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Formandens klumme

Kære klubbladslæsere!
Snif snif!!...Ahh!.. Kan i dufte det? - Foråret er på vej!
Den gode mildhed har bredt sig. Duften af våde græsplæner, og lange aftener hænger i luften. Alle
temperaturer over 10 grader får det til at kilde i næsen. Det varsler en ny frisk MR2-sæson..
Og dermed skal MR2èren ud af sit hi efter en lang vinter. Den skal ud og møde alle sine gamle venner
fra sidste års træf, og vise de ting frem som den har fået lavet i løbet af vinteren.
Måske skal den prale af sin nye lak, eller de store nye fælge? Eller den nye spoiler? Måske skal den
prøve en ny slags tændrør, eller luftfilter? Eller høre om nogle af de andre også bedre kan lide den nye
smarte olie, eller om den giver sure opstød. Eller om udstødningen som den fik på sidste år, nu også er
så god som den lød i efteråret!
Det kan også være den bare har det rigtig godt med sig selv som den er! Og bare vil nyde en vask og en
polering og et olieskift.
Den glæder sig bare til at hilse på alle vennerne, og eventuelle nye kammerater fra hele landet.
Uanset hvad!! -Så håber jeg bare, at min MR2 gider at tage mig ned til træf...
For jeg har faktisk også nogle venner jeg glæder mig til at hilse på igen..
Så jeg tror lige jeg vil gå ud og tage en snak med den. Det kan være jeg kan lokke lidt med en gang frisk
olie..
Med venlig forårs hilsen
Martin Høien
Formand
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Når drøm vendes til mareridt.
Det er foråret 2003, nyerhvervet kørekort og på jagt efter ny bil. Jeg havde tidligere skulet lidt efter
AW11’eren, men den faldt ikke rigtig i min smag, jeg havde så også kun set den på billeder. Men så en
lun forårsdag, blev jeg lokket med ud på en køretur i modellen og må erkende jeg var solgt fra det ene
sekund til det andet. Pludselig fandt jeg modellen yderst charmerende, på trods af at jeg stadig synes det
lignede lidt en radiobil. Men køreglæden kunne opveje alle de småting jeg ikke var så vild med.
Der gik ikke mange dage før jeg havde snakket med både bank og forsikring. Alt var i orden, selvom
priserne som 19-årig førsteårsbilist var skræmmende høje, ændrede det ikke min holdning.
Jeg måtte ud og finde en AW11.
Efter at have set på 4 eksemplarer - alle af kedelig stand, var jeg ved at opgive en smule.
Indtil en annonce dukkede op på en nyrenoveret AW11 på Sjælland. Jeg fik 2 erfarne bilentusiaster til at
tjekke den igennem og der blev sagt
god for den. Så fredag den 2. maj tog
jeg toget over for at hente drømmen.
Bilen var absolut ikke skuffende,
som den stod der funklende og dejlig.
Så efter en prøvetur og lidt forhandlinger i pris, kom vognen med hjem
til fastlandet.
De første par måneder med Luske,
var stadig som at leve på en lyserød
sky, men langsomt tog hele drømmen
en drejning i en retning man næppe
ønsker. Til at starte med knagede det
mekaniske, kølerslanger blev utætte,
slavecylinderen døde, og den begyndte at ryste besynderligt indimellem. Dette blev dog taget i stiv arm det var jo en gammel bil. Men så begyndte det hele at skrante i den for- Luske som hun stod sommeren 2003, stadig en funklende drøm.
kerte retning. Lakken flækkede flere En helt speciel følelse, når folk vender hovedet efter én når man
steder, rust brød frem, og stille måtte kommer kørende gennem gaden i en rød nypoleret MR2.
jeg indse at det nok ikke var den helt
store drøm jeg havde fået fingrene i alligevel.
Min egen frontskade gjorde jo heller ikke ligefrem bilen kønnere. Så vinteren 2003 besluttede jeg at nu
skulle den ”bare lige” have rettede op på de synlige småfejl.
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Men som jeg var ”advaret” om, så findes der altid 3 gange mere rust end hvad øjet ser. Efterhånden
som jeg fik skilt bilen ad, måtte jeg atter indse, at andre fik ret. Det som var ”nyrenoveret” viste sig at
være intet ringere end et sminket lig. Da først alle pladedele var skruet af, kabinen flået ud, og alle lister fjernet, kunne jeg med gru se, hvilket vinterprojekt der virkelig ventede mig. ”Indertaget” var rustet
slemt under antennen, begge hjørner var ren spartel, bunden i passagersiden var pilrådden og bagruderammen kunne pilles i stykker med fingrene. Dette var bestemt ikke noget mit talent kunne lave, så en
god kammerat anbefalede sin fætter som værende en god pladesmed. Så kort tid efter fik jeg lokket min
far til at køre Luske til Aalborg, op til pladesmeden. Jeg blev lovet guld og grønne skove. Bilen ville
altid stå inde, den ville blive lavet 100% i orden og være fuldkommen klar når jeg hentede den på aftalt
tid. Så med ro i hjertet satte jeg Dollarsprinsessen af og afventede at skulle hente hende igen, når hun
var færdig.

