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                               Några ord från styrelsen!  
 
Vi vill börja med att önska alla, både medlemmar och icke medlemmar en riktigt 
god fortsättning på det nya året.  
 
Vi hoppas att 2005 ska bli ett lika aktivt och händelserikt år som 2004 med 
lokala träffar, deltagande i Terräng Touring och SOT och sist men inte minst 
deltagande i vår egen planerade Steen-träff.  
 
Som säkert de flesta av er känner till så anordnas det lokala träffar på några 
orter i landet och vi hoppas att någon är intresserad och drar igång träffar även 
på andra orter. Information om träffarna finns på vår hemsida under rubriken 
Lokala Träffar. Är du intresserad av att dra igång träffar i ditt område och vill ha 
tips och råd, kontakta styrelsen via mail info@jeepclubsweden.se.  
 
Vi har ett stort antal sponsorer som lämnar rabatter till medlemmarna och vi 
försöker hela tiden knyta fler till oss. Ju fler vi är desto större chanser har vi att 
förhandla fram fördelaktiga avtal.  
 
Årsmötet kommer att hållas den 28 maj i samband med att det är Terräng 
Touring vid Ekeby i Stockholm.  
Vi har också planer på att försöka ordna körning i Rimbo Grusgrop den 29 maj. 
Mer information om årsmötet och kringaktiviteter kommer att skickas ut till alla 
medlemmar under april.  
 
Har du några frågor, förslag eller synpunkter? Maila i så fall till 
info@jeepclubsweden.se 
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Föreningen och hur du blir medlem 
 
                                                                                                           

Jeep Club Sweden, JCS, startades på sensommaren 2003. Första halvåret gick lite trögt 
då det inte var många som kände till oss. Vid årsskiftet 2003-2004 var vi knappt 50 
medlemmar men sen har ”det tagit fart” och vid årsskiftet 2004-2005 var vi ca 250 
medlemmar. Både styrelsen och medlemmar har aktivt arbetat för att marknadsföra 
föreningen och det har ju som vi ser gett resultat i form av ökat medlemsantal.  
Vi arbetar också aktivt med att utöka antalet sponsorer som lämnar medlemsrabatter.  
 
Årsmötet 2005 kommer att hållas den 28 maj i samband med att det är Terräng Touring  
vid Ekeby i Stockholm. Mer info och handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut till  
alla medlemmar i april.  
 
Medlemsavgiften för 2005 är 200 kronor för enskild medlem och 250 kronor för 
familjemedlemskap. Avgiften betalas in på JCS postgirokonto 245939-4 och i samband 
med att du betalar in avgiften skickar du in blanketten medlemsuppgifter som du hittar på 
våran hemsida www.jeepclubsweden.se under rubriken Bli medlem.  

Förutom att du kan utnyttja de medlemsrabatter som våra 
sponsorer lämnar får du tillgång till JCS medlemssidor på 
hemsidan där du bla kan läsa/ladda hem vår medlemstidning 
som kommer ut med 4 nummer per år. Du får också tillgång till 
"Sveriges mest aktiva forum om Jeep", JCS diskussionsforum, 
som är avsett enbart för våra medlemmar och där det råder ”en 
härlig stämning” och alla är kompisar och hjälper varandra. Du 
får också möjlighet till ett eget galleri där du kan ladda upp dina 
jeepbilder och kanske viktigast av allt - du får ett varmt och 
hjärligt mottagande av "likasinnade".  

I slutet av sommaren kommer vi att anordna en alldeles egen träff, den sk Steenträffen. Träffen kommer att anordnas som dels en 
träff med terrängkörning och dels som en trivselträff. Har du aldrig kört offroad är det ett ypperligt tillfälle att prova på då, under 
ledning av erfarna offroadkörare. För dig som inte vill köra hela tiden kommer det att anordnas bla en del lekar. 
Med andra ord, ett par dagar där det kommer att finnas sysselsättning för hela familjen. Datum och plats för träffen meddelas i 
nästa nummer av tidningen som kommer ut i mitten av april. 

Organisationsnr: 802414-1015                                                              Postgiro: 24 59 39-4 
Adress: Jeep Club Sweden                                                                   Hemsida: www.jeepclubsweden.se 
Odalvägen 29                                                                                        E-post: info@jeepclubsweden.se 
653 50 Karlstad 3 
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Begagnatdjungeln                
                                                                                                                                             Text, Jonas ’Hoss’ Larson 
                                                                                                                                           Foto, Fredrik Steen                 

Jaha, då kanske någon lurar på att köpa en begagnad Jeep eller byta sin befintliga till något nyare eller liknande. Det finns ganska 
mycket till salu ’out there’ och utan att gå in i för detaljerade analyser av fel och brister på begagnat tänkte jag här försöka mej på en 
prisbilds sammanfattning av dom olika modellerna. Någonting som slår en direkt är att mätarställningen inte är speciellt avgörande 
för priset utan mera årsmodellen. Ganska intressant faktiskt. Detta borde Jeep vara ganska ensamma om i Sverige. Priserna i mina 
jämförelser baseras också på någorlunda standardmodeller och inte värstingbyggen på något sätt. Man märker även tydligt nu att 
tysk-konkurensen satt sina tydliga spår i prisbilden även om det naturligtvis finns folk som tror att deras Jeepar är gjorda i guld och 
begär fantasipriser. 
Helt ovetenskapligt gjorde jag så här. Jag använde blocket.se och bilweb.se och tog 5 bilar ur dom olika modellerna från syd, mel-
lan och norra Sverige och fick på så sätt ett medelvärde på både milantal och pris. Det är bara med bensin bilar i undersökningen.    
Kan även tänka mej att vissa av dessa objekt till salu, har en nuvarande ägare som har en bil till salu i många många år om inte  
vederbörande inser vilka fantasipriser han/hon begär. 
OBS, detta är priser som säljarna begär. Vad faktiska priset vid köpet sedan blir kan man bara själv spekulera i. 

