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Umgengi í skálum 
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Aðalfundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 3. desember, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Innanfélagsmál. 
                                         Sagt frá nýliðferð (ef þáttakendur verða komnir til byggða). 
                                         Dreifing VHF endurvarpana. 
                                         Sigursteinn Baldursson með kynningu á nýrri heimasíðu um útvist 
                                         og ferðalög. 
                                         Kynninig á Webast olíumiðstöðvum. 
                                         Fjallasport kynning. 
                                         Kaffi (aðal atriði kvöldsins). 
                                         Myndasýning eftir kaffi. 
Suðurnesjadeild:  Miðvikudaginn 6. desember kl. 20:30, hjá IAV Holtsgötu 49, Njarðvík 
                                (áður Hótel Kristina). 
                   Fundarefni:  Viðgerðir á fjöllum. 
Vesturlandsdeild:  Mánudaginn,11. desemberr  í Jónsdbúð kr. 20,30. 
                   Fundarefni:  Jólafundur 
Vestfjarðadeild:    
                   Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Fimmtudaginn 2. nóvember í HSSB húsinu, kl. 20:30. 
                   Fundarefni: Væntanleg bjórkvöld. 
                                         Skipulagning ferða í vetur 
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 5. desember, kl. 20:30 á Hjólbarðaverkstæði Óskars. 
                   Fundarefni:  Farið yfir ýmsar viðgerðir á fjöllum 
                                          Kynning á kuldafantaði. 
Eyjafjarðardeild:  Þriðjud. 4. desember,  kl. 20,00 í Lundi, húsi björgunarsv. Súlna   
                   Fundarefni:  Jólaglögg og spjall. 
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00. 
                   Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:    
                   Fundarefni:    

  Ritnefnd 
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is 

Fax ritnefndar 872 1454 
Kristján Kolbeinsson, hs. 553 7995, tölvupóstur  skúri@tal.is 

Ásgeir Kristinsson, hs. 567 0654, tölvupóstur geiri@if.is 
Örn Guðmundsson, hs. 554-4084 

Tölvupóstfang stjórnar:  stjorn@f4x4.is 
 Sími og myndsendir Ferðaklúbbsins 4x4:  568 4444 

Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6 kl. 20:30 
Heimasíða klúbbsins er  http://www.f4x4.is/ 

Umsjónarmaður félagsskrár er: 
Rögnvaldur Guðbrandsson, tölvupóstur:  felagatal@f4x4.is 



Ferðaklúbbsins 4x4 , sem samþykkt var á landsfundi 14 okt. 2000 

Deild                              Bókstafur - Gamla félagsnúmerið 

Reykjavík                              R -    xxx                                        
Suðurlandsdeild.                       X -    xxx                             
Suðurnesjadeild.                       Ö -    xxx                          
Vesturlandsdeild..                     E -    xxx                               
Vestfjarðadeild.                          Í -    xxx                                  
Húnvetningadeild.                     H -    xxx                          
Skagafjarðardeild.                     K -    xxx                                   
Eyjafjarðardeild.                        A -    xxx                              
Húsavíkurdeild.                         Þ -    xxx 

Nú þegar nýtt form greiðsluseðla og félagsskirteina er komið út, sjá 
menn að þetta nýja form hefur þegar tekið gildi. 

Nýtt félagsnúmerakerfi 

JÓLAGJAFIR  talstöðvar   FJARSTÝRINGAR Á SAMLÆSINGAR 
gjafabréf  þjófavarnarkerfi  HITAMÆLIR Í ÚTVARPIÐ  
handtalstöðvar  GPS  jólaljós í bílinn CB-TALSTÖÐVAR  
geisladiskahulstur  GPS KORTAFORRIT RADARVARAR  jólagjafir 
GEISLASPILARAR magnarar HÁTALARAR fjarstart  LITLU 
GULU TALSTÖÐVARNAR  sætahitarar  JÓLALJÓS Í BÍLINN  
geislaspilarar MAGNARAR fjarstýring á samlæsingar BASSABOX  
gjafabréf  JÓLAGJAFIR  talstöðvar  radarvarar  
FJARSTÝRINGAR Á SAMLÆSINGAR gjafabréf HITAMÆLIR Í 
ÚTVARPIÐ  handtalstöðvar þjófavarnarkerfi GPS  jólaljós í bílinn 
CB-TALSTÖÐVAR  GEISLADISKAHULSTUR  GPS 
KORTAFORRIT RADARVARAR  
jólagjafir GEISLASPILARAR 
magnarar   HÁTALARAR  
f jarstart   LITLU GULU 
HANDSTÖVARNAR  sætahitarar  
J Ó L A L J Ó S  Í  B Í L I N N  
geislaspilarar  MAGNARAR      
BASSABOX  gjafabréf  GPS 

