www.carsas.no

Your muscle
car connection!

*Godkjent bilverksted
*Motorverksted
*PKK/EU-kontroll/godkjent
kontrollorgan for Statens
Vegvesen
*Godkjent lærebedrift
*IA-bedrift
*Motorbygging
*Motortrimming
*Superflow motorbremsebenk
*Originalrestaurering
*Customising
*Ombygging
*Retro Mod
*Speedshop
*Delesalg
*Kranbilavtale
*Vinterlagring av bil
*Tilstandsrapport bil
*Førstegangsvisning
Trafikkstasjon
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Besøksadresse: Tomtavn. 9, 1449 Drøbak (Kykkelsrud Industriområde)
Postadresse: Postboks 1083, 1442 Drøbak
Telefon: 22 16 46 00 (kl 0800-1600) - SMS: 93 000 464 - Fax: 22 16 59 16
E-post: cars@carsas.no - Åpningstider: Hverdager kl 0800-1600
facebook.com/carsas

Cars AS, som ble grunnagt i Oslo i 1998, har rukket å bli
godt etablert i Drøbak, hvor vi har langsiktige planer!
Vi har på alle måter utvidet virksomheten vår:
Bil- og motorverkstedet vårt har blitt vesentlig større, vi
har investert i mye nytt spesialutstyr, som gjør oss mindre
avhengig av eksterne spesialtjenester.
Videre har vi blitt godkjent som kontrollorgan for Statens
Vegvesen, og utfører nå EU-kontroll (PKK).
Vi har fått flere ansatte og har tilegnet oss økt kompetanse
på flere viktige områder, som vi trenger i forbindelse med de
store restaureringsprosjektene firmaet vårt får flere og flere
av.
Som kunde hos oss kan man få hjelp til å kjøpe den
klassiske muskelbilen man alltid har drømt om, for eksempel en 1967 Ford Mustang, 1968 Ac Cobra, 1971 Dodge
Challenger, 1962 Chevrolet Corvette, 1970 Buick Riviera,
1971 de Tomaso Pantera, 1970 Chevrolet Chevelle, 1973
Jaguar E-Type. Mange tar kontakt først etter at de har kjøpt
drømmebilen.

Hos Cars AS får bileieren utført service, reparasjoner, EUkontroll og vedlikehold, full originalrestaurering, eller hjelp til
å skape en veteranbil som ser original og tidsriktig ut, men
som for eksempel skal ha en sterk og moderne EFI-motor,
ny 4-6 trinns gearkasse, oppgradert for- og bakstilling, hjuloppheng og bakaksel, samt tidsriktig lyd- og alarmanlegg.
Kravet om strøken finish gir oss mange og spennende
utfordringer i forhold til design, materialvalg og lakk.
Enkelte kunders ønske kan reformuleres til en moderne ulv i
fåreklær, med vekt på kjøreglede, komfort og driftssikkerhet,
herunder moderne, oppgraderte bremser.
Selv om de fleste kunder i denne kategorien vil beholde
bilens originale utseende, har enkelte helt spesielle og
personlige ønsker med hensyn til finish og utseende, slik at
bilen får en «one of a kind appararance», for eksempel en
1962 Corvette, med 1953 front, 1958 dører og egendesignet eksosanlegg.

MODELLBIL
En lekker
69-modell Ford
Mustang Mach
1 møter ditto
65-modell og
modell Anne
Dahle.

SekStitallet ruler!:
Vi skal ikke påstå at damer
født i det tiåret har noen
designmessige fortrinn, men
amerikanerne produserte
bilikoner på løpende bånd.