Cherokee 
Här finns det en hel uppsjö att välja mellan 
och säljarna verkar veta vilka prisnivåer 
som gäller då prisnivån är ganska stabil. 
Okey, några katter har väl smugit sej in 
bland hermelinerna där man försöker sälja 
2-hjulsdrivna XJ för samma pengar som 
en riktig Limited står i. Tror själv att dessa 
2-hjulsdrivna modeller är väldigt svårsålda. 
Det som förbryllade mej mest var att dom 
93-94:or som var till salu hade rullat i ge-
nomsnitt mer mil än motsvarande 91-92:
or. Till saken hör väl också att det inte 
finns så många 93-94:or jämfört med speciellt 92:or i Sverige. Enligt en uppgift 
från DC såldes det inga ’Svenska’ 92:or utan dessa är importerade.  

Årsmodell Pris Milantal 

1989-1990 33250 21250 

1991-1992 47690 15990 

1993-1994 52700 18200 

1995-1996 74666 14000 

1997-1998 89000 12000 

1999-2000 134800 5980 

Jeep Cherokee 1991.  

Årsmodell Pris Milantal 

1993-1994 56800 19910 

1995-1996 77227 15977 

1997-1998 112150 12990 

1999-2000 180166 11533 

Grand Cherokee 
Modellen kom 1993 och just 93:or har i all-
mänhet rullat mer än 20000 mil. Jag koncent-
rerade mej på V8:an ( 4,7 L och 5,2 L ) i min 
prisjämförelse, men ägare av den raka 4.0 
sexan vill gärna ha ut dessa priser för sina 
bilar också. Det är även kraftiga variationer på 
priserna här om man jämför samma årsmo-
dell, milantal, motor och modell speciellt på 
95-96 års modell. 
 

 
Grand Cherokee 1997. 

 

Årsmodell Pris Milantal 

1989-1990 54000* 11600* 

1991-1992 67500 13920 

1993-1994 70000* 11500* 

1995-1996 79000* 10000* 

1997-1998 114800 7910 

1999-2000 169000 5236 

Wrangler 
Oj oj. Här är det rena vilda västern och egentli-
gen ingen ordning på priserna någonstans. 
Många av dessa både YJ och TJ är mer eller 
mindre modifierade och dessa säljare vill ha ut 
dessa modifieringar på priset också. Verkar 
som säljare av ’standard’ Wrangler då tror att 
deras ’pärla’ också ligger i dessa prisnivåer. Det 
verkar även råda total förvirring prismässigt 
mellan 2,5 liters motorn och 4.0:an.  

Det var mycket möda att ’sortera’ bland dessa bilar för att få en någorlunda statistiskt rätt prisnivå på dom olika årsmodellerna, men 
jag vill ändå påtala att mina siffror kan ligga långt ifrån verkligheten på sina ställen i alla fall. Just Wrangler YJ är rena rama djungeln 
prismässigt. 
 
Utan att verka tjatig så påminner jag igen om möjligheten att själv hämta hem en Jeep från exempelvis Tyskland. Fortfarande finns 
det mycket pengar att spara genom egen import. Mer om import med tips och råd kan ni läsa i JCSM Nr 1 2004. Sedan till slut, oav-
sett vilken Jeep man köper så är det bra att ha en "sakkunnig" med när man tittar/provkör bilen. Här kan ju självklart vårat JCS fo-
rum fungera som en utmärkt rådgivare också.    

Wrangler YJ 1991. 
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* Hittade väldigt få bilar till salu i dessa årsmodeller, så siffrorna kan        
nog inte räknas som statistiskt gångbara. 



Lys upp tillvaron – Montera extraljus 
        ”Själv är bästa dräng”                                              

Text och foto, Daniel ’Vallan’ Jonsson 

Vilka behov har du? Min rekommendation är minst 3 stycken stora lampor i grillen, själv har jag valt 4 stycken. Vill man få ytterligare 
bättre ljusbild monterar man på taket. Det ger ett tufft och mycket Jeepigt utseende på bilen. Dock ger en radda med stora ljus på 
taket en hel del luftmotstånd och kan ge vindbrus vid motorvägsfart. Ska du montera på taket sätt ljusen ganska långt bak, vid b-
stolpen brukar vara bra. Angående smalstrålande och bredstrålande är min rekommendation två bredstålande som backlampor och 
3-8 stycken smalstrålande som framljus. Denna beskrivning är baserad på montering av fyra stycken Hella 3000 lampor framför 
grillen på en ZJ-94. Teorin är dock den samma oavsett din bilmodell.  

Börja med att hitta några bra fästpunkter 
På XJn är kofångaren i plåt och det går att bulta ljusen med 
gott resultat i denna. På ZJ finns det två färdiga bultpunkter 
för tillvalsdimljus bakom nedanför grillen, monterar man bort 
grillen ser man dessa fästpunkter. Jag fäste två vinkeljärn, 
ett i vardera fästet. Tog sedan ett gammalt takräcke och 
kapade till precis så det inte täcker orginallamporna. Detta 
ger en maximalt lång ramp som på ZJ:n gott och väl rymmer 
4 stycken stora extraljus. Jag tog sedan in och bultade fast 
lamporna i takräcket och drog ut några decimeter långa 
sladdar, jag kopplade ihop sladdarna på de två yttre och de 
två inre, så resten av monteringen blir som att montera två 
extraljus. 
 
Stödstag på ovansidan om lamporna tycker jag är onödigt, 
om inte ljuset fladdrar när man kör, då bör dessa stag 
monteras. Är rampen stabil så brukar det inte behövas. 
 
