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Jeep Club Sweden, JCS är en ideell förening som startades sommaren 2003.
Syftet med föreningen är att samla medlemmar intresserade
av Jeep® och dess teknik och användning
JCS har bl.a. som mål att:
vara ett forum för utbyte av information mellan medlemmarna
anordna träffar för föreningens medlemmar
utverka rabatter hos auktoriserade verkstäder för föreningens medlemmar
utverka rabatter på tillbehör och reservdelar för föreningens medlemmar
utverka rabatter på försäkringar för föreningens medlemmar
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Värva nya medlemmar !

Sista sidan i detta
nummer är vårt infoblad. Kopiera upp det och ”lappa” alla Jeepar du ser på stan.

Ekeby och Årsmötet den 29/5 2004
Dagen började ut vid Ekeby Grusgrop som ligger ett par mil söder om
Stockholm. Området är stort och erbjuder alla typer av terrängkörning.
Av de ca 50 bilarna som var där var det drygt ett 20-tal jeepar. Vi var 15
JCS-are. Vi hade ett partytält uppställt där vi informerade om föreningen
och sålde kaffe och grillad korv. Många kom förbi och pratade med oss
och vårt tält blev en naturlig samlingspunkt för många av de som var vid
Ekeby.
Dagen ägnades åt körning i de olika områdena och de från början så rena
och glänsande bilarna blev allt lerigare och lerigare och en del dekorerade
jeeparna med vegetation både vid stötfångare och dragkrok.
Efter Ekeby körde vi i kolonn in till Kungholmen där vi hade vårt möte.
Gissa om vi väckte uppmärksamhet!! Folk stirrade som om de aldrig sett
bilar förut. Det var t o m en bilist som stirrade så han höll på att köra av
vägen.
Punkterna på dagordningen klarades snabbt av och klubbades enligt
förslagen. Under punkten val av styrelse utökades styrelsen genom att
Christer Lindström valdes in som suppleant.
Under punkten övriga frågor diskuterades Vår tidning, Steenträffen, High
Chaparall och Regioner. Beträffande träffar så diskuterades att vi måste
försöka anorda träffar även för de som inte är intresserade av off-road.

Tobias visar fantastiska bilder från
sin Islandsresa.

Protokoll från årsmötet kommer att
skickas ut till samtliga medlemmar.
Efter årsmötet visade Tobias helt
fantastiska bilder och berättade om
sin Islandsresa.
Dagen avslutades
med att
ordföranden delade ut kepsar
och t-shirts som skänkts av vår
huvudsponsor Rindab.

Träffkalender
Juni
Datum Aktivitet

Ort

Information

6

Öppen träff

Rosersberg,
Stockholm

Rosersberg 4WD
Motorklubb

19

Terräng Touring

Sandlycke,
Strängnäs

Sweden Offroad

20

Öppen träff

Rosersberg,
Stockholm

Rosersberg 4WD
Motorklubb

Juli
Datum Aktivitet

STEENTRÄFFEN
3-4 juli 2004
Jeep Club Sweden, JCS, anordnar en
Jeep-träff 3-4 juli 2004 vid Brändåsen i
Kumla.
Kostnad
Kostnaden för två dagars körning är 300 kronor för JCSmedlemmar.För icke medlemmar är kostnaden 300 kronor
per dag. Avgiften erläggs i samband med anmälan som
ska göras mellan kl 09.00 och 10.00.
Fakta
Brändåsen är ett privatägt område i närheten av Kumla/
Örebro. Området har preparerade banor som kullar, ﬂexdiken, stora och små surhål, öppna fält, och klassisk skogskörning indelat i 3 områden. Körområdet är ca 4 hektar.
Övernattning
Möjlighet ﬁnns att ställa upp husvagn/tält på området om
så önskas.
Vägbeskrivning:
Brändåsen, 2 km norr om korsningen E 20/väg 50, skyltat
från motorvägen.

Dagsprogram och mer info ﬁnner du på
www.jeepclubsweden.se

Ort

Information

3-4

JCS-träff
Steenträffen

Brändåsen,
Kumla

Jeep Club Sweden
arrangerar träff med
terrängkörning och
andra aktiviteter.