SKEIFAN 4          SÍMI 585 0000 



Landsfundur 
Landsfundur Ferðaklúbbsins 4x4 haldin í Setrinu 14 október 2000. 

 

Tilgangur fundarins er að efla tengsl deilda og aðalfélags, miðla reynslu og 
þekkingu og skiptast á skoðunum einnig að taka sameiginlegar ákvarðanir er 
varðar heildarstarfsemi klúbbsins. 
 
Ferðalagið: 

Komið var í Setrið á föstudagskvöld í kalsaveðri, snjómuggu og 0 gráðu hita. 
Lítill sem enginn snjór á jörðu.  Lítið bar til tíðinda utan grindarbrot og 
suðuvinna sem tafði Vestlendinga og stuðningsmenn þeirra í 1 klst. við 
Kerlingafjöll.  Á laugardeginum hélst veður skaplegt og var hiti um 0 gráður 

Fundur var settur kl. 10 á laugardagsmorgni   fundarmenn alls um 35 
talsins. 

Formaður setti fundinn og greindi frá starfsemi klúbbsins frá síðasta landsfundi 
og fjallaði stuttlega um stöðu klúbbsins,  mikla fjölgun félagsmanna, gott álit 
annarra á klúbbnum, stöðu jeppaferðalaga. Einnig vaxandi umræða um 
utanvegaakstur og ölvunarakstur á fjöllum.  

Sigþór Karsson gjaldkeri fjallaði um nýbreytni varðandi félagsskírteini, og 
innheimtu félagsgjalda. Kynnti nýtt fyrirkomulag þannig að félagsskírteini og 
greiðsluseðill verður einn og sami hluturinn þannig að þegar greiðsluseðill 
hefur verið greiddur þá er hann orðinn fullgilt félagsskírteini 

Rögnvaldur Guðbrandsson sagði frá áformum  um útgáfu nýs félagatals og  
kynnti hugmyndir að bókstafakerfi til viðbótar við félagsnúmerakerfið sem nú 
er við lýði.  Nokkur umræða var um hvaða bókstafakerfi skuli að taka upp. 
Kosti þeirra og galla. Ákveðið var að nota gamla bílnúmerakerfið 
 
Fastanefndir sögðu frá starfi sínu og bar þar hæðst hugmynd skálanefndar  um 
að taka upp innheimtu skálagjalda í Setrinu að ári sem áður hefur verið frí.  
Þetta var talið gerlegt og þá að innheimta aðeins hóflegt gjald, t.d. 500 kr á nótt 
og þá frítt fyrir börn til 20 ára aldurs. 

 

KYNNING Á DEILDUM 
Fyrst kom Marteinn Jensen gjaldkeri Suðurnesjadeildar og sagði frá starfi 
sinnar deildar.  Starf deildarinnar er í sókn eftir lægð undanfarin ár. 
Eiríkur Eiríksson kynnti starf Vesturlandsdeildar, sem hefur verið nokkuð 
líflegt undanfarið.  