Nu hoppar vi raskt in till själva elläran 
Det går åt massor med ström till extraljus och långa 
sladdragningar ger rejält med spänningsfall. För att 
motverka detta använder vi grova kablar. Jag brukar 
använda 6mm2 sladdar. Dessa 6mm2 sladdar använder jag 
från batteriet till säkringshållaren vidare till reläet och 
därefter vidare till själva lampan från lampan till jordpunkten. 
För styrningen av reläet krävs inte mycket ström så till dessa 
använder jag 2,5 mm2 kabel. Denna går från bilens original 
helljussladd till reläet och från reläet till jordpunkten.  Som 
framgår brukar jag koppla i par med lamporna, dels för att 
minska mängden sladd och sedan för att minska antalet 
säkringar och reläer. 
 
Relän och annat 
OK, vad behöver vi till detta? Förutom verktyg behöver vi 
några meter röd eller blå 6mm2 kabel (för + dragningen) och 
svart kabel för jorddragningen. Ett relä för varje extraljuspar, 
en säkringshållare för varje extraljuspar och lite röd 2,5mm2 
kabel och några decimeter svart 2,5mm2 kabel. Till detta 
behöver vi en mäng kabelskor. Köp rejält många, så de inte 
tar slut. Färgen på dessa har inget med plus och minus att 
göra utan är färgkodade efter grovleken på sladden. 
Storleken på säkringarna vi använder räknas ut som 
följande, 100watts lampor /12 volt ger runt 8,5 ampere. Vi 
räknar med lite spänningsfall och sånt, och avrundar då till 
10 ampere per lampa. Det ger oss en 20 amperes säkring 
på varje lamppar. Jag brukar använda säkringarna som 
strömbrytare till lamporna också, dvs vill jag köra helljuset 
utan extraljusen plockar jag helt enkelt ur säkringen. Släng 
inte på en större säkring en nödvändigt, då den förlorar sin 
funktion. Det är bättre att byta säkring några gånger per år 

-Jag brukar börja eldragningen bakifrån, dvs från lampornas 
jordsladdar, dessa brukar jag sätta i flygelinfästningsskruvarna på 
batterisidan. Till dessa 6mm2 svart sladd. 
 
-Lampornas strömsladd till reläet, denna sladd ska sitta på 
kontaktbläck märkt med 87.  Till detta en blå sladd 6mm2. 
 
-Från reläet drar jag en strömsladd från bläck 30 till säkringshållaren 
(utan säkring) och vidare till batteriets pluspol. Blå sladd 6mm2. 
 
-En kort svart 2,5 mm2 sladd från en jordpunkt nära reläet till 
kontaktbläck 85. 
 
-Nu sätter jag en förgrening på helljussladden som på ZJ är 
rödorange.  Sladden jag använder är blå 2,5 mm2 och går till sista 
lediga kontaktbläcket som ska vara 86. 
 
-Skruva fast reläet nära batteriet. 
 
-Fäst sladdarna med buntband så de är snyggt dragna utan risk att 
trilla mot några andra delar i motorn.  

Invänta mörkrets inbrott, sätt i säkringarna på 20 Ampere 
Starta bilen och slå på helljuset. Nu ska det lysa, men hur pekar 
lamporna? Dags att rikta in lamporna, detta är lite beroende på hur 
många du har och om det är bred eller smalstrålande. Rent generellt 
ska de riktas ca 2-3 cm neråt per 8-10 meter. Riktar man för högt 
kommer vägen att hamna i skugga och riktar man för lågt kommer det 
bli reflexer i gatan som bländar. Jag brukar rikta mina två 
mittenlampor någon grad utåt, men knappt märkbart, så deras ljusbild 
fortfarande överlappar varandra, men ganska långt fram. De två yttre 
lamporna riktade jag utåt lite mer, så de lyser upp mötande trafiks 
vägbana och högerlampan så den lyser upp vägrenen. När man riktar 
in högerlampan kan man rikta den mer neråt på sommaren, så den 
lyser lite ner i diket, men på vintern är det snödrivor som då bländar 
och lampan riktas högre för att lysa över dessa. Jag riktar själv in 
mina lampor så det blir för åretruntbruk. 

 
Jeepen är en tidsmaskin. Det vi ser i backspegeln är dåtid, i kupén 
existerar nuet och framför vindrutan är framtiden. Resultatet av 
extraljusmontering på tidsmaskinen ger dig helt enkelt en ljusare 
framtid. 
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                    TT-Bäck 4/12-04 
 
                                                                                                                                      

                                                Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson                 
  
Då var det dags för en Terräng Touring (TT) igen. Denna gång på 
ett ganska nytt område som heter Bäck mellan Mariestad och Töre-
boda. Vi var 4 JCS-Jeepar som samlades i Partille utanför Göteborg 
kl. 07.00 för gemensam färd dom cirka 20 milen norr ut. Bäck visade 
sej vara en trevlig bekantskap. På sina ställen låg där 2 dm snö i 
ung slyskog. Fina slingor utan förrädiska stenar ringlade sej i skogs-
parterna, där i mellan transportsträckor som ibland gick på skogssti-
gar och ibland över öppna fält. En standard-Jeep klarade sej fint på 
70% av området om man bara tog det lite försiktigt. Vi var bara 8 
bilar som kom till denna TT varav 4 JCS-Jeepar (som skulle varit 5) 
så det fanns gott om plats och tid att köra som man ville. JCS-patrullen. Från vänster ’Kewa’, ’Farsan Balo’, 

Per och ’Hoss’. 