Omkring årsskiftet skulle jeg til Aalborg, og ville så i den anledning lige slå et smut forbi bilen og se
hvordan det stod til. Åbnede porten til garagen, men bilen var væk! Jeg fattede ikke en meter af det hele, men dér ude på
marken i sne og slud
stod hun. Under en alt
for lille presenning og
var fyldt med sne,
grus og halm. Det
skar dybt i mit hjerte
at se hende holde sådan og det arbejde der
indtil videre var lavet,
lignede noget små
børn havde tegnet. Jeg
prøvede at berolige
mig selv med, at det
sikkert var fordi de
ikke var færdige, hun
skulle nok være tiptop, når jeg skulle
hente hende nogle
uger senere.
Alene og helt forladt. Var dette virkelig min drøm? Jeg havde lykkelig glemt
hvor ussel hun så ud, og hvor lang vej der var tilbage i projektet. Men Jeg holdt
modet oppe, for pladesmeden skulle jo nok kunne få hende færdig til aftalt tid!
http://www.mr2-driversclub.dk
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Meget ironisk, så skulle jeg efter aftale med pladesmeden hente hende hjem fredag d.13.feb. Jeg kan
stadig huske dagen med gru i hjertet. Bilen var slet ikke færdig! Taget var svejst delvis færdigt og med
dårlig finish. Bagskærmene var slebet ned og ikke grundmalet, så dér var fin overfladerust. Bunden var
sjusket sat i og her var svejsningerne også kedelige. Torpedopladen og pladen over denne var uberørt den havde de slet ikke lavet. Det samme gjaldt ruderammerne. I dørpanelet var der også sat ny plade i,
men igen var svejsearbejdet utilfredsstillende. Med ét føltes alt at falde til jorden. Jeg gad bare ikke mere, jeg var træt af det hele. Så med et ulmende temperament fik jeg læsset bilen og kørte sydpå igen. Jeg
anede ikke mine levende råd, her stod jeg med en halvfærdig bil og vidste ikke hvordan jeg skulle komme videre. Jeg ringede til en rigtig god kammerat og tryglende på mine blødende knæ om hans hjælp til
at gøre den færdig. Han accepterede, med det udsagn ”at så slem kunne den da heller ikke være”. Men
også han himlede, da han så det arbejde der var udført på hende! Hele den weekend gik jeg surmulende
rundt og bandede det hele langt væk. Min gejst til bilen var helt væk. Men efter at have sovet lidt på det
hele, og min kammerat Brian havde beroliget med, at det kunne han sagtens lave, så lysnede det hele
stille og roligt. Allerede efter første weekend, var en stor del af pladearbejdet lavet om, og det begyndte
atter at ligne et projekt jeg ville være med til, selvom der stadig lå en smule negativitet gemt i mig.