4

Öppen träff

Rosersberg,
Stockholm

Rosersberg 4WD
Motorklubb

5-8

Jeep Academy

Grythyttan

Chrysler - Jeep

9-11

Kättilstorpsträffen

Skövde

10-25

Sweden Offroad
Tour

Falkenberg
- Kiruna

Sweden Offroad

Öppen träff

Rosersberg,
Stockholm

Rosersberg 4WD
Motorklubb

Hallsberg

Hallsbergs mk

18

24-25 Sommarträffen

Augusti
Datum Aktivitet

Ort

Information

Öppen träff

Rosersberg,
Stockholm

Rosersberg 4WD
Motorklubb

6-8

Häggumaträffen

Skövde

Offroaders Häggum

7-8

Cooperfestivalen

Borås

Borås Jeepklubb

14

Terräng Touring

Sandlycke,
Strängnäs

Sweden Offroad

15

Öppen träff

Rosersberg,
Stockholm

Rosersberg 4WD
Motorklubb

28-29 Jeep Academy

High
Chaparall
Grythyttan

Chrysler - Jeep

28-29 Solkustträffen

Oskarshamn

1

20-22 4x4 Jamboree

Huvudsponsor för
JeepClubSweden

NYA WK
Då är det dags, en ny Grand är född med beteckningen WK. Redan
nu ﬁnns det en del information om i vilka utföranden som den
kommer att ha, och här kommer en liten läskande beskrivning.
Motorer
Det blir 3 motoralternativ med en 3.7 liters V6:a på 210 Hk (samma som sitter i
Jeep Liberty fast lite modiﬁerad och förbättrad), en 4.7 liters V8:an på 230 Hk
och så värstingen som är en 5,7 liters
V8:a på 325 Hk med benämningen
Hemi.
Hemimotorn, som onekligen låter väldigt intressant, är i aluminium och har
en mängd ﬁnesser som t.ex. en bränslebesparande automatisk avstängning
av bränsletillförseln på upp till 4 cylindrar
när inte hästkrafterna behövs.
Detta bränslebesparande system kallas
MDS (Multi-Displacment System) och
kan inom 0.04 sekunder växla mellan 4
och 8 cylindrars användning. Som om
inte detta var nog, sitter det även dubbla
tändstift per cylinder. 90% av vridet ligger mellan 2400 till 5100 varv.

ningslådan.
Kraftfördelningen är 48/52% mellan fram
och bakhjul.
Med hjälp av BTCS (Brake Traction
Control System) säger Jeep att NV140
fördelningslådan är extremt kompetent
för olika situationer och underlag för att
fördela kraften till hjulen med bäst fäste.
Det är även med denna lådan som Jeep
kommer att saluföra en 2-hjulsdriven
Grand Cherokee WK.
Enligt uppgift från Jeep står 25% av
Jeeps försäljning av just 2-hjulsdrivna
Jeepar. Frågan man ställer sej ur vårat
perspektiv är väl om man själv skulle vilja
ha en 2-hjulsdriven Jeep. Inte jag i alla
fall, men Jeep vill forsätta att bredda sin
kundkrets genom detta.

Växellådor
V6:an fås med en 4-växlad automat samt
överväxel med beteckningen W5A580.
V8:orna får en så kallad Multi-Speed automat .
Det är en 4-växlad med överväxel + lite
enkelt förklarat 2 st andra växlar. Växlar
lådan upp från ettan till tvån blir det till
en kuggkrans med ratio 1.67. Växlar den
ner från trean (eller fyran) via ’kick-down’
blir det till en kuggkrans med ratio 1.50.
Det hela sköts via det interaktivta elektroniska system som heter ERS (Electronic Range Select). Förutom att det är
en automatisk växellåda kan man även
själv växla upp/ner genom att föra växelväljaren till höger eller vänster när den
är i ’Drive’ läget. Lite som vad vi kallar
en sekventiell växellåda alltså. Det sitter
även som standard en förstärkt hasplåt
både under växellådan och tanken.

Fördelningslådor
Quadra-Trac I som innebär konstant
4-hjulsdrift utan urkopplingsmöjligheter
eller lågväxel. Det ﬁnns ingen separat
växelväljare inne i bilen till NV140 fördel-

hjulen med bäst fäste.

Quadra-Drive II Quadra-Drive, som
var en vidare utveckling av Quadra-Trac
II, har nu blivit ännu mera utvecklad och
kallas Quadra-Drive II.
Hjärtat i den nya Quadra-Drive II är
NV245 fördelningslådan med ett system
som kallas ELSD (Electronic Limited Slip
Differential) som Jeep säger är den första
i sitt slag för elektronisk in och urkoppling
av driften på varje enskilt hjul.
Med Quadra-Drive II får man även en
lågväxel med 2.72:1 utväxling (samma
utväxling som tidigare lågväxlar på Jeep).
För att avlasta differentialerna arbetar
även ELSD så att när man svänger minskar drivningen på höger eller vänster sidas hjulpar.På samma sätt som i QuadraTrac II ﬁnns ingen manuell växelväljare
inne i bilen till fördelningslådan utan lågväxel och neutral kopplas in elektroniskt
via en elektronisk omkopplare placerad
vid automatväxelspaken.

Stabiliseringssystem Det ﬁnns även
ett aktivt stabiliseringssystem i nya Granden som kallas DHS (Dynamic Handling
System). Detta är aktiva krängningshämare som på ett hydraliskt sätt stabiliserar hela bilen vid kurvtagningar och
acceleration. Detta kontrolleras automatiskt via en sensor som känner av bilens
krängningar, acceleration och graviditet
vid acceleration. Jeep vill på detta sätt få
en sportigare ’sättning’ på bilen vid kurvtagning och ett lugnare beteende vid körning rakt fram på landsväg.
Quadra-Track II ﬁnns nu i ny fördelningslåda med beteckningen NV245.
Förutom konstant 4-hjulsdrift ﬁnns det
nu även en elektronisk inkoppling av lågväxel och neutral.
Det ﬁnns ingen manuell växelväljare till
fördelningslådan utan lågväxel och neutral kopplas in elektroniskt via en elektronisk omkopplare placerad vid automatväxelspaken. BTCS ﬁnns som i tidigare
Grand Cherokee för att fördela kraften till

Trots denna satsning på väghållning gör
man inte avkall på offroad-egenskaperna
genom att leverera den nya WK med 1
tum högre markfrigång jämfört med 2004
års modell.