                                                                                                                                                          Text, Daniel ’Vallan’ Jonsson 
 
Årets sista TT skulle jag inte missa, nytt område både för mig samt för offroadsverige. Enligt rykten var detta första sommaren med 
offroadåkning i ett stort område med många slingor, Dessutom skulle det bli mitt första offroadäventyr vintertid. En titt på kartan vi-
sade 30 goa mil. 2 veckor kvar, beslutet om att byta ”Vallåker” mot en Grand Cherokee fastslogs under familjeöverläggningar, en 
bekvämare bil än XJ för långfärder och dessutom plats för två barnstolar, vilket kommer att behövas från sommaren. Så XJ:ns ex-
cellenta offroadegenskaper fick stryka på foten för bekvämligheten. På fredagsmorgonen såldes Vallåker till en firma som skulle 
renovera upp henne till forna glans, med omlackering och utbyte av vakuumslangar mm.  Åker glad därifrån i en skinande ren och 
blank ZJ. Efter en härlig 2 timmarstur så har jag bestämt mig, den verkar vara i tillräckligt bra skick redan vid köpet för en 60 mila-
dag + TT.  Packar dragstroppar m.m. Kliver upp innan tuppen och stockholmskaravanen samlas på min uppfart. En underbar mor-
gon 0 grader, duggregn och frusna vägbanor. En perfekt kombination för dåliga åretruntdäck med andra ord. Startar och sätter på 
rumpgrillen och njuter iväg. En underbar gryning med blågrått sken i horisonten, medan jag funderar på hur kul det ska bli att få 
träffa några av JCSarna från Göteborgstrakten. Är de lika trevliga som de verkar på forum och i telefonen eller ännu roligare? När 
nästan 25 mil har avverkats så försvinner plötsligt värmen. Kollar reglagen, temperaturmätaren rör sig oroväckande snabbt mot 
rött, stannar illa kvickt i vägrenen och beskådar vattenångan som sipprar ut runt motorhuven. Suck, säg inte att, d*¤#^a skit. Kon-
staterar att det för mig är 100% av mina Jeepar som vattenpumpen gått sönder på första TT eller åtminstone på första TT-dagen. 
Fyller på med vatten och åker in till närmaste samhälle. Väl där köper jag alla vattendunkar som finns på macken samt några bur-
kar kylartätning. Trots att jag är övertygad om att de inte kommer att hjälpa för att rädda en trasig vattenpump. Fibblar runt lite och 
sätter mig besviken i bilen för en spännande hemfärd med tropisk hetta i kupén och hela passagerargolvet fyllt med välfyllda vat-
tendunkar. 3½ timme och några samtal med mina JCSvänner från götet senare står pinglan åter på uppfarten hemma i Stockholm.  
 
Still Jeepin’  
Vallan    

                                                       Text, Jonas ’Hoss’ Larson 
 
Många av oss reagerar ju på att diverse motorjournalister an-
vänder sej av ordet Stadsjeep på snart allt som påstås vara 
fyrhjulsdrivet, men få kanske har tänkt efter var ordet kommer 
ifrån. Ordet dök upp i samband med Yuppie generationen på 
80-talet och som en benämning på denna kategori människors 
transportmedel till och från krogen. Man gjorde sej lustig över 
att fyrhjulsdrivna fordon användes för dessa resor där det på 
inget sett behövdes en terränggående bil. Man skall komma 
ihåg att på den tiden var det inte så vanligt med SUV:ar i Sve-
rige och bla Suzuki med sin 410/413 Samuraj fick då benäm-
ningen Jeep i folkmun då ordet SUV inte vad jag vet hade in-
troducerats. I och med att Jeep förknippades med terrängkör-
ning och detta inte var nödvändigt för att transportera sej till 
krogen, myntades ordet Stadsjeep. Så egentligen är Stads-
jeep ett negativt ord om en SUV. Detta rättfärdigar inte på nå-
got sett den vilseledande information man får om man kallar 
något annat fordon en Jeep för en Jeep. 

Följande är hämtat från bil swedens hemsida www.bilsweden.se  
 
Bilbranschen i Sverige har beslutat att slopa begreppet årsmodell 
på nya personbilar, vilket innebär en anpassning till vad som gäll-
er i övriga Europa. Istället skall bilens ålder anges med tillverk-
ningsår och tillverkningsmånad. Både bilens tillverkningsmånad 
och första registreringsdatum framgår av bilens registreringsbe-
vis, och ger konsumenten en exakt och bra information om hur 
gammal bilen är. 
 
Årsmodell är ett begrepp som har använts i Sverige under 
många år, och det har varit en tradition både bland bilhandlare 
och bilköpare att tala om vilken årsmodell en bil har. Årsmodell-
begreppet har dock kommit att urvattnas alltmer under senare år 
och olika definitioner på årsmodellbegreppet förekommer. Bil-
branschen vill nu försöka bringa ordning i detta och istället tala 
om när bilen tillverkades. 
 
På gamla bilar som redan har fått en årsmodell åsatt kommer 
naturligtvis årsmodellbegreppet att finnas kvar.  
 
Artikeln publicerades 2004-07-08  

 
Ordet ’Stadsjeep’ 

Årsmodellen finns inte längre på 
nya personbilar  
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Bensinmotoroljor 

Det finns olika sorters oljor och motoroljor  och de delas in i mineraloljor och syntetoljor (delsyntet är en blandning). Oljans tjocklek 
benämns viskositet (multigrade eller singelgrade är omfånget).  
Motoroljorna klassas enligt ett system som kallas API (American Petrolium Institute). API-systemet beskriver oljans prestanda. För 
bensinmotorer börjar klassificeringen med bokstaven S och för diesel med C. Andra bokstaven i klassificeringen anger oljans 
prestanda, och angavs från början med bokstaven A, vilket sedan följts av B, C osv i takt med ökade krav.  