Langsomt kunne jeg atter se lyset, en ende på det, der for få uger siden virkede håbløst.
Da alle pladedele blev sat på igen, og det begyndte at ligne en MR2, kunne jeg mærke at gejsten stille
og roligt blussede op igen. Der ligger stadig en lille skepsis i, hvorvidt det bliver en drøm igen. Så mange af planerne er skrottet, til fordel for blot at
få hende hurtigst muligt ud på gaden igen. For
én ting er sikkert, jeg holder ikke til at trække
projektet yderligere 2-3 måneder. Tiden med
Luske på stald har været alt for lang, besværlig og fyldt med bekymringer og tanker til,
hvordan det mon skulle ende. Banken har dog
nu overført de sidste penge jeg manglede til
projektet, så nu afventer hun blot at maleren
får tid til hende og at ny motor/gearkasse/
kobling kommer hjem. Bare det, at jeg ved at
hun bliver klar til sommerens første træf, kan
bringe et smil frem på læberne igen. Jeg må jo
erkende, at ét eller andet sted dybt inde i hjertet, der hører den bette bil hjemme.
Samlet og klar til maler. Undervognen har fået monte- Så mon ikke at første tur på asfalten igen fjerret de nye TRD gummibøsninger, og jeg glæder mig til ner den sidste skepsis jeg stadig har liggende.
at mærke om der er en forskel på køreegenskaberne.
Kan stirre i timevis på billederne af Luske igen - måske drømmen stadig lever?
http://www.mr2-driversclub.dk
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MR2 Træf d. 4. - 6. Juni 2004
Program:
Fredag d. 4/6

kl. 17.00
kl. 19.00

MR2 Træf starter
Fælles spisning

Lørdag d. 5/6

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 21.00

Morgenmad på campingpladsen
Ganløse Hillclimb (evt. Vurdering)
Hygge på campingpladsen.
Spisning
Hygge

Søndag d. 6/6

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 12.00

Morgenmad
Aktivitet kommer på senere (evt. Vurdering)
Træffer slutter

Info:
Lørdag tager vi ud og ser Ganløse HillClimb (se mere på WWW.HMS.DK), vi er på nuværende ved at
finde ud af om vi eventuelt skal udstille et par timer her, og så kombinere det med bil vurdering.
Vi har endnu ikke fundet ud af hvor vi skal være, men det bliver i Stenløse området.
Lørdag aften er der grill, og hvis man sender en mail til ralf@girafland.dk, med en tilkendegivelse om
deltagelse, sørger vi for at der er noget kød, flutes, salat og kartoffelsalat. Prisen for dette herlige
arrangement er ikke kendt, men vi tilstræber naturligvis et niveau, hvor alle kan være med.
I tilfælde af super godt vejr, vil undertegnede med meget stor sandsynlighed være at finde på pladsen
allerede fra torsdag aften. Så vi kan tyvstarte lidt i løbet af fredagen, med en lille cruiser og lidt
dæksparkeri, hvis der er stemning for dette.
Nærmere info kommer i forummet på WWW.MR2-DRIVERSCLUB.DK
Mit nummer er 47777792 eller 20745345, hvis der skulle være spørgsmål.
/Ralf
Billeder fra Ganløse HillClimb: Foto Brian Sørensen
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Hvordan hun ser ud til foråret, det er der kun meget få der ved. Men én ting er sikkert - den bliver IKKE
rød igen! Jeg forventer at have den klar til syn om 5-6 uger og så bare direkte ud på gaden.
Det kan ske det trækker ud når jeg skal til at samle den igen. Alle de dele og stumper, som skal samles
korrekt før det bliver MR2 igen. Og kabinen skal jo så opgraderes til 87’er modellernes, jeg har kabinen
fra Donoren Alfons liggende.
Men hele projektet har ikke været skidt. Jeg har lært en masse om MR2’eren. Én ting er dog helt sikkert,
jeg gør det aldrig igen. Aldrig mere et renoveringsprojekt. Det har været hårdt at komme igennem, men
jeg vil fremstå stolt til foråret over, at jeg gjorde det. På grænsen til at opgive det hele, men reddet på
stregen af positive ord fra andre og hjælpende hænder fra rigtigt gode venner.
Så jeg vil benytte lejligheden, til at give en tak til: Kasper Sellebjerg for lån af laden til opbevaring, min
Far for at gide køre land og rige rundt, Stefan Hansen og Kasper Søndergård for at give en hjælpende
hånd, da det hele skrantede allermest. Sidst, men ikke mindst, en kæmpe tak til Brian Daa Jensen og
Fjelstervang Auto - havde det ikke været for ham, hans store arbejde på bilen og dette værksted, så stod
Luske stadig usamlet, rusten, ene og forladt på en øde mark.
CJ
En næsten lykkelig MR2 ejer igen!