Bilsemester i Europa

Sommaren närmar sig och det blir allt vanligare att vi packar bilen och ger oss av på en semestertripp ut i Europa. Men den typen av semester är förknippad med vissa risker. Har du
din egen bil är du ju försäkrad men om du hyr bilen i annat land kan du vara helt oförsäkrad.
Med bil i utlandet
Precis som i Sverige täcker
traﬁkförsäkringen de person- och
egendomsskador som uppkommer
i samband med en olycka. Men
det ﬁnns undantag. Om en förare
bedöms som vållande till olyckan
har han oftast inget skydd för
egen del. För att få ersättning
måste föraren ha tecknat en sk
förarplatsförsäkring.
Om man hyr bil i utlandet är det
således väldigt viktigt att förvissa
sig om att både förare och
passagerare är försäkrade.
Men så länge man färdas i en
svenskregistrerad bil och är
svensk medborgare har man ett
bra skydd för personskador i hela
världen. Den svenska försäkringen
gäller oavsett om de olika länderna
kräver att man har ett ”Grönt Kort”
eller inte.

”Grönt kort”
Grönt Kort är inte någon form av
försäkring utan bara ett bevis på
att traﬁkförsäkringen är betald i
Sverige.
Grönt Kort beställer du kostnadsfritt
från ditt försäkringsbolag. De kan
också svara på i vilka länder det
krävs ”Grönt kort”.

Som gångtraﬁkant eller
cyklist
Blir man som gångtraﬁkant påkörd
av ett motorfordon regleras
ersättningen efter de lagar som
gäller i landet olyckan skedde.
Har man då otur så blir det ingen
ersättning alls. Se därför alltid
över de olycksfallsförsäkringar du
har innan du åker utomlands och
har du ingen så bör du teckna
åtminstone en.
Har du ﬂera försäkringar har du rätt
till ersättning från varje försäkring.
Om olyckan är framme försök att
ta bilens registreringsnummer för
då kan du få hjälp av Traﬁkförsäkri
ngsföreningen i Sverige att få reda
på i vilket utländskt bolag bilen är
försäkrad.
Du har också rätt att få din skada
reglerad här av det utländska
försäkringsbolagets representant i
Sverige.

Tips inför resan!
•

•
•

•
•
•
•
•

Beställ blankett E111 från
Försäkringskassan. Den styrker
att du som EU-medborgare har
rätt till fri akutsjukvård inom EU
Om du ordnar hyrbil innan du
reser, se till att även föraren är
försäkrad.
Ta med telefonnummer till det/
de försäkringsbolag där du har
olycksfalls- eller reseförsäkring.
Hos många bolag kan du få
ett sk servicekort med dessa
uppgifter.
Skriv ner telefonnumret till SOS
International +45 70105050
Se till att du har ett
registreingsbevis på bilen
Se till att skaffa den blå-gula
skadeanmälningsblanketten
som är giltig i alla länder
Kontrollera om du måste ha
”grönt kort”
Kontrollera om du måste ha
internationellt körkort

FAKTA
2003 direktimporterades
44985 bilar till sverige.
Utav dem var 1240 av märket Jeep. 2002 var siffran
38206, respektive 1290.
Med
direktimporterade
bilar avses de som tas in
av icke registrerade importörer eller generalagenter. Både företag och
privatpersoner.

Jonas Larson åkte ned till Tyskland för
att själv hämta hem sin Jeep Cherokee.
Jonas Larson från Landvetter,
ett par mil öster om Göteborg
berättar här om hur han importerade sin bil till Sverige med
allt vad det innebär.
Det här med fyrhjulsdrivet har väl
varit en tanke som legat och grott
i bakhuvudet i många år. Nu har
det väl inte varit så att det skulle
vara vilket fyrhjulsdrivet som helst
utan något som i mitt jägarliv
skulle kunna ta mej in på oplogade
skogsvägar vintertid för att inte tala
om dessa vattensjuka och gropiga
vägar under älgjakten.
Tanken gick väl mera över i någon
form av införskaffningsplan när jag
ganska brutalt insåg under en älgjakt att en Opel Kadett inte hade
speciellt hög markfrigång. Kadetten gjorde hastigt halt mot en stor
sten som stack upp ur mittensträngen och resultatet var ett totalt
massakrerat oljetråg och skadad
växellåda. Vart bara en resa kvar
med den Kadetten, och den gick till
skroten.

Älgjakten skulle
hädanefter bedrivas med
en Jeep..
Började nu studera diverse fyrhjulsdrivna varelser och insåg efter ett
tag att det var Jeep som gällde och
fastnade för XJ modellen.
Började även studera prisbilden
och insåg att det fanns väldigt
många begagnade Tyskimport i
vårat avlånga land, fast priset på
dessa ’Tyskar’ låg oftast i samma

klass som ’Svenskar’ så varför inte
helt sonika hämta hem en Jeep
Cherokee från Tyskland själv då.