Geir Svardal tekst
foto: EGIL NORDLIEN/HM-foto

F

ord Mustang. Smak på navnet.
Virilitet og barsk selvtillit.
Bøttevis med ”street kred”. Et
ikon i bilverdenen, og modellen som
ga oss betegnelsen pony car – den
sportslige biltypen som skulle lokke
unge mennesker til sidrumpete bilprodusenter.
I Drøbak står et sjeldent eksemplar. En original 69-modell jadegrønn Mach 1 Shelby Fastback, med

en V8 under panseret. Eid av
67-modellen Kari Kaldahl, som
sammen med Sverre Kahrs driver
bil- og motorverkstedet Cars AS,
med fokus på amerikanske biler.
Ikke minst muskelbiler.
Dette er ikke en hvilken som helst
Mustang. Den såkalte Marti-rapporten (Marti Auto Works styrer Fords
database for all produksjon i årene
1967-79) viser at den ble skrudd
sammen i Dearborn 15. januar 1969
– åtte dager før den var planlagt
produsert. 11. juni samme år ble den
solgt for første gang.
Den kom med mye ekstrautstyr,

kan vi også lese ut av rapporten.
Skivebremser, for eksempel, i en tid
da trommelbremser var standard.
Servostyring har den, også. Farget
glass. Air condition. Under panseret
ruver det største motoralternativet
som finnes i Mach 1: En 428-4V
Cobra Jet Ram Air V8’er som yter
350 hk.
Marti-rapporten viser også at
denne Mustangen er en av 1305
Mach 1 Shelby Fastback fra 1969
med akkurat denne kombinasjonen
av motor, lakk og utstyrsspesifikasjoner.
På verkstedet befinner også et

annet og sjeldent vakkert 60-tallseksemplar seg. Anne Dahle.
45-åringen er småbarnsmor, jobber
i forsikring og digger amerikanske
biler. Dessuten er hun forsynt med
gener som åpenbart skivebremser
den sedvanlige rustutviklingen vi
andre uten livslang lakkgaranti må
gjennomgå.

Ungdomseliksir
Som første generasjons Ford
Mustang holder Anne Dahle seg
nemlig uforskammet godt. Nærmest
upåvirket av tidens tann. Vi lurer på

Cars AS engasjerer seg fortsatt i en rekke motorsportsgrener,
hovedsakelig på motorsiden, og fortsatt med dragracing
som hjertebarn!
Vi overhaler nå også alle typer V8 inboard
båtmotorer, og lagerfører servicedeler til disse.

Med tanke på godkjenning og registrering, samarbeider Cars
AS tett med Statens Vegvesens Ombyggingsgruppe, noe
som gir økt trygghet både for bileier og verksted.
På baksiden av denne brosjyren, som distribueres til gamle
og nye kunder, klubber og foreninger, har vi lagd en meny
over de viktigste tjenestene vi tilbyr.

Går du med en uoppfylt drøm om endelig å eie den bilen du
alltid har ønsket deg?
La oss gjøre max ut av budsjettet ditt, og finne drømmebilen
for deg i USA, Tyskland, Italia eller England.
Vi benytter lokale, nøytrale, sertifiserte takstmenn, for å
unngå å «kjøpe katta i sekken».

Vi presiserer at vi fortsatt er et offentlig godkjent motor- og
bilverksted, med PKK, som har kompetanse og utstyr til alle
typer service og reparasjon på lette kjøretøy.
Amerikansk bil er fortsatt vår spesialitet, og motorsport er
fortsatt vår nisje: Vi er spesialister på bygging og
reparasjoner av amerikanske standard og high performance
motorer til gatebruk, baneracing, båt og dragracing.
Med større lokaler har vi kunnet utvide delelageret
vårt, og vi opplever en økende forespørsel både
fra postordrekunder, via ny nettside, via bedriftens
facebook profil og fra Speedshopen’s direktekunder.
Varelageret vårt er mest detaljert når det gjelder disse tre
områdene: Amerikansk V8 motor, klassisk Mustang og C3
Corvette.

Ta kontakt! Vi er kun en telefon, e-mail eller sms unna!

Følg oss på
facebook
(facebook.co
m/carsas) og
på www.cars
no, for nyhete
as.
r, tilbud og p
resentasjon
av
prosjekter!