Et sidste billede af Dollars prinsessen, synet vækker heldigvis større smil end sure miner, så nu
venter vi blot spændt på at forårets solskinsdage skal tage imod os med åbne arme!
Flere billeder fra hele projektet kan ses på: www.perjr.dk/gallery/album10
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Mission 87 targa import bil
Af Dennis Maigaard
Mandag d. 5/1-04 spurgte splynk, om jeg ikke
havde lyst til, at tage et smut med til Tyskland
for, at se på en 87ér Targa i mørkeblå. Splynk
havde forinden været højest bydende på en aktion på det tyske
eBAY. Torsdag
nat satte vi kursen
mod Hattingen,
Ca. 500 km syd
for grænsen, i
Splynks stylede
Pajero, med en
stor autotrailer
bagefter.
Turen gennem
Danmark forløb
uden de store problemer, hvis man
da ikke er sart
med hensyn til
pludselig opståede snestorme, og
der blev ivrigt provianteret på en af de danske
tanke, hvor vi fik købt batterier til kameraerne,
lidt cola og andre energidrikke inden vi krydsede grænsen, - og inden problemerne for alvor
begyndte at melde sig…
Vi krydsede grænsen og satte cruisecontrol til omkring 85 km/t og så bare
ellers derned af. Omkring Hamburg var
det tid til at tanke og få købt et tysk
kort, da vi hverken havde kort eller ordentlig ruteplan, men kun adressen. Da
splynk drejede ind til tankstationen, begyndte panikken at brede sig, da det viste sig, at vi ikke længere havde nogen
kobling i pajeroen… Bedste gæt var at
udrykkerlejet var røget. Så var gode dyr
rådne! Mulighederne var enkle, enten
kørte vi hjem eller også fortsatte vi og
håbede på at det ikke blev værre. Vi
blev enige om ,at det skulle da ikke slå
os ud – så vi fik købt et kort og smed
pajeroen i 1., drejede nøglen og vupti så
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kørte vi. Så længe man ikke skulle geare ned
kunne det sagtens lade sig gøre, og på autobahn
er det jo bare 5 gear J…
Da det efterhånden begyndte at blive lyst fredag
morgen, kørte det stadig derud af…indtil vi blev
beordret ind til siden af en polizei wagen… lækkert at skulle trille
ind på en rasteplads
i 5 gear!!! Det viste
sig, at Splynk havde overset et skilt
med, at køretøjer
med påhæng ikke
måtte overhale.. 30
euro i straf! Ellers
nogle meget flinke
betjente med transportable visa hæveautomat, der ikke
ville have, at man
tog billeder af
dem ;-) . Atter en
gang sætter vi i 1.
og drejer nøglen og
pajeroen hopper lystigt i gang igen. Ved 12 tiden
når vi så frem til Hattingen, der heldigvis ikke
ligger så langt fra autobahn, og efter møje og
besvær med at finde adressen, via et kort besøg
hos en lokal Citroen forhandler, hvor jeg fik luf-
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tet det ringeste tysk, de har hørt længe, fandt vi
endelig vedumestrasse.
Så skulle man jo tro at det
værste var overstået, men
det viser sig hurtigt, at sælger faktisk ikke er hjemme,
til trods for at vi var ankommet på aftalt tidspunkt. Og
ingen af hans naboer havde
nogen ide om hvor han befandt sig. På nuværende
tidspunkt er vi ved at være
godt trætte, og tanken om at
have kørt så langt forgæves
gjorde ikke humøret bedre.
Vi smed bilen og trailer foran deres hus, og gik en tur
rundt i byen for, at se om vi
kunne finde noget at spise.
Efter en god travetur ender
vi ved et pizzeria, hvor vi bestiller en klassisk
skinke/ost pizza. Efter 10 minutter får vi en tallerkenfuld dej
med ost. Aldrig
har jeg fået en
ringere pizza.
Omtrent på samme tid som vi er
ved at være færdige med pizzaen, træder en ung
dame ind af døren og spørger
om det er vores
autotrailer? – og
det viser sig at
det er hende der
har bilen til salg.
Vi skynder os
med hende og
hendes fætter ned
til at lagerbygning, hvor bilen
står. Porten glider langsomt op
og afslører en blå støvet og beskidt mr2 targa.
Bilen har en del graverende rust, blad 3 steder i
torpedopladen, rundt om dørkontakten i førersihttp://www.mr2-driversclub.dk