Sagt och gjort. Började studera diverse Tyska internetsidor, där priserna ligger 30-50% billigare jämfört
med Sverige, och fastnade främst för
två stycken, http://se.mobile.de och
http://www.autoscout24.de.
Fördelen med se.mobile.de är att
man kan få den på någorlunda Svenska om man nu inte är en hävert på
Tyskiska.
Nu står i och för sej utrustningslistan
för bilen oftast på Tyska i alla fall,
men man kan få viss hjälp av en tysk/
svensk ordlista på denna hemsida
(visste du att Tempomat är farthållare på Tyska). På se.mobile.de får
man även priserna både i euro och
i Svenska kronor. Nu hade jag bestämt mej, det var egen Tyskimport
som gällde.

På båda dessa hemsidor kunde man
gratis prenumerera på uppdateringar
inom ett visst postnummer område där
man i princip dagligen får ett e-mail med
nya objekt som tillkommit. I prenumerationen väljer man då bilfabrikat, modell,
årsmodell område, prisklass osv. och
på detta sätt kunde man ju begränsa
sej till just Jeep Cherokee som jag var
ute efter.
Efter någon månad hade jag 2 objekt
ganska nära varandra i Köln området
som jag fastnat för. Jag kontaktade säljarna och reserverade bilarna (viktigt att
göra detta så dom ﬁnns kvar när man
kommer dit) därefter var det bara att
boka ﬂyg (lågprisﬂyg med Ryanair till
Hahn cirka 10 mil väster om Frankfurt)
och vidare transport med bil (kompis
som bor i Frankfurt-området stod för
denna transport) till Köln, checka in på
ett Hotell och sedan blev det väl några
bira i baren tillsammans med kompisen.
Morgonen därpå bar det iväg till första
Cherokeen som visade sej vara i precis
det skicket jag förväntat mej, dvs. näst
intill perfekt (kärlek vid första ögonkastet) så det vart affär direkt.

Efter några månader så
hade jag två objekt ganska
nära varandra i Köln-området...

Bra sidor för dej som vill importera:
se.mobile.de - www.autoscout24.de

Jeep Cherokee XJ
4.0L High Output -92

Nu bar det iväg till Zulassung
(Tyska vägverket som ligger lokalt
i varje liten kommun i Tyskland) för
att ﬁxa exportskyltar. Zulassung är
ett riktigt Tyskt byråkratiskt ställe
där tiden verkar ha stått still sedan
Adolf la näsan i vädret.

Zulassung

... och sedan bröt hela
stämplingsrytmiken igång
Där satt ett 25 tal Tyska kvinnor
och män med säkert lika många
stämplar var framför sej. Först ﬁck
man ta en kölapp till registreringsavdelningen, ca 10 minuter väntan innan min tur, där man hade
med sej Fahrzeugbrief:et (Tyska
registreringsbeviset på bilen) och
sitt pass.
Man sa då att man skulle exportera
bilen till Sverige och sedan bröt
hela stämplingsrytmiken igång.
När slamret från alla stämplarna
tystnat och en hel hög med olika
papper låg framför en, skulle man
skriva på ett antal papper och
betala 170 euro.
Detta var för en traﬁkförsäkring
(grönt kort) på bilen i 15 dagar inom
Europa, någon avgift för stäm-

pelslamret och pappersexercisen då
man ﬁck ett tyskt exportregistreringsnummer samt ett tyskt internationellt
körkort utställt på mej för just denna
bil.

Röda Tyska exportskyltar,
kostnad 33,30 euro...
Nu ﬁck man gå runt hörnet på samma hus och in på ett ställe där man
direkt pressade nya ’röda’ Tyska exportskyltar till en kostnad av 33.30
euro. Nu gick färden tillbaka till bilen
där skyltarna skruvades fast (man
kunde köpa skruvar osv. för någon
euro där skyltarna pressades).
När detta var klart körde man med
Jeepen denna gång tillbaka till Zulassung och satte sej i en personlig
kö till samma stämpelfuhrer som
hade orsakat lock i öronen på en av
allt stämpelskrammel någon timme
tidigare.
När vederbörande blev ledig gick
man tillsammans ut till bilen för att
dom skulle kontrollera att chassinumret stämde med Fahrzeugbrief:
et. Nu klistrades något kontrollmärke
på registreringsplåtarna och högen
med nystämplade papper överlämnades.

