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TYPISK MERCE. Mercedes sa en gang: Hvorfor
endre på ting vi vet fungerer? Racebilen bærer preg
av dette, da det meste er analoge brytere, knapper
og mekaniske løsninger med wire.
STOLT. Staken til DogLeg-kassen står
stolt i været, og selvsagt finner vi
hydraulisk brekk i en racebil!

Nerde-fakta...
MB 190E Evolution I
Motor: 2.3L 16v Kompressormotor(m111) fra 99mod
230SLK. 8.8:1 i komp • original underspylning •
Mitsubishi TD04HL-19T turbo • 660 dyser • 70mm
gass-spjeld • DTA S60pro Datainnsprut • Electromotive coilpakke • Innovate bredbåndslambda • Justerbar
bensintrykksregulator • Dumpvalve og turbotryksjusterer fra Turbosmart • Egenprodusert grenrør for turbo
i rustfritt • 3” rustfritt eksosanlegg og Pipercross luftfilter • 600x300x75mm intercooler • 2x 10”kjølevifter •
radiator fra 190D 2.5.
Girkasse: ”Doglegkasse” som har fulgt bilen hele
tiden. Kassene er like i girmønster og i utseende som
16v kassene. Giroverføringer med unibols. Ombygget svinghjul(enkeltmasse) med triggerhjul og 7,25”.
Quartermaster 2-skivet racing clutch.
Differensial: 3.46 utveksling med sperre og mulighet
for oljekjøling.
Understell: Justerbart stabstag og camberplate foran
• Justerbar høyde på fjærene • Bilstein dempere • Forskjellige stivheter på fjærer • Polyforinger og unibols •
Dempertårnsstag bak • Senterbolt og luftjekker.
Bremser: AP bremsevugge • 330mm x 35mm bremseskive med Brembo 4-stemplet kalipper foran og
310mm x 30mm skive med Brembo 4-stemplet kalipper
bak • Stålomspunnede bremseslanger • Willwood
bremseventil • Hydraulisk håndbrekk med låsing.
Felger: 9”x18” OZ og 10”x18” BBS. Felgene er med
senterbolt og har div. slicks.
Utvendig: Evo 1 bodykit med noen mods.
Evo 1 hjulbuer og bakfanger • Evo 2 bakvinge • DTM
speil • Skjørt og framfanger er designet av Snobeck
• Alle løse deler er støpt i kevlar • Bak/sideruter
er i plexiglass • Eksoskanal i gulvet, og luftinntak i
tåkelysene. Der bensinpåfylling er originalt, er det
nå ekstern lade/startkontakt og ventil til fylling av
luftjekkene • Lakkert i MB sin 744 Briliant Silber

NO SHOW-JUST GO! Jeg har sett så mange 190-er med påklistret EVO-styling langs veien at jeg kaster litt opp i
egen munn. Her snakker vi beinhard original racebil. Ingenting er plastret på bilen for at den skal synes godt, alt har
en misjon: Å holde den på asfalten når den bryter naturlovene.

Innvendig: Buret som har sittet der hele tiden • Sparco
Evo stoler og TRS 6punkt seler • Dørsider som er
flokket og kledd med karbon • Flokket dashbord og 16v
konsoll • Intercom til hjelmene • Protrack Evo Datalogger • Automatsikringer, brytere, lamper og analoge
målere • Momo ratt med snap-off • Hydraulisk brekk •
justering av bremsevugge og bremsekrets • Innvendig
justering av stabstaget foran • 2x 2kg brannslukkere.
I bagasjerommet er det batteri, to bensinpumper med
filter og fuelcell.
Takk til: Stange Auto • Far og Bror • Geir
Haugen(Bjørnstad Bil) • Knut Sætre (Sætre Autolakk)
• Øystein Karstensen • Bjørn(Engebakken transport) •
Eng’s Auto • Hauk motors/Skien bildeler • Embelspesialisten • Pål Ruud • HPC composit.
Utvendig: Evo 1 bodykit med noen mods.
Evo 1 hjulbuer og bakfanger • Evo 2 bakvinge • DTM
speil • Skjørt og framfanger er designet av Snobeck
• Alle løse deler er støpt i kevlar • Bak/sideruter
er i plexiglass • Eksoskanal i gulvet, og luftinntak i
tåkelysene. Der bensinpåfylling er originalt, er det
nå ekstern lade/startkontakt og ventil til fylling av
luftjekkene • Lakkert i MB sin 744 Briliant Silber
Innvendig: Buret som har sittet der hele tiden • Sparco
Evo stoler og TRS 6punkt seler • Dørsider som er
flokket og kledd med karbon • Flokket dashbord og 16v
konsoll • Intercom til hjelmene • Protrack Evo Datalogger • Automatsikringer, brytere, lamper og analoge
målere • Momo ratt med snap-off • Hydraulisk brekk •
justering av bremsevugge og bremsekrets • Innvendig
justering av stabstaget foran • 2x 2kg brannslukkere.
I bagasjerommet er det batteri, to bensinpumper med
filter og fuelcell.

TRYGT OG GODT.
Kontoret prydes av ting
som skal fungere under
store påkjenninger og
farter. Sjekktykkelsen på
rørene i døren!

Takk til: Stange Auto • Far og Bror • Geir Haugen
(Bjørnstad Bil) • Knut Sætre (Sætre Autolakk) • Øystein
Karstensen • Bjørn(Engebakken transport) • Eng’s Auto
• Hauk motors/Skien bildeler • Embelspesialisten • Pål
Ruud • HPC composit.