den og lidt her og der. Targa tagene var bulet og
bilen bar egentlig præg af at være
dårlig behandlet. Kabinen, som var
lovet at være i fejlfri stand, lignede
noget der var blevet voldtaget af en
gaffel, med huller fra mobilholdere
flere steder. Dørsider, sæder, instrument panel og midterkonsol var i
ringe stand.
Det eneste der var godt i den bil, var
fælgene og selvom motoren umiddelbart kørte rigtig godt, var der
grums i kølevandet og en ubestemmelig svag mislyd, så vi begyndte at
føle os ført lidt bag lyset, da bilens
stand slet ikke levede op til beskrivelsen. Efter en prøvetur og lidt
prutten frem og tilbage uden at sælger ville gå ned i pris, blev det besluttet at han ikke skulle have lov til
at tage røven på os – så vi satte næsen mod danmark, med en tom autotrailer. Hjemturen gik

heldigvis problemfrit (kan det være fordi splynk
sov??) og klokken 01:30 tidligt lørdag drejede vi
af ved vejle syd, en god oplevelse rigere.
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Medlemmernes biler

Navn:
Bopæl (by):
Bil:
Årgang:
Købspris:
Motor:
Km-stand:

http://www.mr2-driversclub.dk

Lars Bjerg Christensen
Ølgod
MR2 SW22
1991
kr. ???
i år: 2002
3S-GTE - 204 HK standart
160.000
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Modificeringer:
Motor:
Styling:
ICE:

2,0 Turbo, K&N filter, HKS fuelcut defencer, HKS Super Se
quential Blow-off Valve, KORacing Exhaust System,
Magneco tændrørsledninger, HKS Iridium Spark Plugs.
7*17 med 205/40-17 Bridgestone S03PP og 8,5*18 med
225/35-18 Bridgestone S03PP, Hvide instrumenter med blåt
lys, Trykmåler, Air/Fuel måler.
DEH-P7500MP + 6 højtalere og en sub.

Planer med bilen: Andre sæder, motor tuning,
diverse styling.

http://www.mr2-driversclub.dk

MR2 blad nr. 42 - side 13

http://www.mr2-driversclub.dk

Jeg elsker min MR2 Fordi:
Der er en fed bil. Faktisk har det været min drømmebil
siden den kom frem og da jeg hørte at man kunne få den i
en turbo version, så måtte jeg bare have sådan en. Det
fede er at man ikke kan se at den er en bil fra 1990’erne
og hvis man går op i styling og tuning, så kan man køber
sig fattig i sådan en bil. For ikke at nævne den opmærksomhed man får, når man triller en tur uden tag eller for
den sags skyld med tag, er simpelthen ubeskriveligt… det
er fedt.
Det er lige før man vil gifte sig med bilen –den svarer
aldrig igen, den er flot og smuk, den bliver aldrig tyk og
man er stolt af at have den ved sin side... meeeen vi mænd
har jo nogle ting som vi ikke kan undvære og det kan bilen ikke klare. ;o)
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MR2 blad nr. 42 - side 14

http://www.mr2-driversclub.dk

Træf kalender
28. - 30. maj 2004

DHB - DFB 2004. Se mere på WWW.VMAX.DK

4. - 6. juni 2004

MR2 Træf på Sjælland

26. - 27. juni 2004

RaceXperience. Se mere på WWW.RACEXPERIENCE.DK

9. - 11. juli 2004

Celica Club Jylland’s træf i Jels. (Alle Toyota’er er velkommen)