En Cherokee rymmer oanade resurser när det gäller
att lasta...
Äntligen efter cirka 2 timmar var denna pappersbyråkratiska process över
och färden hemåt kunde inledas.
Hemfärden (ca 100 mil) gick via
färja Puttgarden – Rödby och sedan via Öresundsbron. Man kan ju

även kombinera lite nytta med nöje och
snuva Ringholm på lite skatteintäkter
genom ett besök på Bordershopen i
Puttgarden alldeles vid färjelägret. En
Cherokee rymmer oanade resurser när
det gäller att lasta ölﬂak och diverse
andra alkoholhaltiga drycker till vrakpriser. Ett tips är att gå in ﬂera vändor i
Bordershopen då det blir tungt att bära
allt på en gång. Cirka 12 timmar efter
avfärden från Köln rullade Cherokeen
upp på sin nya garageuppfart och en
stolt ägare ﬁck äntligen provsmaka några nyinköpta Sort Guld.
Jonas Larson alias ’Hoss’ JCS #97

Inför resan
Utbudet av begagnade Jeep i Tyskland
är väldigt stort, så ha inte för bråttom.
Vänta tills du har 2-3 stycken vettiga
exemplar inom någorlunda samma område och reservera dessa bilar hos säljaren så du vet att dom ﬁnns kvar innan
du åker ner. Man prutar likadant i Tyskland som i Sverige
Betalning funkar bäst med kontanter.
Växla på exempelvis Forex innan nerresan. Ring Forex kontoret och ‘beställ’
euro dagen innan du går dit för att vara
säker på att dom har tillräckligt med
euro inne när du kommer och växlar
På priset som du köper bilen för i Tyskland tillkommer förutom avgifterna hos
Zulassung även registreringsbesiktning
i Sverige på 2170 Kr samt skrotningsavgift på cirka 1500 Kr. Glöm ej att ta
med detta i beräkningarna samt resekostnader.

Bland snår & buskar i
importdjungeln.
Jonas har en del tips & råd till er som
funderar på privatimport från Tyskland.
Att undvika fällor och oseriösa bilhandlare
är inte alltid enkelt när du väl är på plats.
Planeringen är A & O.
När man söker på en årsmodell i Tyskland, visas denna
efter vilket år fordonet registrerades. En –95:a som inregistrerades under –96 visas som en –96:a. För att vara
säker på årsmodell be att få bilens VIN (Vehicle Indentiﬁcation Number dvs. chassinummer) innan
resan till Tyskland och kolla sedan via Chrysler Jeep i Sverige eller gå in på http://jeep.
avtograd.ru/VIN/vin_en.asp där man kan få
information om bilen. Det är enligt VIN
numret som bilen får en årsmodell i
Sverige.
I Tyskland besiktas bilar vartannat år.
I annonserna brukar det stå när det
är dags för nästa besiktning hos
TUV. Om ny besiktning är nära förestående, be att bilen besiktigas
innan köpet inklusive avgaskontroll där Tyskland har samma
tomgångsvärde för CO, Lambda
osv. som i Sverige. Går bilen igenom den Tyska besiktningen är
chansen stor att du inte råkar på
några otrevliga överraskningar hos
SBP vid registreringsbesiktningen.
På plats i Tyskland, kolla att VIN-numret
är samma på alla plåtarna (brukar ﬁnnas på 3 ställen). På Cherokee skall de
ﬁnnas innanför vindrutans nederkant vid förarplats,
instansat i plåten/framskärmen, på höger sida under
motorhuven samt på en plåt som brukar sitta på en dörrstolpe mellan fram och bakdörr. Stämmer inte numren
mellan plåtarna och Fahrzeugbrief:et, så lämna den
bilen och åk till nästa. Det blir mycket strul och svårt att
registrera bilen i Sverige då bilens historia och bakgrund
blir allmänt skum.
Ring till SBP och beställ tid för registreringsbesiktning
innan nerresan då det kan vara lång väntetid hos SBP
(mer än dom 15 dagarna du får köra bilen med Tyska
plåtar i Sverige). Oavsett vilken Jeep du köper i Tyskland
(under förutsättning att det är samma modell) frågar SBP
bara efter fabrikat och modell vid tidsbeställning. Det
enda som sedan SBP behöver vid registreringsbesiktningen är det Tyska Fahrzeugbrief:et.

Själva Fahrzeugbrief:et är en inte bara ett registreringsbevis, det är också en värdehandling som visar vem som
äger bilen till 100%. Skulle det ﬁnnas någon restskuld på
bilen ﬁnns Fahrzeugbrief:et hos långivaren och låntagaren har ett så kallat brukarintyg. Genom att ha Fahrzeugbrief:et vet man alltså att det inte ﬁnns någon restskuld
på bilen. Det går heller inte att få ut exportskyltarna om
man inte har med sej Fahrzeugbrief:et till Zulassung
På dom ﬂesta orter stänger Zulassung runt 13.00 på fredagar. Undvik med andra ord fredagar att
köpa bil på då det kan bli tidsbrist med
att både titta på bilar, bestämma sej
och hinna med alla stämplarna hos
Zulassung, och det är ju lite snopet
att behöva stanna över helgen för
denna sakens skull då dom har
stängt lördag/söndag.
Om du köper av en privatperson
i Tyskland gäller samma sak
som i Sverige dvs. priset brukar
ligga ytterligare 6000-10 000
kr lägre (ibland mer). I och med
att du förlorar alla eventuella garantier
hos bilﬁrman när du exporterar bilen spelar
det ju ingen roll om du köper från en privat
person eller bilﬁrma, huvudsaken är att
du får Fahrzeugbrief:et. Normalt sunt
förnuft gäller ju självklart även när
man köper bilar i Tyskland. Där likväl
som här ﬁnns det bilskojare både bland
privatpersoner och bilhandlare. Känns
det fel i ryggmärgen, åk till nästa bil.
I Tyskland rullar det en del USA importer. Ja, jag vet, alla
Jeep kommer från USA men det jag syftar på är amerikanare som är eller varit stationerade på dom Amerikanska
militärbaserna och tagit med sig bil som ﬂyttgods. Det
är väl inga större fel på dessa bilar men man kan stöta
på lite olika främmande modellbeteckningar där det som
skiljer oftast ligger på utrustningssidan. I de ﬂesta fall
innebär det en bantad utrustning jämfört med en Limited
exempelvis. Tänk på det när du jämför priserna.
Man kan få information om bilimport på Svensk Bil Provnings hemsida http://www.bilprovningen.se under länken
’Privatimport’ i menyen.

