Indhold
MR2 DRIVERS CLUB
DENMARK
”Stiftet 1991”
Formand & Medlemshåndtering:
Johnny Friis
Ellipsen 19 B
7000 Fredericia
Tlf: 40 30 39 53
Mail: formand@mr2driversclub.dk
Næstformand & Webmaster:
Thomas Funder
Trekanten 6
3460 Birkerød
Tlf: 21 46 71 86
Mail: tfu@pwc.dk
Sekretær & Træfkoordinator:
Søren Pedersen
Ribelandevej 84 A
6100 Haderslev
Tlf: 29 90 91 26
Mail: lisoe@it.dk

Side 1

Forside

Side 2

Indhold

Side 3

Formandens klumme

Side 4

Motoren som slog knuder
Af Søren Pedersen

Side 6

Forårsklargøring gone bad
Af Dennis Maigaard

Klubbiks:
Henning Kviesgaard
Karen Blixens Vej 1M
7430 Ikast
Tlf: 24 82 98 37
Mail: kviesgaard@hus.dk

Side 8

Lars B. Christensen
Frøsigvej 3
6870 Ølgod
Tlf: 20 23 51 77
Mail: lars_bjerg_christensen@hotmail.com

Side 12 Foto konkurrence

Kasserer:
Dennis Maigaard
Agervej 18
7300 Jelling
Tlf: 50 94 22 70
Mail: dennis@cutntot.dk
Øvrige bestyrelse:
Mathias Carlslund
Gartnervænget 15 R
8310 Tranbjerg J
Tlf: 61 68 77 60
Mail: mail@mathias-carlslund.dk
Suppleanter:
Tommy Scheffel
Nøddebovej 11, st.th.
2640 Hedehusene
Tlf: 40 37 72 80
Mail: tommy@scheffel.dk
Ralf Schultz
Kildesvinget 2
3310 Ølsted
Tlf: 47 77 77 92
Mail: ralf@girafland.dk
Michael Dyremose
Jystrup Leragervej 11
4174 Jystrup
Tlf: 40 98 25 52
Mail: lazz_dk@hotmail.com

Medlemmernes biler
Ruth Mulvad

Side 14 Klubbiksen
Side 15 Medlemssiden
Side 16 Lidt nostalgi
- fra klubblad nr. 10

Synes du bladet mangler lidt indhold?
-så er det din egen skyld...
Vi mangler altid lidt stof til vores klubblad,
så har du en god historie, eller kunne
du tænke dig at fortælle om hvad du
går og roder med hjemme i garagen, eller
ville du gerne have fortalt om det sidste
træf, så hører vi meget gerne fra dig…
Send dit materiale til
Søren Pedersen - lisoe@it.dk
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Formandens klumme
Damn, er det allerede forår ? Så skete det altså igen… Alle de planlagte vinter projekter er
mildest talt forsinkede, eller ikke engang påbegyndt…… ØV…
Nå, der er da lige et par måneder endnu inden det rigtig går løs med det første træf.
Men jeg er ikke den eneste der ikke er klar endnu, i dette blad kan du læse om et par
stykker i samme situation, så de næste par måneder bliver hektiske, i hvert fald for nogle
af os.
Læs om Sørens motor der har tillagt sig et massivt olieforbrug og Dennis der lige skulle
fjerne en lille brun orm.
Nå, tiden går, så jeg vil lige ud og skrue lidt på MR2’en.
Hvis din MR2 er klar kan du jo læse dette klubblad i stedet .
Vi ses til næste træf.
Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

