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Marknaden i Kisa

Experimentbilen fortsätter fascinera
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Benz Type 8/20 PS (W03)

Stiligt ekipage

I flera år har medlemmar i Mercedes-Benz Klubben i Norge
kunnat njuta av sin medlem Per Vibergs Benz typ 8/20 PS
från 1911. Nu presenterar vår norska systerklubb denna bil för
oss i Sverige och du kan lära känna modellen lite närmare.

Kenneth Pilo från Trelleborg har en mycket elegant Mercedes. Den har varken många cylindrar, ädelträ i inredningen
eller massor av krom. Ändå har den enormt mycket charm
med sin läckert gula lackering. Det är en fena av modell 190
från 1965 och i kombination med en åldersmässigt matchande husvagn från SMW blir ekipaget oemotståndligt. Du
kan läsa om dessa klenoder i nästa nummer.

nr 5.000

38-41

16-29

Foto: Kjetil Tveitan

Håkan Håkanssons
vackert bevarade
original-Pagoda från
1964 presenteras
närmare som
Medlemsbilen i detta
nummer.
Foto: Dan Olshed

Vi hälsar medlem nr 5.000
välkommen
Vår klubb växer så det knakar. Antalet medlemmar har det
senaste året ökat med drygt 10 % per år och under det första halvåret passerades det femte tusendet. Medlem nummer 5.000 blev Stefan Holgersson i Vartofta inte så långt
ifrån Falköping i Region Väst. Stefan kör en 560 SEC från
1990, och du får lära känna honom och se hans bil i nästa
nummer.

Privatannonser i nästa nummer
Skicka ditt annonsunderlag
(text & högupplöst 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.