Næst á lista var Vestfjarðadeild, en enginn fulltrúi frá þeim mætti.  
Anton Brynjarsson sagði frá starfi Eyjafjarðardeildar, sem er í nokkuð föstum 
farvegi.  Sagði frá vinnu við skála þeirra við Réttartorfu. Þeir greiða kr. 500 í 
skálagjöld sem skila sér ekki nægjanlega vel. 
Sighvatur formaður Húnvetninga sagði frá starfi sinnar deildar, sem er í mikilli 
lægð um þessar mundir.  Félagar eru fáir og lítið virkir.  Skáli þeirra, Álkuskáli 
á Grímstunguheiði  er ekki mikið nýttur, þar er rafstöð svo gott er að vera í 
skálaum vetur.  Þá vantar aðstoð við að lífga deildina við. 
Ögmundur Kristjánsson formaður sagði frá starfi Suðurlandsdeildar, sem er 
með miklum blóma.  Mikið um nýja félaga og fundarstarf líflegt. 
   
Stefán formaður Skagfirðinga tiltók að svæði þeirra væri milli Húnvetninga og 
Eyfirðinga og lét mönnum eftir að ákvarða hvar það væri.  Að öðru leyti er 
þeirra starf áþekkt annarra deilda, regluleg fundarhöld og ferðir, og viðhald 
Skiptabakkaskála. 
Hallgrímur Óli kom frá Húsvíkingum sem funda tvisvar í mánuði.  Þeirra 
starfsemi er svipuð og annarra, ferðir og fundir.  Þeir hafa skála til umráða á 
Þeistareykjum og fer töluverður tími í umhirðu hans.  Þeir unnu að því að fjölga 
félögum og gekk á ýmsu með þá.  Ansi algeng  virðist vera sú aðferð að laða að 
nýtt fólk með bjórkvöldum, og er það sú aðferð sem virðist hafa virkað best.  
  
Sú hugmynd kom fram, hvort deildir ættu að taka sig saman og vinna í Setrinu 
og merkja sér sína vinnu. 

 
HEIMASÍÐA KLÚBBSINS 
Rætt var um heimasíðuna og mikilvægi þess að uppfæra hana hraðar. 
Mjög nauðsynlegt er að deildir taki meiri þátt í að uppfæra heimssíðuna, því 
það er mjög mikil vinna fyrir einn aðila að halda þessu við.  Mjög mikið er 
farið inn á þessa síðu, og þá ekki bara Íslendingar.  Mikið af heimsóknum 
kemur frá Evrópu.  Þetta gerir það að verkum að enn meira áríðandi er að passa 
síðuna. 

 
Fjarskiptanefnd/VHF kerfið-endurvarpar. 

Eddi fjallaði um þróun kerfisins.  Komnir eru fimm endurvarpar, Bláfelli, 
Bláfjöllum, Fjórðungsöldu, Vaðöldu og Þrándarhlíðarfjalli 

 

Starfsmaður/Starfssvið 

Arnþór Þórðarson fjallaði um hugmyndir Stjórnar klúbbsins um ráðningu 
starfsmanns. Farið var yfir drög að starfslýsingu fyrir starfsmann. Fjárveiting 
fyrir starfsmanni var samþykkt á síðasta aðalfundi og starfslýsing þessi fyrsta 
stigið í ráðningu hans.  



  
Vantað hefur lýsingu á starfssviði nefnda og var farið yfir drög að erindis-
bréfum fyrir nefndir. M.a. var ítrekað að gjaldkeri hefur yfirstjórn fjármála og 
hver nefnd skal skipa sér formann, ritara, fréttafulltrúa (tengilið við stjórn) og 
meðstjórnarmenn.  
Erindisbréf deilda eru ný af nálinni og drög að henni voru kynnt.( verða send út 
á næstunni). 
 
Önnur mál 
Sumarhátíðin 2001.  5 ár frá síðustu hátíð fyrir norðan í umsjá Eyfirðinga og 
Húsvíkinga og tími kominn á aðra hátíð þar. Tekið var vel í það og talið að það 
muni auka þátttöku norðanmanna sem verið hefur dræm síðustu ár.  
 
Rætt um hugsanleg afskipti klúbbsins af skálanum í Nýjadal, aðalfélag er ekki 
tilbúið til að taka að sér nýjan skála og það yrði þá í valdi deildanna ef þær 
vildu taka að sér slíkt verkefni. 