API BESKRIVNING 
SA Mineralolja utan tillsatser 
SB För gamla bensinmotorer under lätt drift 
SC För bensinmotorer enligt 64 års garantiprogram 
SD För bensinmotorer enligt 68 års garantiprogram, även godkänd för vissa bilmodeller efter 71, bättre skydd mot hög- och 

lågtemperatur avsättningar, slitage och korrosion än SC 
SE För bensinmotorer enligt 72 års garantiprogram, bättre skydd mot avsättningar vid höga temperaturer, oxidation av oljan 

och korrosion än SD 
SF För bensinmotorer enligt 1980 års garantiprogram, bättre skydd mot avsättningar, slitage, oxidation av oljan och 

korrosion än SE 
SG För bensinmotorer enligt 1989 års garantiprogram, bättre skydd mot avsättningar, slitage och oxidation  av oljan än SF. 

Inkluderar kraven för API CC. Överträffar SF, SE, SF/CC och SE/CC. 
SH Introducerad 92, för bensinmotorer enligt 1989 års garantiprogram, bättre skydd mot avsättningar, slitage, oxidation av 

oljan och korrosion än SG. Överträffar SG. 
SJ Introducerad 96, bl a max fosfor halt 0.10 eller 0.12 (beroende på SAE-klass) för att vara katalysatorkompatibel 

SL Introducerad 01, bl a lägre olje- (lägre flyktighet) och bränsleförbrukning, förbättrat skydd mot avsättningar vid höga 
temperaturer och oxidation av oljan. 

Vilken olja du än väljer så ska klassificeringen stå angiven på förpackningen.  
Vid val av olja är det kvaliteten på oljan som är det viktiga och kvalitetsskillnaden är ofta stor  
mellan lågprisoljor och kvalitetsoljor.  
Det är också därför som det är ganska stor prisskillnad.  
Olika oljor görs av olika råoljor. Oljor gjorda på råolja från USA anses vara de bästa. 

ACEA (Association des Constructeurs Européens d´Automobiles) 
 
ACEA är en organisation med representanter från 13 europeiska fordonstillverkare. Dessa har slagit fast ett antal prestandaklasser 
för motoroljor. ACEA-systemet trädde i kraft 96-01-01 och ersatte CCMC. Man kan inte dra ett likhetstecken mellan ACEA och 
CCMC utan ACEA är omarbetade specifikationer och skall möta de framtida krav som moderna motorer ställer på smörjmedel.  
För bensinmotorer börjar klassificeringen med A. Sist i beteckningen står det vilket år som specifikationen har utarbetats eller 
uppgraderats. Det vill säga första versionen hade -96 i beteckningen, t ex A3-96.  
 
ACEA normerna har under 2002 uppdaterats enligt följande 

ACEA CCMC 
Utg. spec 

BESKRIVNING 

A1-02 - För motorer som är designade för att klara av en lågfriktions, lågviskös olja med en SAE ”High 
temperature / High shear rate viscosity” (HT/HS) mellan 2,6 till 3,5 mPa.s. Dessa oljor kan vara 
olämpliga för vissa motorer, se bilens instruktionsbok. 

A2-02 G4 En standardkvalitet för användning i de flesta motorer med normala oljebytesintervall, kan vara 
olämplig i vissa högprestanda motorer. 

A3-02 G5 För motorer där biltillverkare ställer krav på viskositetsstabil olja och/ eller förlängda bytesintervaller  
och/eller för året runt användning av lågviskos olja och/eller under hård belastning. 

A4-02  Reserverad för framtida användning (direktinsprutade bensinmotorer) 

A5-02  Viskositetsstabil olja för förlängda bytesintervaller i motorer med hög prestanda och designade för att 
klara av oljor med låg friktion, låg viskositet med en ”High temperature/High shear rate viscosity” (HT/
HS) mellan 2,9 till 3,5 mPa.s. Dessa oljor kan vara olämpliga i vissa motorer, se bilens instruktionsbok. 

ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) 
AAMA (American Automobile Manufactures Association) och JAMA (Japan Automobile Manufactures Association) har genom 
organisationen ILSAC tillsammans utvecklad och godkänt en "minimum kravstandard" för bensindrivna personbilar, ILSAC GF-2   

7 

   Motorolja 

Text: Agneta Jernberg 



Vad innehåller oljan? 
Oljor består inte enbart av raffinerad råolja. Man kan nog lugnt säga att tillsatserna är minst lika viktiga. 
Det finns slitagereducerande additiv för oljefilmens skull, detergenter som löser, rengör och tvättar samt dispergenter för att hålla 
smutsen svävande och sist men inte minst viktigt för rostskyddet. 
Torrfilmssmörjmedel tillsätts för att skapa smörjning innan motorn hunnit komma upp i oljetryck (viktigare ju kallare det är). 

Vilken olja passar min jeep? 
Olika motorer kräver olika typer av oljor. Det är inte en enda olja som är den bästa för alla. Valet av olja beror också på hur bilen 
körs - korta sträckor, kallstarter, stads- eller landsvägskörning eller off-road.  
Utgå alltid från vad som rekommenderas i instruktionsboken. Men tänk på att det sen bilen tillverkades kanske kommit nya 
klassificeringar. Om det i instruktionsboken står t ex SG så är ju den andra bokstaven lägre än den senaste normen och det är ju 
bara en fördel att köpa en nyare olja. Välj dock aldrig en olja med sämre klassificering än vad som rekommenderas. 
Det går att blanda oljor av olika fabrikat om det är samma klassificering. Bäst är dock alltid att använda samma fabrikat. 

Vilken funktion har oljan? 
Självklart så smörjer den, men den gör också mycket mer. Förutom att smörja så kyler den, tar upp skräp från förbränningen mm. 
För att detta ska fungera tillsätts olika ämnen, additiv. Dessa additiv slits och det är därför det är viktigt att med jämna mellanrum 
byta all olja. I instruktionsboken finns rekommendationer på hur ofta oljan bör bytas. I samband med oljebyte ska man också alltid 
byta oljefilter. Men hur ofta just du ska byta olja berör också på hur bilen körs/används.  