20.- 22. August 2004

MR2 Træf og generalforsamling i Jylland. Arrangør: Søren Pedersen.
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Renovering af bremsekalibre
Kigger man på Statens Bilinspektions side www.bilsyn.dk, kan man
konstatere, at den absolutte topscorer for fejl på MKI MR2’ere er:
håndbremsen. Hele 13% af de 827 biler der var synet pr. 13/3 2004
havde ”utilstrækkelig bremsekraft på parkeringsbremsen”. Dette skal
ses i forhold til at 2. pladsen går til ”tæring vognbund zone C” med 7%.
Det er jo altid en go’ idé at checke sine bremser, men altså specielt
smart hvis den snart skal synes .
I denne artikel vil jeg prøve at komme med nogle tips til renovering af
bremse kalibrene, samt til justering af håndbremsen. Artiklen er IKKE
en facitliste, der er sikkert andre måder at gøre det på. Så; som altid når
du læser andres råd: tænk dig om, og brug fornuften 
Der er gennem tiderne skrevet flere rigtig gode artikler om renovering
Jo de kan godt reddes 
af MKI kaliberne, så det er der sådan set ingen grund til at gøre igen.
Eric Southers har skrevet én af de bedst illustrerede og nemt forståelige
artikel, den kan du finde på engelsk på: http://www.padandwheels.com/mr2/index.html.
Denne artikel er ment som et supplement til Erics’s artikel, og til de instruktioner du kan finde i den
Grønne værkstedsmanual eller i en Haynes. Dvs. det de glemt at skrive i artiklerne, som du bagefter ville
ønske du havde vidst før du gik i gang 
Renoverings sæt
Før du går i gang skal du bruge et renoverings sæt. Det kan du købe hos din Toyota forhandler, eller du
kan købe et uoriginalt hos f.eks Merkonomen. Jeg vil ikke komme ind på, om du skal vælge originalt
eller uoriginalt – det er dit valg. Men når du sammenligner priser, så vær opmærksom på hvad de forskellige sæt indeholder.
Nedenfor er vist indholdet af et renoverings sæt til forreste kalibre. Det originale til venstre, og uoriginale til højre – (bemærk, at kun de dele markeret med blåt er med). Forskellen på disse sæt er, at i det uoriginale får du ikke manchetterne til gliderne med, til gengæld følger der ofte en ny glider med. Men det
kan variere afh. af leverandør.