 
Hvers vegna er ekki Austurlandsdeild í klúbbnum? Arnþór varpaði fram þeirri 
spurningu. Eddi varð fyrir svörum og ræddi að jeppamenn væru á austfjörðum 
og hafa mikinn áhuga á að stofna deild. Rætt um að fara austur og halda fund. 
Svæðið er dreift og spurning hvort menn koma sér saman t.d. á Egilsstöðum.  

 
Nýtt félagsnúmerakerfi: Bókstafur bætist framan við núverandi félagsnúmer. 
Upplagt tækifæri til að stokka upp númerakerfi. Félagatal mun þó aðeins bæta 
við bókstaf fyrir framan þau númer sem nú eru í notkun. Þetta verði gert svo að 
félagatalið komist út nú á þessu ári.  Næstu þrjú ár verði síðan notuð til að 
betrumbæta kerfið.  
 
Fundi var slitið um sexleitið og um kvöldið var síðan kvöldverður í boði 
klúbbsins. 

 

 

                                                                   Ferðaklúbburinn 4x4 

                                                                 Þórarinn Guðmundsson  

                                                                         Formaður 



Umgengi í skálum 
Á landsfundinum 13,—15, október síðastliðinn bar margt á góma og var meðal 
annars rætt um umgengi í skálum, sem virðist fara versnandi með hverju árinu.  
Þar var vísað í grein sem verið hefur á vefsíðu klúbbsins síðan 28. apríl, og þar 
sem nú líður óðum að því að menn fara að huga að ferðum um væntanleg góð 
snjóalög, fannst okkur gráupplagt að birta greinina í heild sinni hér. 

Nafn: Guðbr.Þorkell Guðbrandsson, félagi nr. 650 

Ágætu félagar!  

Umræðan um Aldamótaferðina er alveg ágæt, bæði hreinskiptin og gagnorð og 
fróðlegt fyrir okkur, sem ekki tókum þátt í henni að lesa um hana og læra af. 
Hinsvegar langar mig til að fjalla um svolítið annað, ef það leyfist.  

Við vorum að fá í hendurnar nýjasta hefti af Setrinu okkar og alltaf jafn gaman 
að fá það í hendurnar og þökk eiga þeir skilið sem halda þeim ágæta tengli úti. Í 
þessu tölublaði er ýmislegt sem tengist komandi aðalfundum móðurfélags og 
deilda og til upprifjunar eru birtar samþykktir (lög) klúbbsins. Þar stendur m.a. 
í 2. grein um markmið félagsins: "Að gefa gott fordæmi um umgengni og 
verndun landsins með jákvæðri eftirbreytni og umræðu um náttúruvernd". Gott 
mál og aldrei of oft brýnt fyrir okkur öllum að hafa þetta í huga, því sé þessa 
gætt fáum við áfram að halda því frjálsræði í ferðum um landið okkar og þá 
einkum hálendis þess, sem okkur öllum er svo mikils virði. Það ber hinsvegar 
að hafa í huga að þessu fylgir svolítið fleira en að skilja ekki eftir sig hjólför í 
mosa.  

Á hálendinu hefur víða verið komið upp skálum til afnota fyrir hinn almenna 
ferðamann, misgóðum að vísu og ekki bjóða þeir allir  upp á heita potta né 
sturtur og vatnsklósett, enda náttúrulegar aðstæður við skálana misjafnar til 
þeirra hluta. Sumstaðar er gæsla en á tiltölulega fáum stöðum er hún yfir vetur-
inn þegar okkar félagar eru mest á ferðinni, sem og "mottuliðið" á vélsleðunum. 
Víða er mönnum einfaldlega treyst til þess að ganga vel um skálana og standa 
skil á hinu hófsama endurgjaldi fyrir þá þjónustu, sem þar er veitt. Því miður 
verður að segjast eins og er, að umgengni hefur heldur verið að færast á verri 
veginn hin síðustu ár og skil á gisti- og viðdvalargjöldum versnað í öfugu 
hlutfalli við vöxt góðærisins margumtalaða, sem og dýrari bíla (og sleða).  