Byta olja
och oljeﬁlter

F

ör att komma åt ordentligt under bilen, om du
inte har tillgång till lyft eller smörjgrop måste
du palla upp bilen ordentligt innan du börjar.
Den måste stå stadigt och det får inte ﬁnnas
risk för att den börjar rulla. Dra åt handbromsen.
Visserligen har jeep en ganska hög markfrigång men
det ﬁnns ändå risk för klämskador om den ramlar
ner. Bäst är om du kan palla upp den med pallbockar.
Men tänk på att de ska vara dimensionerade efter
bilens vikt. Ta inga onödiga risker.
Vad du behöver för att kunna byta, är förutom ny
olja även ett kärl att samla upp den gamla oljan i.
Kontrollera i instruktionsboken hur många liter ny
olja du behöver och se till att spilloljekärlet också
rymmer den mängden. Självklart ska du också byta
oljeﬁlter när du byter oljan. Oljeﬁlter köper du hos
någon reservdelsﬁrma som säljer ”jeepreservdelar”.
Förvissa dig om att det ﬁlter du köper är ett ﬁlter
avsett för just din jeepmodell.
När du förberett dig, köpt olja och oljeﬁlter, tagit
fram ett lämpligt spilloljekärl och står färdigklädd i
”bilmekarkläderna” ska du innan du pallar upp bilen
köra motorn varm. Oljan blir då mer lättﬂytande.
När bilen står upp-pallad börjar du med att skruva av
oljepåfyllningslocket på motorn.
Sedan ställer du spilloljekärlet under oljetrågets dräneringsplugg.
Kryp sedan under bilen.
1. Skruva ur dräneringspluggen ur oljetråget. Lossa
pluggen med en skiftnyckel eller en fast nyckel och
skruva sedan ur den för hand. Var försiktig så att
du inte tappar pluggen i spilloljekärlet. Tänk på att
oljan är varm och försök undvika att få olja direkt på
huden. Nu låter du oljan rinna ut i kärlet.

Första artikeln i vår serie om enkla

Att våra Jeepar behöver omsorg och skötsel, är nog de ﬂesta eniga om. En av de saker som förlänger livet kan du göra själv.
Byta olja och oljeﬁlter.

jobb du själv kan göra.
4. Lägg det gamla oljeﬁltret så det får rinna av. Observera att du inte får lägga det direkt på marken utan det
måste vara något skydd under.
5. Torka rent där det nya ﬁltret ska sitta.
6. Stryk ett tunt lager med olja på gummipackningen på
det nya ﬁltret och skruva sedan dit det för hand. Dra åt
ordentligt för hand, använd dig inte av något verktyg.
7. Torka av dräneringspluggen och skruva dit den i oljetråget.
8. Fyll på ny olja och skruva på oljepåfyllningslocket.
Ta ner bilen från upp-pallningen och bilen är klar att
köras igen. Den gamla oljan lämnar du sedan in på t ex
någon bensinmack som tar emot den typen av ”farligt
avfall”.

2. När oljan runnit ut ska du ta bort det gamla oljeﬁltret. Absolut enklaste sättet att få bort det gamla
oljeﬁltret är att använda en sk oljeﬁlteravdragare.
Det ﬁnns lite olika varianter av avdragare och de
ﬁnns att köpa för en ganska billig penning i de ﬂesta
biltillbehörsvaruhus/affärer.
3. Lossa oljeﬁltret med hjälp av avdragaren och
skruva sedan ur det för hand. Även här måste du
vara försiktig och ”håll undan skallen” så du inte får
olja i ansiktet.

Har du tips & idéer om artiklar eller uppslag att skriva om, så hör
av dej till redaktionen. info@jeepclubsweden.se
Skriv gärna en insändare. Skicka in bilder på din pärla.
Å du... vi vill gärna veta vad du tyckte om första numret av JCSM.