http://www.mr2-driversclub.dk
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Motoren som slog knuder
Af: Søren Pedersen
Som de fleste har fået med, så
tog min motor rigeligt for sig
af de våde vare da vi sidst var
på træf.
Et massivt olieforbrug havde
den tillagt sig.
Folk med spidskompetencer
var samlet omkring maskinhuset, i samlet flok blev nogle
ting udelukket og afgørelsen af
mig blev at jeg måtte have den
ud igen, på trods af at den ikke
har kørt mere en godt 4050.000 km siden den sidst blev
”renoveret”.
Dennis har været så super flink
med at hjælpe med demonteringen af motoren, det var en
hyggelig dag.
Johnny var et par dage senere
forbi med sin varebil som jeg
først terroriserede med min
lille hammer, hvorefter han var
flink at tage min motor med
hjem.
Samme aften rev han topstykke af og der blev olieforbruget
bekræftet af et godt og grundigt tilkokset topstykke på de
fleste cylindre.
Ved nærmer studier viste det
sig at være uoriginalt paknings
sæt som var anvendt ved seneste ”renovering”. Det var samtlige gummi pakninger i topstykke på alle ventilerne, i daglig tale kaldet paraplyer som
var helt opløste og revet i stykke. Det medfører at når den
enkelte cylinder er i indsugningstakt så trækker det smøreolie ned langs ventilstyrerne og
ned i forbrændingskammeret.
Når renovering stå i
”anførelsestegn” så menes der
at der var fra min side en overbevisning om at alle 4 cylinder
og stempler dengang var umålt
og der var taget stilling til
hvorvidt en opboring til overstørrelse var nødvendig. Men
der tog jeg fejl, allerede første
dag ved afhentning af bilen på
værkstedet kunne jeg høre
”stempel kippen” ved opstart,
jeg hentede værkføreren og
han slog et håndslag foran sig
med ordene:
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”det gør de 4A-GE motor alle
sammen” Ja så var den diskussion jo afsluttet, tænkte jeg og
tog min bil med mig.
Men min mistanke syntes berettiget, tolerancen mellem
cylinder og stempel målte og
udregnede Johnny og jeg til
0,23 mm på cylinder nr. 2
hvor tolerancen var størst.
De to øverste stempel ringe
sad ivrigt med ringgabet over
hinanden i stedet for på hver
sin side.
Der udover syntes mit olietryk
at være faldet, med samme
blokføler og ur inde i bilen var
mit olietryk faldet med en
kvart del af skalaen. Det viser
sig så også ved udmåling med
plastik gauge (en målestrimmel som spændes til moment
og efterfølgende måles som
skal ligge inden for visse tolerancer) på alle leje sølerne at
tolerancen var til den store
kant, så formodentlig var synderen til det tabte olietryk fundet her. Formegentlig er der
kommet en uoriginalt standart
størrelse lejer i motoren som
kun har ét mål i forhold til
krumtappen.
Toyota originale lejer findes i
3 forskellige str. inden for
samme størrelses krumtap her
starter detektiv arbejdet nu
med at finde det leje til den
enkelte søle hvor tolerancen
ligger på et acceptabelt niveau
i forhold til de angivne normer.
Johnny har meget professionelt udmålt cylinderblokken
og topstykket.
Vi har besluttet at blokken
skal bores op til næste originale overstørrelse + 0,5 mm.
Henning har gjort et meget
stort arbejde med at finde de
rigtige originale stumper, så
som komplet paknings sæt,
stempel ringe og stempler.
Motoren er nu boret op til
næste overstørrelse, honet, og
blokken er rettet af, topstykket
er rettet af, krumtappen er
poleret på sølerne, stemplerne
er varmet på plejlstængerne.
http://www.mr2-driversclub.dk

Johnny vil slibe mine ventiler
sådan at de lukker 112 % tætte
som der hør og bør sig på en
Toyota.
MEN nu kommer den store
tvist:
Ifølge Toyotas værksteds manual står det en piston clearence på 0,10 – 0,12 mm, det betyder at cylinder skal være
boret 0,10 – 0,12 mm større
end stemplet. Stempel ringene
sørger naturligvis for at tætne
det sidste del.
Men maskinmesteren som har
boret og honet motoren har
kun lavet 0,05 – 0,06 mm, efter
den fulde overbevisning om at
0,10 – 0,12 mm er alt for meget. En anden uafhængig maskinmester har ligeledes bekræftet de 0,05-0,06 mm i tolerance.
Men Toyota Danmark fastholder deres mål.
I en anden forbindelse har jeg
snakket med Casper Mysling
og han kom med en god pointe, hvis ikke man lå inde med
Toyota manualen som vi Geeks gør, så ville man ikke vide
at Toyota tolerance afviger fra
det mål som sikkert hundrede
vis af 4A-GE motorer er blevet
boret til og hvis det ikke kunne
kører med de 0,05-0,06 mm i
tolerance så ville vi nok ha vist
det i klubben, Mon ik´?
Allerhelst vil jeg gerne have
den mindste tolerance, men er
også lidt skeptisk ved den lille
tolerance. Derfor har jeg givet
maskinmesteren to muligheder:
Han laver den om til Toyotas foreskrevne mål
Han giver 30.000 km garanti på motoren uanset tidsramme.
Heldigvis gik han med mulighed 2 og derfor samler vi nu
motoren med det stramme mål
og jeg håber inderligt at skidtet
holder, på den måde får jeg en
motor som holder sig ung i
lang tid.
Nogle har ytret sig om at jeg
måske havde en for uhensigtsmæssig kørestil, men når blot
olien er varm så skal en sådan
motor kunne ”klare mosten”
og så skal den køles ned igen
med almindelig kørsel, taget af
og fuld varme på, på den måde
trækker jeg varmen ud af motoren.