Viskositet – vad är det? 
Oljans viskositet talar om hurpass trögflytande oljan är. Det finns viskositetstal från 0-70 men i praktiken går den nedre gränsen vid 
10. Viskositeten anges oftast i steg om 10. Ju lägre tal desto tunnare olja. 

Viskositetsklasser 
SAE-systemet (Society of Automotive Engineers) anger oljans viskositet och flytbarhet vid låga resp höga temperaturer.  
Oljan måste i kalla förhållanden vara pumpbar och tillräckligt flytande så att motorn lätt kan startas. Som varm måste oljan ha rätt 
viskositet för att kunna bilda en tillräckligt tjock oljefilm, som förmår hålla de mot varandra glidande metallytorna åtskilda. 
De flesta motortillverkare föreskriver oljor som spänner över flera SAE-klasser, så kallade multigradeoljor. SAE 10W-40 t ex anger 
att oljan flyter lätt som en 10W-olja vid låg starttemperatur, men är lika trögflytande som en SAE 40-olja vid hög drifttemperatur. 

MOTOROLJOLJORNAS SAE-KLASSER 
SAE- 
klass 

Temperatur-
gräns för 

pumpbarhet 

Min viskositet vid 100 oC 

 oC P oC cSt  cSt 
 0W -35 63 -40  3,8  
 5W -30 66 -35  3,8  
10W -25 70 -30  4,1  
15W -20 70 -25  5,6  
20W -15 95 -20  5,6  
25W -10 130 -15  9,3  
20     5,6 <9,3 
30     9,3 <12,5 
40    12,5 <16,3 
40    12,5 <16,3 
50    16,3 <21,9 
60    21,9 <26,1 

Max CCS-* 
viskositet 

* Mätt med Cold Cranking Simulator 

Utveckligen har ju gått framåt på petroluemsidan vilket medfört att viskositetstalen ändrats under årens lopp och kanske inte är 
desamma som när din bil tillverkades. Viskositetstalen har ändrats eftersom tillsatsmedlen blivit bättre. Det innebär att spannet 
mellan lägsta och högsta viskositetstal har ökat. Som exempel kan nämnas att Castrol ökat sitt spann uppåt med 10 på de flesta 
oljor. Om du inte kör under extremt kalla förhållanden är det högsta värdet viktigare än det lägsta.  
Av praktiska skäl har man multigrade-oljor eftersom de medger att man kan använda oljan i såväl kallare som varmare klimat, eller 
om man så vill både som sommar och vinterolja.  

Oljorna delas in i singelgradeoljor, doublegrade och multigrade. 
En singelgrade-olja har endast ett viskositetstal och tjocknar inte vid uppvärmning. En doublegrade-olja (20W-30) omfattar två 
intilliggande viskositetstal.  En multigrade-olja (10W-60) har ett spann med de gränser som är angivna, dock minst tre steg. 

Vad är det för skillnad på motoroljor och transmissionsoljor 
Kortfattat kan sägas att 
- Viskositetstalen skiljer sig mellan oljetyperna vid jämförbar tjocklek. 
- Klassificeringen för vad oljan ska klara av framför allt vad gäller trycktålighet skiljer. 
Man ska aldrig använda en motorolja i en växellåda om inte tillverkaren rekommenderar det, eftersom oljefilmen kan brista och 
smörjningen då upphöra. Till automatlådor finns speciella oljor som benämns ATF. 
Till kardan finns också speciella oljor som inte är samma som de till motor eller växellåda.   8 



 

      
 
                                                                                    

   Jeepmodeller 

Text, Agneta Jernberg 

Olika tillverkare 
Jeep har genom åren tillverkats av  ”olika” företag.  
Fram till 1953 tillverkades de av Willys-Overland som det året 
köptes av Henry J. Kaiser för 62 miljoner dollar. Det 
namnändrades då till Willys Motor Company. 
1963 ändrades namnet till Kaiser-Jeep Corporation. 
1970 tog American Motor Company (AMC) över Jeep från  
Kaiser Industries. 
1982-1986 ägdes AMC av Renault 
1987 tog Chrysler över AMC (och Jeep) 
1998 Mercedes Benz och Chrysler slogs ihop till Daimler 
Chrysler 
 
Namnet Jeep 
Varifrån namnet Jeep härstammar är det ingen som riktigt säkert 
vet. Det råder delade meningar om det och en del hävdar att 
namnet  kommer från “GP”, en bil som tillverkades för ändamål 
som lätt spaningsbil, ordonnansbil och vapen-bärare. Säger man 
GP snabbt låter det som om man säger jeep. Andra hävdar att 
det kommer från den mystiska seriefiguren Eugene the jeep,  
som dök upp i Karl-Alfred i mitten på 1930-talet. Eugene var en 
mycket hjälpsam figur som kunde fixa alla krångliga problem. 
Det finns fler förklaringar och ytterligare en är att lätta lastbilar 
kallades för jeep av oljeborrarna i Texas. Det kanske är en 
blandning av alla – det är ingen som vet!  

 Första civila jeepen 
År 1945 såg den första civila Jeepen, CJ-2A, dagens ljus. CJ 
stod för ”Civilian Jeep”. Den marknadsfördes som ett ”kraftpaket” 
avsedd i första hand som arbetsredskap för lantbrukare och 
byggarbetare. Den hade större strålkastare, baklucka, utvändigt 
monterat reservhjul och ett flertal andra detaljer som dess 
föregångare, militärjeepen, hade saknat.  
Tillverkningen pågick till 1949. Den efterföljdes sedan av CJ3, 
CJ4, CJ5, CJ6 och CJ7 som tillverkades fram till 1986. 
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CJ7 
Foto David Engbe 

