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Special: W126
Mercedesteknik i sin
skönaste form

S63 AMG Cabriolet
Vi testar nya lyxcabben

Stora Träffen i Båstad
Träffen som överträffade allt

Bernats Bil - Auktoriserad Mercedes-Benz service och verkstad
Vår auktoriserade serviceverkstad för Mercedes-Benz är en förlängning av fabriken där
vi utför alla typer av service och reparationer på din bil under och efter nybilsgarantin.

Vi utför följande arbeten på din Mercedes-Benz:

Vi kan även erbjuda genuint, gammaldags bilkunnande i vår veteranbilsverkstad.
Reparationer och renovering av veteranbilar – motor, rost, blästring, plåt, lackering mm.
Vi älskar att jobba med bilar från förr, från tider då bilar var verkliga personligheter och
byggdes för att vara lika mycket njutningsmedel som transportmedel. Låt oss ge din
entusiastbil ett nytt liv!

• Garantiarbeten

Våra specialutbildade tekniker är Mercedes-Benz certifierade så att alla reparationsoch underhållsarbeten som genomförs på din Mercedes håller högsta klass! Vi använder
endast Mercedes-Benz originalreservdelar som uppfyller de höga krav och specifikationer
gällande passform och kvalitet. Det säkerställer att din bil fortsätter att prestera som en
Mercedes-Benz.

• Renovering av Mercedes motorer och växellådor

• Service (Vi använder

motoroja)

• Service på fordon med Mercedes Serviceavtal
• Reparation och byte av vindrutor – montering
av vindrutor från Mercedes-Benz
• Plåt o lackarbeten i egen regi
• Helhetslösningar vid renovering av veteranfordon
• Tecknande av Mercedes Serviceavtal och Service24

Varmt välkommen till Bernats Bil - din Mercedes-Benz verkstad i Stockholm.

Du vet väl att Bernats Bil är återförsäljare av
Michelin Classic Tyres

classictyr
classictyes
classic res
tyres

Vi erbjuder komplett sortiment av klassika däck till din Mercedes-Benz,
kontakta vår butik på 08-709 27 10 för mer information.

Bernats Bil AB
Svarvarvägen 6-8, 142 50 Skogås. Telefon: 08-709 47 00
www.bernatsbil.se
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Nya klubbilen hämtad

Från norr till söder

Putsfantasten med glansig blick

450 SLC på väg mot Afrika

Allt om vårens träffar

Mercedes-Benz

3 | 2018

Mercedes-Benz

MANUSSTOPP
FÖR NR 4/2018
31 oktober

Nästa nummer till dig i december

8-17

Foto: Fredrik Wennerlund

Afrikarallyt 1959

Foto: Daimler Arkiv

Följ Karl Kling med sin co-driver Rainer Günzler från Medelhavet till Kapstaden, ett 140 mil långt maratonrallyt i en
Mercedes Ponton med bara 50 hk. Det var inte helt ofarligt
att köra på de dåliga vägarna, ibland med galopperande elefanter mitt i vägen.

Foto: Simon Hamelius

Omslagsbild:
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Foto: Wilfried Butin

Vår klubbmedlem Mårten Stångberg tävlar i drifting, där
han kör i en Mercedes CLK 270 CDI från 2003. Dieseln bytte han mot en rak AMG-sexa på 3,6 liter från C36 AMG,
men den motorn sprängde han, och kör nu med en 3,2 liters
rak sexa från en 124-kombi. Förra året blev han elva i SDC
- Swedish Drift Championship. I nästa nummer reder vi ut
hur man tävlar i denna bedömningssport och du får veta
mer om Mårten i Team Lovetap!

18-31

Foto: Daimler Arkiv

Foto: Simon Hamelius

Driftig förare i CLK

Peter von Lingelsheim
lånade ut sin glänsande
300 SE. Han är specialist
på lackskydd och erbjuder
även stenskottsfoliering
i toppklass i företaget
Vonne i Vellinge.
Foto: Dan Olshed

Vi testar GLC63s AMG
Snabbast mellan affären och dagis! Mercedes-Benz GLC
blir ett allt vanligare inslag i vardagstrafiken. Snygg design
och praktiskt utförande i kompaktformat. I AMG-versionen
växer förarens horn i pannan i samma takt som gaspedalen
trycks ner. Följ med på en provkörning!

Privatannonser i nästa nummer
Skicka ditt annonsunderlag (text & bild) med e-post till:
mbj@mbks.se senast manusstoppdagen ovan.
Vi förbehåller oss rätten att korta annonser som blir mer
än fem rader (max 150 tecken). Kom ihåg att ange
ortsnamn, kontaktuppgifter och ditt medlemsnummer.
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Test av S560 Cabriolet

Mercedes-Benz Klubben Sverige
Är en ideell förening för ägare och intresserade av
Mercedes-Benz bilar. Medlemskap erhålles genom ansökan
till klubbens kansli. Avgift för hela 2018 är fastställd till 350 kr.
Mer information finns på klubbens hemsida: www.mbks.se

kansli@mbks.se
Tel 0727–349929
Telefontid: Måndag kl 16.00 – 19.00

Mercedes-Benz Journalen
Är föreningens tidning och distribueras kostnadsfritt till
medlemmarna.
Medlemmar annonserar gratis, max 8 rader.
För företag gäller följande annonspriser
exklusive moms:
Helsida: 6 500 kr
Halvsida: 3 500 kr
Kvartssida: 2 000 kr
Åttondel: 1 500 kr
Omslagets baksida: 7 500 kr
Radannons max 8 rader: 100 kr
Annonsansvarig:
Uno Hufvudsson, 070-8561199, annons@mbks.se
Gamla nummer av tidningen säljes i mån av tillgång för
30 kr + porto.
Bankgiro 670-3367
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