Hvordan mon det går når den er monteret og skal køres til, vil det bære eller briste.
Følg med i næste klubblad hvor vil være billeder af samling af motoren.
Har du spørgsmål til teksten for at forstå helheden så send mig en mail på lisoe@it.dk så vil jeg
belyse det i næste blad, og ingen spørgsmål er dumme!
Beklager billede kvaliteten men min telefon er en sur gammel Nokia som har været op og ned af
min lomme en milliard gange og har været tabt på gulvet adskillelige gange.
☺ Søren

http://www.mr2-driversclub.dk
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Forårsklargøring gone bad
Af: Dennis Maigaard
Jeg købte sidste sommer nr. 5 AW11
i rækken. Den er fuldstændig original
(bortset fra fælgene) - selv
nummerpladen er den originale den
trillede ud fra Toyota med i 1985. Da
jeg købte den var det eneste synlige
rust lidt bobler i bunden af begge
forskærme, og nu da den rigtig hårde
frost har forladt os og det atter er til
at varme garagen op, tænkte jeg at
jeg lige ville ha fixet den smule
bobler. Og da det nu engang er
nemmest at lave når skærmen er
afmonteret, så måtte jeg jo hellere
pille den af. Så efter lidt skruen og
udtømning af den obligatoriske ½ m3
jord da der altid gemmer sig i bunden
af forskærmene, kom de af. Og så
greb forårsklargøringen om sig. Det
viste sig at der var et igangværende
angreb af rustorm omkring beslaget
til fronthjelmen og ud under
forskærmen. Det havde været forsøgt
repareret før - desværre havde
tidligere "pladesmed" brugt noget
karrosserispartel til at mure det
sammen med. Lad os bare sige at det
ikke har holdt så godt. Og da en
ulykke sjældent kommer alene, blev
det hurtigt klart at forruden blev nødt
til at komme ud, for det knasede lidt
når man trykkede rundt i kanten. Så
hellere få det hele med når der nu
alligevel skulle svejses. Så fat i
telefonen og ringe til en god
kammerat der kan noget med
autoruder, og forklare at det haster og
at vi er midt i februar og bilen skal
være på gaden igen 1. april, og ellers
det helt store violinspil... Senere
samme eftermiddag var vi i gang med
at pille ruden ud, og ganske rigtig, så
var det den rigtige beslutning. Det
siges at det er et typisk sted de ofte
begynder at ruste, det er bare så
pokkers svært at se når ruden er i og i
øvrigt 1. gang jeg har set det med
egne øjne.. Så nu går der lige et par
dage så ryger den til pladesmed og
får lidt nyt jern i. Dejligt at komme i
gang med at skrue AW11 igen, og
som det kan ses er pladsforholdene
lidt beskedne, men hvor der er vilje
er der vej :-)
Fortsættelse følger.....
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Medlemmernes biler - Ruth Mulvad
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Navn: Ruth Mulvad

Modificeringer:

Bopæl: Søborg

•

Bil: Toyota MR2 AW11

•

Årgang: 1985

Der er ikke lavet så meget,
fælgene er ikke de originale.
Da jeg købte den var den nylakeret,
og der var lavet en del pladearbejde på den.