CJ-2A 1945 # 10284 
 

Foto: Marshall Rimland  
Hemsida: http://www.
geocities.com/
haroldthejeep/ 
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Wrangler 
På sensommaren 1983 så hade tolv ny-designade jeepmodeller 
som skulle ersätta CJ avverkat över 160.000 testmil. Man ut-
vecklade fyra prototyper till under sommaren 1984. Detta bevisar 
att YJ inte bara var en "lite" förbättrad CJ-7:a utan en riktigt 
testad och utvecklad värdig ersättare för CJ-7:an. För första 
gången i Jeeps produktion hade man gjort genomgående 
marknadsundersökningar. Man frågade jeepägare om vad de 
förväntade sig av en Wrangler. Man kom fram till att den stora 
majoriteten (hela 85%) av Jeepägare som körde offroad modi-
fierade sina bilar på något sätt. Den vanligaste modifieringen var 
en höjning. Jeepägarna förväntade sig också att en ny Wrangler 
skulle klara alla olika sorters underlag och förväntades fungera 
bra både på gatan och offroad. Med detta i åtanke så designades 
YJ:n. Så från slutet av 1982 till 1986 så skapade AMC en värdig 
ersättare till CJ7:an. Den sista Jeepen med bladfjädrar runt om. 
I mars 1986 tillkännagav AMC den nya Wranglern som en 1987 
års modell och den började säljas i maj 1986. Under 1987 blev 
den nya Wrangler det mest sålda Jeep-fordonet någonsin. För-
säljningen av YJ:n toppade som mest under 1988 med 50.000 
sålda och den totala toppen för YJ:n var 1995 då man sålde hela 
90.000 YJ och detta var också det sista året man tillverkade YJ.  

Wranglerns modellvarianter började 1987 med återinförandet av 
Laredo-paketet. Sahara-paketet kom 1988, Islander-paketet 
1989, Sport kom 1993, Rio Grande 1994 och SE kom 1995. 
Renegade kom tillbaka 1991 men var mer av en "boulevard" 
kryssare. Det kom även olika paket till olika länder tex så kom 
det en "LTD" till England mellan 1993 och 1994.  
När YJ lanserades så satt det en 2.5L motor med 113 Hkr som 
standard och som tillval fanns den raka sexan (258). 1991 
uppgraderades 2.5L varianten med insprutning och fick 10 Hkr 
extra. Fördelningslådan NP 207 ersattes 1988 med den utmärkta 
NP 231 (senare även kallad NV när tillverkaren "New Process" 
bytte namn till "New Venture") denna följde med modellen. Från 
början använde man en Peugot BA-10 växellåda som visade sig 
vara mindre bra och 1989 bytte man till AX-15. Nästa stora 
uppgradering kom 1991 när Chrysler använde sin utmärkta sex 
cylindriga 4.0L motor. 1994 kom automat som alternativ till 2.5L 
motorn.  

År 1996 släpptes ingen Jeep-modell men i mitten av -96 lanse-
rades 1997 års modell av Wrangler TJ. Många jeep-entusiaster 
blev då överlyckliga eftersom man återgått till de runda strålkas-
tarna. Den hade en 2,5L motor som standard och som tillval en 
4.0L rak sexa med direktinsprutning. Den största enskilda tek-
niska förändringen var den helt nya Quadra-Coil-upphängningen, 
spiralfjädrar runt om, som gav klart förbättrade vägegenskaper. 
TJ blev en gatbil, bekväm i farter upp till 170km/t, och dessutom 
en av de mest kompetenta bilarna i off-roadsammanhang - direkt 
från bilhallen. Terrängegenskaperna förbättrades genom högre 
markfrigång och aggressivare in- och utgångsvinklar. 

TJ Sahara 2001 Foto Andreas Sjökvist 

I nästa nummer fortsätter presentation av Jeepmodeller med 
presentation och bilder av Jeep Cherokee 
 

Wrangler YJ  Foto Fredrik Steen 



 

      
 
                                                                                                                                         

  
 

 Vad passar och vad trasslar 

Text: Fredrik Steen 

Däckstorlek 
En av de vanligaste frågorna på olika forum är "Vad är de största däckstorlek jag kan köra på 
utan att höja jeepen?" Så då tänkte jag dra mitt strå till stacken och skriva ett par rader om 
detta. Informationen nedan är ihopsamlad på internet och från forum. Du kan få på större däck 
om du inte ska köra offroad med din jeep då behöver du inte oroa dig så mycket för flexet och 
att däcken ska ta i skärmkanter etc.. 

Vad passar och vad trasslar då? 

Modell—Höjning → 0"  1"  2-2½"  3-3½"  4-4½"  

Grand Cherokee  29"  30"  31"  32"  32"  

Cherokee / Commanche  29"  30"  31"  32"  33"  

Wrangler TJ  31"  31"  32"  33"  33"  

Wrangler YJ  30"  31"  32"  33"  33"  

CJ 5/6/7/8  31"  31"  32"  33"  33"  

CJ 2A/3A/3B  31"  31"  33"  33"  35"  

Hjulbredd och offset spelar stor roll om du ska få på dina däck. 
Om du är osäker så be att få provmontera hos din lokala 
däckhandlare och se om däcken tar i någonstans. 

Fälg och Däckbredd 
När vi ändå är inne på däck så kan vi ta upp det här med däck-
bredden också. 
Här är en rätt bra tabell på generell information om däck och 
fälgbredd. 

Fälgbredd Maximal däckbredd 

6" 9.50" Max  

7" 9.50" - 10.50"  

8,5" 10.50" - 11.50"  

10" 12.50" och uppåt  

Detta gör man för att däckväggen ”bular" ut sig och skyddar 
fälgarna när man åker av stenar etc.. (sen tycker jag personligen 
att det är snyggt men det hör inte hit alls :) ). Nackdelen med 
detta är att denna "bulning" gör att däcken får lite större omkrets i 
mitten av däcket och det blir mer slitet. Man kan kompensera 
detta genom att kontrollera lufttycket ordentligt. 

