Millar-bilarna som har använts flitigast.
- Det blev ötskilliga klassegror för min del men aldrig någon totalseger. I historisk rocing pö den hor nivån finns det många som
har stor talang och det går riktigt fort helo tiden, berättar Gunnar
Elmgren.
- Att köra Maserati 250F ör dei störsto jag upplevt under mina
mer än fyrtio år som aktiv racerförare. Bilen ör helt enkelt underbar,
om man förstår den. Förstår mon den inie är den f ruktansvärd. Man
måste köra den mjukt men somtidigt hort, lött oft sdga men svårt
att göra.lnnan man törs lögga upp en powerslide i över 200 kilometer/timmen måste man tala lönge med sig sjölv. En av mina favoritkurvor var "Historic Abbey" på Silverstone. De moderna F1-bilarna
kör i en tvör chikan,vi har en lång, mjuk kurva där man verkligen
åker fullt på femman. Man slickar bankonten på vänster sida i apex
och driver önda ut till höger, håller fullt under "Motor Bridge" och
svönger sedan höger på trean på vög in i "Brooklands" och "Luffield'!
På rakorna går det numera inte så fort, bora cirko 230, onnat vor det
förr ndr man körde på maskinbanor som Reims där det gick uppåt
3
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De två sista Cameron Millar-bilarna, CM9 och CM10 tillverkades av restaureringsfirman Hall & Hall. Den första av dem tillverkades för Cameron Millar själv och är en 1954/56 version och
den sista en Piccolo version,vilket är det sista versionen av 250F
som tillverkades under 1958. Det gör att det totalt blev hela tolv
stycken "nya"25OF replikeravCameron Millar. Fem avdem byggdes som 1954/56 modeller, fyra som 1 957 års lättviktsmodell och
tre som 1958 års Plccolo modeller.

larna kommer att fortsötta tillföra den historiska racingen ett stort
underhållnrngsvörde för dem som nöjer sig med att vara åskådare
och likaså för dem som törs köra. Jag söger "törs" för det ör precis
vad det handlar om. Den dag man inte kanner sig komfortabel med
långa power slides, med att köra utan bälte och utan roll cage bör
man göra något annat. För min del kom den dagen på Goodwood
efter tio örs tövlande. Regnet vräkte ned som om himlens portar
öppnats, det var obefintlig sikt och halt som på blöt sjöis. De flesta
bröt men ungefar ett dussin stonnade kvar dörute. )ag var en av
dem och jag gjorde mitt sämsta resultat någonsin;jag kom sist.
-Beslutet att sälja bilen var latt, vi var helt enkelt klara med varandra.Jag ville göra något annat så jag köpte ett flygplan till,en North
American Harvard, en fighter trainer från WW2, den ör lika krövande
som Clv4B men på ett annat sätt. Kanske mer på mina villkor, säger
Gunnar.
Många undrar hur man kan få ut glödje av något som inte ör helt
"äkta'! Svaret ör priset, en CM kostar hölften av en bil som har ett
chassinummer som börjar pö "25'!Det avgjorde saken för mig.
Så öven för min gamle van (ja, faktiskt, Juan Manuel Fangio. Nar
jag frågade mästaren varför han hade köpt en CM till sitt eget museum i Balcarce svarade han direkt: - Jag tycker inte att den ökta bi'
len ör vörd pengarna,avrundar Gunnar Elmgren.
Ja, se där en till som måste se till de enkla realiteterna som till
exempel hur många miljoner man vill lägga på sina leksaker....

""*För den som är intresserad av att veta mer om dessa bilar,
finns mer att läsa i boken Maserati 250

F

av David McKinney. Den

finns att köpa genom klubben, är inbunden och kostar 400 kr.
Det finns även ett kvarvarande exemplar med samma titel, Maserati 250

F,

av Unique Portfolios som kostar 275 kr.
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