Nú í vetur hefur þó keyrt um þverbak í þessu efni. Við hér í Skagafirði (það eru 
enn nokkrar hræður enn að þrjóskast við að búa úti á landi), erum að basla við 
að halda úti nokkrum skálum og eru tveir þeirra á hinu eiginlega hálendi. Annar 

SKOÐUN 



þeirra er Ingólfsskáli Ferðafélags Skagfirðinga í Lambahrauni, sem var 
staðsettur þar m.a. með tilliti til þess að vera miðja vegu milli Hveravalla og 
Laugarfells en ekki vegna náttúrugæða. Hann verður að hita upp með 
gasofnum. Hinn er skáli 4x4 deildarinnar á Skiptabakka, mikið ágætis hús, vel 
einangrað og miðstöðvarhitað (og með vatnsklósetti!). Bæði þessi hús eru svo 
með lýsingu frá sólarsellum. Í hvorugu þessara húsa er gæsla og mönnum hefur 
verið treyst til að ganga vel um þau og greiða fyrir afnot og gjaldið hefur að 
okkar mati verið hóflegt.  

Skil á gistigjöldum hafa hinsvegar löngum verið léleg en kostnaður við rekstur 
hinsvegar nokkur einkum hefur gas til upphitunar verið að hækka mikið hin 
síðari ár og mikið eyðist af því í Ingólfsskála. Fæstir sem þar koma og kveikja 
upp á ofnunum, hvort sem dvalið er nú dagpart eða lengur, telja sig hafa 
nokkrar skyldur í þá átt að gjalda fyrir þau afnot. Sem dæmi má nefna, að frá 
áramótum til páska var brennt gasi af 9 stk. 11 kg kútum, en innkomið 
gistigjald dugir ekki nema upp í brot af áfyllingu á einn kút. Þar við bætist, að 
illa hefur verið um skálann gengið jafnvel svo, að einn 
heimamaður, sem leit þar við til eftirlits, notaði orðið skemmdarverk.  

Nú höfum við t.d. spurnir af því, að þarna gistu tilteknir menn, sem m.a. létu 
vita af því í fjölmiðlum meðan á Heklugosinu stóð, að þeir væru þarna á ferð og 
gáfu upp nöfn sín. Síðar í þeirri sömu ferð gisti sá hópur einnig í 
Skiptabakkaskála og sá ekki ástæðu til þess heldur að greiða þar og á 
hvorugum staðnum rituðu þeir í gestabækur, enda ekki siður þeirra sem vilja 
ekki láta fréttast af sér og skálanotkun sinni. Hvað um það. Við eigum öll, sem 
ferðumst á fjöllum og höfum af því yndi og skemmtan, bæði að standa skil á 
þeim kostnaði, sem þessar skemmtanir okkar leiða af sér fyrir eigendur og/eða 
rekstraraðila þessara staða, sem og gæta þess að valda ekki spjöllum, hvorki á 
náttúru landsins né á þeirri aðstöðu,sem ferðalöngum hefur verið búin, oft með 
ærnum kostnaði, fyrirhöfn og sjálfboðavinnu óeigingjarns áhugafólks.  

Óhóflegur drykkjuskapur hefur einnig færst mjög í vöxt og það er mál allra, 
sem nærri þessu koma, að nýliðinn vetur hafi verið einn sá versti í manna 
minnum hvað það varðar. Allt þetta eru mál, sem klúbburinn okkar á að láta til 
sín taka, því heiður hans liggur við og það sem meira er; ferðafrelsi okkar, sem 
við viljum svo gjarnan halda. Nú segja menn vafalaust; enn einn kverúlantinn 
af landsbyggðinni. Alltaf er þetta landsbyggðarlið að kvarta. En þetta er ekkert 
mál milli landsbyggðar og þéttbýlis, þetta er mál okkar allra, hvar sem við 
búum. Hagsmunir okkar eru þeir sömu, hvaðan sem við ökum af stað í ferð-
irnar. Það sem meira er, þeir sem eru sekir eru ekkert síður af landsbyggðinni 
en "að sunnan".  

Með félagskveðju,  

Guðbr. Þ. Guðbrandsson Sauðárkróki 



Tækninýjungar 
Íslensk hönnuð 38”dekk frá Arctic Trucks. 