«Visste du at EVO1 egentlig var
tiltenkt en karriere i rally, men
ble bygget om for å vinne det
tyske banemesterskapet DTM
da Audi viste sin Urquattro?»
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OPPDATERT. Tor Anton gikk for den nyere kompressormotoren fra 230 SLK 1999. Den tåler
mer, og har original underspyling... Som var et
godt utgangspunkt for Tor’s videre tuning.

Tor Anton Dagfinrud
Alder: 34.
Fra: Hedmark.
Status: Leder i 190klubben.
Yrke: Serviceteknikker.

II. Tørkestativet som sitter på bakluken er fra EVO II.

FOR EI SUPPE. Baki finner vi
fuelcell, to pumper og batteri.

sesvinghjul fra en eldre MB og det ble montert
en toskivet 7.25” Quartermaster clutch. Det nye
svinghjulet med clutch ble nesten 10kg lettere
enn det originale. Giroverføringene ble bygget
om med unibols for å få en mer presis giring.
- Da jeg fikk bilen, satt det 4.56 utveksling på
den, noe som gjorde at jeg kunne bruke 5.gir i
breisladdsvingen på Rudskogen og ha toppfart
midt på sletta. Så jeg byttet fort til 3.46 utveksling. Understellet ellers på bilen er nok som
det var da bilen ble bygget. Det er justerbart
stabstag foran, og understellet ellers består av
polyforinger og unibols.

Ekte varer. Nå er det viktig å skjerpe sansene
litt, selv om du kanskje sitter på toalettet, fullstendig tom i blikket. La oss ta et eksempel. En
Formel-1 bil vil gruse hvem som helst du ser på
GATEBIL, selv om effekten på gatebilen kanskje
er langt høyere. Det er enormt mange faktorer
som spiller inn, annet enn effekt. Flere har for-
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søkt å overprøve ferdig bygde løpsbiler, med
egne løsninger, men valgt å gå tilbake fordi det
som oftest er umulig å gjøre det bedre. Denne
Mercedesen er en løpsbil. Det er ikke et hjemmesnekra prosjekt med hønsenetting og McGyvertape overalt. Bilen bremset 352 hester og 525 Nm
på hjulene. ”Ja vel, jeg har dobbelt så mye i min”
sier du kanskje. Ok. Men har du luftjekker, senterbolt på hjulene eller justerbar bremsevugge og
bremsekrets? Neppe. Du skjønner tegningen.
Når det gjelder karosseriet på Merca, er
den ikke veldig ulik en gateversjon av 190E
EVOLUTION. Hjulbuer og bakfanger er faktisk
fra EVO 1, men de er i kevlar og glassfiber,
og de er enda bredere enn gateversjonens.
Fremfangeren og sideskjørtene er designet av
Snobeck selv, mens det sitter en vinge fra EVO 2
på hekklokket.
- Jeg har gjort noen forsiktige utbedringer på
karosseriet og sånn… Jeg laget luftinntak i lyktene og byttet høyre framdør for denne var støpt

Hvorfor akkurat denne?
- Bare måtte ha en. Se «DTM
history-The Golden years»
eller «190E hillclimb» på
youtube så får nok du også
lyst på en slik.
Byggetid?
- Første bremsing var ca.8
mnd etter henting. Etter det
har det vært litt nå og da.
Største utfordring?
- Å ha tålmodighet til å få
tilsendt deler. Å lage deler
og montere er ganske lett
da det meste fra med er
kompatibelt.
Mest fornøyd med?
- Under bygging var det de
nye dørtrekkene foran. Nå er
det muligheten til å kjøre en
ekte «DTM bil». Tror det blir
ganske bra til slutt.
Hvordan er den å kjøre?
- Stivt, krevende, hardt,
varmt og bråkete. Kunne ikke
vært bedre.
Fremtidig planer?
- Nytt innsug (bestilt hos
M-Tech i Trondheim for litt
over ett år siden) nytt el.net
i motorrom og service på
understellet.
Nye prosjekter?
190E 2.3 Kompressor.
Andre kjøretøy?
- Vito 110CDI, 190E 2.3-8v,
190E 2.5-16 (tidligere brukt
på gatebiltreff, og NM i bilstereo) , 190Kompressor, div MB
delebiler, ’76 modell Mazda
929HT, Honda CBR600.
Hobby?
- Bil og jakt.

i kevlar, og hadde limt plexiglass(lexan). Men
da jeg ønsket å ha en stol til i bilen så måtte jeg
ha døråpner på innsiden av døra, så da lakkerte
jeg en originaldør og satte inn plexi, så jeg slapp
å ødelegge den støpte. Eieren før meg hadde
byttet ut den vingen som satt der før, til en vinge
fra Evo 2, men han hadde kun fått tak i den store
delen, altså hovedvingen. De justerbare flapsene
manglet, så disse ble sendt opp fra Tyskland.
Selv om bilen var helgrom, passer det ikke
alltid helt til ny sjåfør, i nytt land. Så litt andre
biter ble klusset litt med også.
Sjansene er store for at vi får sett denne på
GATEBIL fremover. Kanskje ikke som klovn, men
definitivt som rundetidsjager. Selv om 525 Nm
på lave 3750 omdreininger drar løs kalde slicks
på tredjegir, er det ikke dette bilen er bygget for.
Den skal kutte tideler, og søke målinja fortest
mulig etter den har forlatt den. Tor Anton blir å se i
GATEBIL Racngserien, og vil du se mer av den, kan
du følge med i den norske GT-serien også! G