Originalt Toyota renoverings sæt
http://www.mr2-driversclub.dk

Uoriginalt renoverings sæt
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Klargøring
Hvis man skal fjerne alt rust i bund, er der efter min mening ingen vej uden om sand/glas blæsning. Det
er en rigtig go’ ide at sende kalibrene til sandblæsning inden du fjerner stempel og gummipakning. Men
det er meget vigtigt at du dækker stemplet af med tyk gaffatape eller lign. så stemplet ikke bliver sandblæst!!
Når kalibrene er blevet sandblæst skal du fjerne evt. sand med trykluft. Derefter kan du skille dem af.
Adskillelse
På ’85-’87 bremserne findes en løs bøsning som også kan fjernes. Den
kan ikke fjernes på 87+ bremserne
Fjern stemplet vha. trykluft. Luk udluftningsskruen, og læg en træklods
mellem stemplet og selve kalibren. Der er knald på når stemplet kommer ud – så pas på fingrene!!
På de bagerste kalibre, er det nemmest først at afmontere mekanismen
til parkeringsbremsen når du har fjernet stemplet (skal skues ud) og justeringsmekanismen.
For at fjerne justeringsmekanismen i kalibren kan du gøre det nemmere for dig
selv ved at købe et SST (special service tool) fra Toyota (Res. Del nr. 0975600010 – pris: 20-25 kr.).
Møtrikken skrues ned i kaliberen så fjederen ikke springer af h….. til når
du fjerne låseringen
Vigtigt tip!
Når du skal samle dine kalibre er det meget vigtigt at du bruger det rigtige fedt de rigtige steder. Du skal
bruge lithium- eller siliconefedt beregnet til kalibre til stemplet og til gliderne. Du skal bruge kobberfedt
til de steder hvor bremseklodserne kommer i kontakt med kaliberen, dvs. dér hvor stemplet trykker på
klodsen og der hvor klodsen sidder fast i de små fjedre.
Du må altså ikke bruge kobberfedt på gliderne. Kobberfedt indeholder små metalstykker som dels er
hårdt for gummimanchetterne og værst af alt så korroderer det og udvider sig så kaliberen sætter sig.
Vær også omhyggelig med at dreje stemplet i de bagerste kalibre så ’hakkene’ passer med anti-hyl pladen (hvis du altså bruger originale anti-hyl plader).
Montér hele skidtet, og udluft bremserne grundigt. Træd bremsepedalen i bund et par gange ud juster så
håndbremsen. Hvis du er smart, gør du dette i go’ tid inden syn. Bremserne fungerer først optimalt når
du er kørt til.
VH
Thomas Funder

http://www.mr2-driversclub.dk
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Klubbiksen
Windbreaker jakke

40,-

Bagrudestreamer

XS/S - M/L - XL/XXL
Sort. Vind- og vandtæt med skjult
hætte og 2 lommer med lynlås.
Leveres med praktisk nylon
pose.Klublogo på bryst.

395,-

Nøglering
Med logo og lys

Klublogo

4 farvers logo til indvendig i ruden

87,25

25,-

T-shirt

S - M - L - XL
Sort eller hvis med V-hals. 100% bomuld. Klublogo på bryst og jubilæumstryk på ryg.

149,-

Alle priser er inkl. moms.
Bestilling:
40 30 39 53 / 75 56 31 40 eller mimi.holst@email.dk eller på klubbens træf, hvor varer på lager medbringes.
Betaling:
Check eller kontooverførsel.
Levering:
Porto+leveringsomkostninger, kr. 25,-. Der er INGEN returret.
Der tages forbehold for evt. afgifts- moms- og portoændringer.

http://www.mr2-driversclub.dk
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Medlemssiden

Annoncepriser
Har du mulighed og lyst
til at
annoncere og dermed sikre at bl.a.
klubbladet kan komme ud - eller
kender nogen som har det - er her
priserne for at annoncere i MR2 bladet.
1/1 side:
udgivelse

630,- kr. inkl. moms pr.

1/2 side:
udgivelse

315,- kr. inkl. moms pr.

Interesseret? Ring eller skriv
redaktionen.
Post- og emailadresse til højre.

til

Klubben har en aftale med Metax-Olie
A/S, om sponsorstøtte.
Ring eller e-mail til sekretæren, så får
du materiale til indmeldelse/overflytning.

Alm. originale reservedele
Dæk
Starter og generator

25%
25%
25%

Uhrskov

Tlf.
+ 45 20 27 34 88
E-mail:
uhrskov@mr2-driversclub.dk

Dækimporten tilbyder følgende rabat
aftale med MR 2 klubbens medlemmer.

 10% rabat på dæk og fælge
 10% rabat på Bilstereo (undtagen
pakkeløsninger)

 10% rabar på NOS
 15% rabat på Jamex udstyr
Der gives dog ingen rabat på tilbudsvarer.
Der kan rekvireres brochure på følgende måder:
Internet:
www.daekimporten.dk
E-mail:
daekimp@post10.tele.dk
Tlf.:
75 62 63 88

Metax Olie A/S
Tlf.: 99 33 33 66

Rabat til MR2 klubbens medlemmer
Toyota i Ølgod og Toyota Fredericia
tilbyder alle medlemmer i MR2
klubben med gyldigt medlems-kort*,
rabat på originale Toyota reservedele.