Offset / Backspacing 
Offset-måttet anger var det vertikala centrumet på fälgen ligger i 
förhållande till anliggningsytan på fälgen, alltså vilken brytning/
hävstångseffekt som fälgen får på axeln, och detta mått är viktigt 
för SBP om de börjar mäta då det direkt påverkar spårvidden. 
Offset säger ingenting om bredden på fälgen.  
 
Backspace är måttet mellan fälgens innerkant och 
anliggningsytan, alltså hur mycket fälgarna är breddade inåt. 
Backspace är intressant om man vill veta om fälgarna tar i 
hjulupphängningen pga breddningen inåt men säger inte mycket 
om offset eller totala bredden. Det finns inte heller någon regel 
som begränsar backspace på nationellt godkända bilar.  
 
Vet man backspace och fälgbredden kan man räkna ut offset;  
(total fälgbredd / 2) - backspace = offset  

Modell Backspacing 

TJ/YJ 15x8 fälgar med 3.5" offset  

XJ/MJ *15x7 fälgar med 5.5" offset  

CJ 15x8 fälgar med 4.5" offset  

* En offset på 5.5" är orginal på de flesta XJ/MJ och man 
ska så långt som det är möjligt försöka att hålla sig till 
orginal på dessa modeller. 

Justera lufttryck den säkra vägen 
 
Däck är olika och däcktryck ändras när man kör och för att 
få perfekt däcktryck så har jag ett par tips. 
Först och främst ha med dig en egen luftrycksmätare de 
som finns på mackarna är inget att lita på alls. Det finns att 
köpa relativt billigt (inte köpa det billigaste). 
 
Så fär att få fram det optimala trycket du ska ha i däcket så 
gör enligt följande: 
 
1. Fyll på maximalt med luft i däcken, detta brukar vara 
angivet på sidan av däcket 
2. Rita ett streck med en krita (tavelkrita eller liknande) över 
slitbanan på däcket. 
3. Kör rakt fram en liten bit (OBS! Sväng inte utan kör 
spikrakt! Annars funkar det inte)  
4. Stanna och kontrollera vart på däcket som strecket är 
suddigt/slitet. 
 
Om strecket är slitet på mitten men inte på kanterna har du 
för högt tryck. Släpp ut luft och gör om testet (punkt 2-4) tills 
hela strecket har försvunnit.  
Vid det däcktrycket är du så nära idealtrycket man kan vara 
för det däcket med den lasten som ligger på. Varför man 
börjar med maxtryck är att annars skulle strecket försvunnit 
från början. Du kommer att märka att det kommer att vara 
olika tryck fram kontra bak då du har motorn fram som 
väger mycket.  
Sen kan man alltid ändra trycket som man vill. Det är stor 
skilland i åkkomfort när man kör och speciellt på en mindre 
bil.  
 
Anteckna trycket med din nyinköpta mätare för varje däck. 
Ska man vara riktigt petig så bör man ha olika tryck om det 
är vinter eller sommar. En skillad i 10 grader påverkar 
trycket i däcken men än vad man tror. 
 
Hoppas tipsen kommer att  komma till användning. 

Dessa mått är mer som en 
fingervisning för att försöka 
få ut så mycket som möjligt 
ur däcken både som väg- 
och offroaddäck. Det finns 
alltid undantag som tex  är 
det ganska vanligt att man 
har en 8" bred fälg som man 
sätter ett 12.5" brett däck på.
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Backspacing spelar en stor roll när du ska sko din bil med 
större däck. Nedan finns en generell guide som jag har 
sammanställt för de mest populära jeeparna. 
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    JCS sponsorer 
 

Rindab AB  
Karby Däck och Fritid 
Mekonomen/Carmek 

Kungälv 
SKRC Event Tuvängen 

Jannes Bildelar Hasslarp 
Autoteamet i Fosie AB 

V8-shopen 
Sjölands Bilservice AB 

GA/LINDBERG IMPORT AB 
Little Red 4WD Parts 
Bakaxelspecialisten 

Kvick MC 
Mekonomen Täby 

Carfix 
Kungsteknik AB 

Gaffab 
Pro Imp AB 

Speed Enginering 
DCL 

 
Läs om medlemsförmånerna 
på hemsidan 
www.jeepclubsweden.se 

Artikel Modell Pris 
Klistermärke Rund logotype  20 kr 

Tygmärke Rund logotype  20 kr 

Keps Svart eller beige Klassisk modell 125 kr 

Keps Svart  Trucker 125 kr 

Keps Svart eller grå Lågprofil 125 kr 

T-shirt, vit, med JCS-logo S, M, L, XL, XXL 120 kr 

Bildekal sk ”stripes”. För in- eller 
utvändig montering 

Vit text www.jeepclubsweden.se 
70 x 960 mm 

120 kr 

 
Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se  

och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4  

Januari    

Datum Aktivitet Ort Information 

8 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

22 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

23 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

Februari    

5 Terräng Touring Ökna, Vetlanda Sweden Offroad 

5 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

6 Vinter-Competition Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

19 Terräng Touring Boasjö, Karlskrona Sweden Offroad 

19 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

20 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

26 Terräng Touring Bäck, Töreboda Sweden Offroad 

Mars    

5 Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs Sweden Offroad 

5 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

12 Terräng Touring Ekeby, Stockholm Sweden Offroad 

19 Terräng Touring Brändåsen, Kumla Sweden Offroad 

19 Natt-orientering Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

19 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

20 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

26 Terräng Touring Björnås, Falkenberg Sweden Offroad 

April    

2 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

3 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

9 Terräng Touring Ökna, Vetlanda Sweden Offroad 

Träffkalender 

Läs mer om 
medlemsförmånerna och 
vad de olika företagen 
erbjuder på vår hemsida 
www.jeepclubsweden.se 

JCS Huvudsponsor 

 

 

 

 

 

 

 