Här ska vi försöka att ta upp det
mest
grundläggande som man
ska tänka på vid
offroadkörning
med sin 4x4. Det
är ingen komplett lista, men
förhoppningsvis
kan den vara till
hjälp för er som vill
prova på. Om du inte
har kört offroad innan så
är det viktigt att veta att körstilen är totalt olik hur du kör på
vanlig väg.
1. Den mest grundläggande regeln av alla. Kör
försiktigt och var lätt på gasen.
2. Se till att hålla dina tummar utanpå ratten och
inte innanför. Träffar hjulet en sten eller likande
så snurrar ratten till med besked. Ett par avslagna
tummar är tråkigare att ha än en fortsatt härlig
offroad-dag.
3. Se till att köra med lågväxel då detta ger mer
kraft och bättre kontroll. Speciellt när du åker
uppför en brant backe. Då kan du klättra försiktigt och sakta, utan att använda kopplingen eller bromsen. Samma gäller när du åker nedför en
backe. Då motorbromsar du istället för att använda bromspedalen.
4. Kör inte med lite bensin i tanken. Motorn kan
stoppa om du åker uppför en backe.
5. När du kommer fram till en brant, gör följande.
Stoppa innan branten, lägg i första växeln (dvs
den lägsta). Har du diffspärr lås denna också. Kan
du inte se vad som ﬁnns framför dig, gå ur och ta
dig en titt först.
När du åker nedför backen ska du inte bromsa
eller frikoppla utan låta motorn jobba (motorbroms). Börjar bilen glida sidledes bromsa inte,
utan gasa dig försiktigt ur.
6. När du klättrar uppför branter, använd diffspärr
om sådan ﬁnns. Åk rakt upp.
Kör du diagonalt upp så ﬁnns det risk för att du
börja glida. Om underlaget är löst eller halt kan
du behöva växla upp för att få lite mer moment.
Om du märker att du har för låg växel med hjulspinn, eller för hög växeln så motorn håller på och
storkna. Bromsa och frikoppla, lägg i backen och
släpp upp kopplingen. Motorbromsa dig baklänges
tillbaka. När du är nere lägg i rätt växel och försök
igen.

Även den mest rutinerade offroadföraren
får ibland bita i det sura äpplet. Winschning är nästan alltid nödvändig i någon
form.
7. När du korsar ett dike eller liknande, möt diket i vinkel. Om
du närmar dig diket snett (ca 20 grader) så kommer varannat
hjul att gå ner i diket och det andra hjulet att pressas neråt.
Det hjul som har kommit upp hjälper till att dra upp det hjul
som är i diket.
8. När du kör i andras spår
låt fordornet styra själv efter
spåren, men håll i ratten för
säkerhetsskull
9. Slutligen var medveten om
vad ditt fordon klarar av. Speciellt markfrigången. Stanna
och kika på hindret innan du

kör över.
Lera är en av ingredienserna vid terrängkörFredrik Steen
ning

(c) under CCASL

KLIPP UR OLIKA
JEEPFORUM
- Det är något fel som inte är rätt.. eller
- Det är något fel som är sönder.
Klockren analys av problemet. Kan
det vara en politiker som konverterat
till bilmek måhända? Åtgärden för att
lösa problemet blir väl att tillsätta en
utredning.
- Ja jag brukar öppna takluckan ibland
faktiskt...........

Vad är en ’Recall’ från Jeep
Recall är rent översatt en återkallelse från fabriken på din Jeep, då fabriken
upptäckt ett design eller konstruktionsfel. Någon del i bilen som fabriken
bedömer som traﬁkfarlig eller som inte uppfyller sin livslängd. Det kan även
ﬁnnas andra anledningar.
Nu är vi så lyckligt lottade att vi kör just Jeep, och som alla vet är Jeep ett
Amerikansk bilmärke. Pga risk för dyrbara stämningar i domstol (väldigt
vanlig företeelse i USA) om folk råkar ut för olyckor osv pga konstruktionsfel,
återkallar Amerikanska biltillverkare sina bilar i större utsträckning jämfört med
Europeiska eller Japanska bilar.
En recall på sin Jeep innebär att man lämnar bilen på en Chrysler-Jeep
auktoriserad verkstad och får delen utbytt helt gratis. Detta gäller ingalunda
bara på nyare bilar utan kan sträcka sej 10-15 år bak i tiden beroende på hur
Jeep har bedömt felet.
Normalt skall du få ett brev hem med posten från Chrysler-Jeep om att det
ﬁnns ett recall på din bil. Det är inte alltid som detta fungerar och då kan du lätt
själv via internet kolla om det ﬁnns några utestående recalls för just din bil.
Gå in på
http://www.jeep.com/owners/index.html?context=jeep_life-tombraiderindex&type=top
och klicka på ’Recall Noties’. Skriv in dom 8 sista siffrorna/bokstäverna i ditt VIN
nummer (chassinummer) och klicka på GO, så får du svar direkt. Finns det en
utestående recall på just din Jeep är det bara att boka tid på en auktoriserad
verkstad.
Litar man inte på en amerikans hemsida, kan man även via telefon kolla via
DaimlerChrysler Sverige tel 040 - 671 84 84.
Skulle det visa sej att man låtit en auktoriserad Jeep verkstad reparera en
sak på sin bil som senare omfattas av en recall, kan man begära pengarna
för reparationen tillbaka. Det ﬁnns all anledning att kolla upp detta..