MR2 bladet produceres af:
Redaktion:

Realpower.dk
Niels Vangsøe (“Dr. Supra”) har
firmaet Realpower, hvorfra han leverer
en masse forskellige stumper, bl.a. til
MR2.
Niels giver MR2 klubmedlemmer 10%
rabat.
Kig hjemmesiden www.realpower.dk
og se hvad Niels kan tilbyde.
E-mail: mail@realpower.dk

Ansvarshavende redaktør:
Bo Uhrskov
Skribenter:
Martin Høien
Christina Jensen
Dennis Maigaard
Thomas Funder
Fotos:
Martin Høien
Brian Sørensen
Trykkeri:
Kopi & Print, Bramming
Forsidebilleder:
Foto, Chistina Jensen,
Høien, Toyota.

Martin

Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
april 2004.
Eftertryk er ikke tilladt uden redaktionens skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 25. April 2004.

Toyota Ølgod kan træffes på tlf. 75 24
41 77.
Reservedelsafdelingen hos Toyota
Fredericia kan kontaktes på tlf. 75 92
41 00.

DEADLINE

*)Har du ikke et medlemskort, kontakt en af
bestyrelsesmedlemmerne.

lørdag. d. 16. juni
2004.

FOR NÆSTE BLAD
nr. 43 /
Sommer 2004

Kontakt Thomas Funder

http://www.mr2-driversclub.dk

MR2 blad nr. 42 - side 19

http://www.mr2-driversclub.dk

Bagsiden. Vidste du at...
MR2’erne gennem tidens løb har haft 9 forskellige motorer i 15 varianter?
Her kommer en oversigt:

1984-1989
3A-LU
Japan *
Type

3A-LU (3A-II)

HK

83 @ 5600

Moment

87 lbft @ 3600

Kompression

9.3:1

Europa

US

* 1,5L karbureret motor i 1984 versionen af MKI’eren bestem for det japanske marked.
4A-GE
Type
HK
Moment
Kompression

Japan

Europa

US (samt Schweiz)

4A-GE(LU)
130 (efter 1988 124)
110 lbft @ 5200
9.4:1

4A-GE
124 @ 6600
105 lbft @ 5000
10,0:1

4A-GE
112 @ 6600
97 lbft @ 4800
9,4:1

Japan

Europa *

US

4A-GZE
Type

4A-GZE

4A-GZE

HK

145 @ 6400

145 @ 6400

Moment

137 lbft @ 4400

140 lbft @ 4000

Kompression

8,0:1

8,0:1

* Aldrig officielt importeret til Europa

1989-1999
3S-GE
Type
HK
Moment
Kompression

Japan

Europa

US

3S-GE
165 @ 6800
141 lbft @ 4800
10,1:1

3S-GE
158 @ 6600
140 lbft @ 4800
10,0:1

3S-GE
158 @ 6600
140 lbft @ 4800
10,0:1

Japan

Europa *

US

3S-GTE
Type

3S-GTE

3S-GTE

HK

225 @ 6000

200 @ 6600

Moment

141 lbft @ 4800

200 lbft @ 3200

Kompression

8,8:1

8,8:1

* 3S-GTE motoren er udkommet i flere reviderede udgaver hvor ydelsen steg til 245 HK @ 6000 fra 1994 og frem. 3S-GTE motoren er importeret til Europa, men ikke i en MR2 – kun Celica GT4 har haft fornøjelsen.
3S-FE
Japan

Europa *

Type

3S-FE

HK

119 @ 5600

Moment

130 lbft @ 4400

Kompression

9,8:1

US

* 3S-FE var specielt beregnet til det engelske marked.
5S-FE
Japan

Europa

US *

Type

5S-FE

HK

130 @ 5400

Moment

140 lbft @ 4400

Kompression

9,5:1

* 2.2L motor specielt til det amerikanske marked.

19991ZZ-FE
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