Købt: 2009 - 39.000kr
Motor: 4A-GE
KM-stand: 185.000
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Planer med bilen:
Jeg må til at kigge ned i motorrummet,
og få motoren til at se lidt pænere ud...
Jeg elsker min MR2 fordi:
Det er en gammel drøm der er gået i
opfyldelse; at blive ejer af en MR2.
Jeg elsker at køre den, også på ture rundt
i landet.
Og så gør den sig jo godt i landskabet, og på
fotos, fx med et brusende Vesterhav i
baggrunden...

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

otokonkurrence
Vis os dit bedste MR2 billede!
Vi skal ha kåret det bedste MR2 billede! Derfor havde du i december og januar mulighed for at indsende dit bedste MR2 billede.
Nederst på siden kan du se de indsendte forslag, og nu skal du
stemme på det du synes er det bedste.
Foto: Bilmagasinet

Du stemmer ved at sende en sms til 42420321 med teksten ”Foto
x” hvor x er nummerer på det billede du vil stemme på. SMS koster alm. sms takst.

Hvis der var et billede 8 som du ville stemme
på skulle du SMS’e ”Foto 8” til 42420321

Reglerne
Du vil som medlem kunne stemme på billederne frem til xx.xx.2011 via SMS. Du kan sende så mange
sms du vil, men kun den seneste tæller. Du kan altså ombestemme dig indtil deadline.
Efter 30.04.2012 lukker vi for stemmer og så tælles stemmerne sammen. Men udover din
(medlemmernes) stemmer får vi også stemmer fra ”overdommer” Martin Høien. Martin er til daglig
professionel fotograf og derudover mangeårig medlem af klubben og sågar tidligere formand.
Martin har pt. ingen MR2, så han deltager naturligvis ikke selv, men vil bedømme billederne udfra en
professionel vinkel. De bestyrelsesmedlemmer som indgår i jury’en kan heller ikke deltage i konkurrencen.

Når alle stemmer er talt op bliver resultatet offentliggjort i klubbladet og på websiden.
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Klubbiksen

Alle priser er inkl. moms.
Bestilling:
Henning Kviersgaard, 24 82 98 37/kviesgaard@hus.dk, eller på klubbens træf, hvor varer på lager medbringes.
Betaling:
Check eller kontooverførsel.
Levering:
Porto+leveringsomkostninger, kr. 60,-. Der er INGEN returret.
Der tages forbehold for evt. afgifts- moms- og portoændringer.
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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.

MR2 bladet produceres af:
Redaktør:
Mathias Carlslund
Materialeskaffer:
Søren Pedersen
Skribenter:
Johnny Friis
Dennis Maigaard
Thomas Funder
Søren Pedersen
Fotos:
Mathias Carlslund
Søren Pedersen
Dennis Maigaard

1/1 side: 630,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse
1/2 side: 315,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse

FRISØR

Enghavevej 24
7100 Vejle
75727576

Interesseret?
Ring eller skriv til redaktionen.

Trykkeri:
Cramo A/S
Forsidebillede:
MR2 træf - Ry 2008
Bagsidebillede:
Klubblad nr. 10 - side 8
Oplag:
150 stk.
Udgave:
1. Udgave.

Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
Marts 2012.
Eftertryk er ikke tilladt uden
redaktionens skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 06-03-2012.
ISBN 1902-7060

Rabat til MR2 klubbens
medlemmer
Toyota i Ølgod, Fredericia, Horsens,
Køge og på Amager tilbyder alle
medlemmer i MR2 klubben, rabat på
originale Toyota reservedele.
Alm. originale reservedele
Dæk
Starter og generator

25%
25%
25%

Toyota i Ølgod
Kan kontaktes på tlf. 75 24 41 77
Toyota i Fredericia
Kan kontaktes på tlf. 75 92 41 00

Kontakt Thomas Funder

DEADLINE

Toyota i Horsens
Kan kontaktes på tlf. 76 62 00 11

FOR NÆSTE BLAD
nr. 65/
Forår 2012

Toyota Amager
Kan kontaktes på tlf. 32 46 80 08
Toyota Køge
Kan kontaktes på tlf. 56 63 70 00
*)Da medlemskortet er afskaffet ligger
forhandlerne inde med en medlemsliste

Materieludlejning

April 2011.

Udlejning af bygge og anlægsmaskiner,
lifte, flytbare lokaler.
Fabriksparken 30-32
2600 Glostrup

http://www.mr2-driversclub.dk
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Lidt nostalgi…