Någon konstaterar lite avis att han
inte har soft top på sin GC men väl
taklucka.
- Här på västkusten skiter måsarna
trikloretylen. Så...... jävla tur att jag
inte har taklucka.
Annars hade väl skallen sett ut som
en urgröpt tjälknöl.
En till som är avis pga avsaknad av
både soft top och taklucka på sin
GC.
- jaha jaja ja gasar väl ja oxå, närmare
bestämt PJÄXAN I PANNRUMMET
*VRÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL*
Ok, grabbarna i GC V8 har egen
vokabulär för gasen i botten.
- Varför börjar min Jeep att vibrera
när jag håller någon hastighet mellan
80-100Km/h? Jag undviker gärna
landsvägar.
Ok. Offroad i 80-100 Km/h
utan vibrationer är nog ganska
sällsynt
va……..
Stötdämpare,
kränghämmare
och
fjädrings
utvecklingen ligger nog lite efter här.
- Internet når över hela världen.......
Någon har begripit det här med
internet nu.

I nästa nummer bl.a.

”Jeepen som försvann”

WRANGLER RUBICON
Stort reportage & modellpresentation

Butiken
Klistermärken
Dekaler Kepsar T-shirt
JCS:s medlemsantal ökar vilket är jätte bra för att på så sett som en större
grupp kunna utverka bättre rabatter på
reservdelar, försäkringar osv.
Vi kan alla hjälpa till att marknadsföra
JCS genom att beställa kepsar, klistermärken mm. Sätt en klisterdekal på bilen och visa att du är en JCS:are. Tanka
även gärna ner infobladet (pdf) som ligger på JCS hemsidan under ”Om JCS”,
printa ut och ha liggande i bilen för att
sedan kunna ”lappa” Jeepar som ni ser
på parkeringar.
Om vi alla JCS:are har ett JCS klistermärke på våra bilar så riskerar vi inte
att själva bli lappade i onödan.

Artikel

Modell

Pris

Klistermärke

Rund logotype

20:-

Tygmärke

Rund logotype

20:-

JCS-keps

Rund logotype fram

125:-

T-Shirt, vit

S, M, L, XL, XXL
Med logotype fram

120:-

Maila in din beställning till info@jeepclubsweden.se
Betala samtidigt in på postgiro: 24 59 39 - 4

Beställ NU !

URM RACING AB
Är ett företag beläget i Stöde ca 5 mil väster om Sundsvall.
URM är specialiserad på bockning av rör och svetsning i titan och rostfritt.
Vi tillverkar frontbågar (extraljusbågar) till bilar samt ljuddämpare och avgassystem till
både bil och MC.
Till samtliga medlemmar i Jeep Club Sweden erbjuder Vi förutom våra normalt
låga priser en medlemsrabatt på 10% på gällande listpris vid beställning av
frontbåge till:

Tel: 08 758 50 80 Fax: 08 792 22 97 E-mail info@kvickmc.se
Besök vår hemsida www.kvickmc.se för att se hela vårt sortiment av bla. Brembo Sport
Sortiment av skivor och bromsbelägg.
Uppge ditt medlemsnummer vid beställningen.
Jeep Grand Cherokee
1999->
Rör dimension: Ø=63,5 mm
Plats för antal extraljus: 3 st
Art.nr 1-73 lackad pris 3 900:-inkl.moms
Art.nr 1-74 rostfri pris 5 900:-inkl.moms
Montering: Enkel montering

Jeep Grand Cherokee
1993-1998
Rör dimension: Ø=63,5 mm
Plats för antal extraljus: 3 st
Art.nr 1-16 lackad pris 3 900:- inkl.moms
Art.nr 1-17 rostfri pris 5 900:- inkl.moms
Montering: Enkel montering

Bild saknas

Jeep Cherokee
Rör dimension: Ø=63,5 mm
Plats för antal extraljus: 3 st
Art.nr 1-14 lackad pris 3 300:-inkl.moms
Art.nr 1-15 rostfri pris 4 900:-inkl.moms
Montering: Enkel montering.

JeepClubSweden önskar alla medlemmar en
skön Jeepsommar.

Jeep Club Sweden, JCS
Föreningen för dig med Jeep®
Jeep Club Sweden, JCS, är en ideell förening som startades sommaren 2003.
Syftet med föreningen är att samla medlemmar intresserade av Jeep ® och
dess teknik och användning
JCS har bla som mål att:
 vara ett forum för utbyte av information
mellan medlemmarna
 anordna träffar för föreningens
medlemmar
 utverka rabatter hos auktoriserade
verkstäder för föreningens medlemmar
 utverka rabatter på tillbehör och
reservdelar för föreningens medlemmar
 utverka rabatter på försäkringar för
föreningens medlemmar
Oavsett vilken sorts Jeep® du äger eller om du bara är intresserad av Jeep ®
så är du välkommen som medlem i föreningen.
Medlemsavgiften för 2004 är 200 kronor för enskild medlem, 250 kronor för
familjemedlem och 100 kronor för sponsorsmedlem.
Läs mer om föreningen och om hur du blir medlem, på vår hemsida
www.jeepclubsweden.se eller skicka ett mail till info@jeepclubsweden.se

Organisationsnr: 802414-1015
Adress:
Jeep Club Sweden
Odalvägen 29
653 50 Karlstad

Postgiro: 24 59 39-4
Hemsida: www.jeepclubsweden.se
E-post: info@jeepclubsweden.se