ARCTIC TRUCKS, hefur gert samstarfssamning við bandaríska fyrir-
tækið Alpha Tyre System um framleiðslu á jeppadekkjum undir merki 
Arctic Trucks.  Dekkin verða framleidd í Kína af þarlendu fyrirtæki sem 
er að hluta til í eigu Alpha Tyre.  Samkomulag er um að framleidd verði 
5 þúsund dekk á þriggja ára tímabíli eftir forskrift og hönnun Arctic 
Trucks og verður þetta í fyrsta sinn sem framleidd eru sérhönnuð stór 
dekk til aksturs í snjó.  Ráðgert er að selja stóran hluta framleiðslunnar í 
Bandaríkjunum. 

 

Ætla að auka gæðin.                                                                            
Loftur Ágústsson, framkvæmdastjóri hjá Arctic Trucks, segir að upphaf 
þessa máls megi rekja tvö ár aftur í tímann.  P. Samúelsson og Arctic 
Trucks hafi breytt fjölmörgum bílum fyrir stærri dekk og skortur á góðum 
jeppadekkjum hafi jafnan verið töluvert vandamál.  Loftur segir að gæð-
um stórra jeppadekkja sé almennt ábótavant og stendur hugur Arctic 
Trucks með samstarfsverkefninu til þess að framleiða gæðadekk með 
sérhönnuðu mynstri til aksturs í snjó.  Freyr Jónsson, tæknistjóri hjá 
Arctic Trucks, hefur haft veg og vanda af hönnun dekkjanna, sem í 
fyrstu verða framleidd einvörðungu í stærðinni 38 tommur.  Þetta eru 
heilsársdekk með milligrófu mynstri og mikið flipaskorin (siping) og 
henta því sérstaklega sem vetrardekk.  Þetta verður í annað sinn sem 
fyrirtæki hefur framleiðslu á dekkjum af þessu tagi, en fyrir er í Banda-
ríkjunum verksmiðja sem framleiðir Dick Cepek, Mudder, Groundhog, 
Super Swamper og fleiri gerðir. 

“Það sem ýtti okkur af stað í þetta verkefni er fyrst og fremst þau gæða-
vandamál sem við höfum staðið frammi fyrir vegna þessara dekkja.  
Viðskiptavinir eru reyndar farnir að sætta sig við að gæðum stórra 
dekkja sé ábótavant, en svo virðist sem erfiðleikum sé bundið að 
framleiða dekkin þannig að þau verði algerlega kringlótt.   Þetta veldur 
því að kast getur komið í stýrið og vandamál verða vegna jafnvægis-
stillingar og fleira í þeim dúr.  Við höfum lagt ofuráhersu á það að gæðin 
verði á þann hátt að óhætt verði að fullyrða að frá okkur komi besta 
stóra dekkið í heimi,” segir Loftur.  Dekkin verða merkt Arctic Trucks og 
heita þau AT405, en tölugildið er evrópska mælieiningin fyrir 38 tommu 
dekk. 



 

Dýrari framleiðsuaðferð.                                                        
Samstarfsaðilar Arctic Trucks munu fjárfesta í nýjum vélbúnaði til að 
framleiða dekkin, en Arctic Trucks leggur til mót sem dekkin verða 
steypt í.  Arctic Trucks sér um að markaðssetja dekkin en fyrirtækið fær 
hugsanlega aðstoð á því sviði frá Alpha Tyre.  Áætlað er að sala á 38 
tommu dekkjum á Íslandi nemi 1.000—1.200 stk. á ári.  Loftur telur að 
markaður fyrir þessa stærð af dekkjum sé hlutfallslega stærstur á Íslandi 
í heimssamanburði.  Hann segir að stefnt sé að því að dekkin verði á 
samkeppnisfæru verði, þ.e. á lægra eða svipuðu verði og þau dekk sem 
eru á boðstólum núna.  Megin markmiðið er hins vegar að framleiða 
betri dekk.  Loftur segir að uppfylli dekkin gæðavæntingar Arctic Trucks, 
sé fullvíst að framleiðsla hefjist á fleiri dekkjastærðum, m.a. 36 tommu 
dekkjum, sem eru vinsæl í Bandaríkjunum. 

 

AT405 eru radíal dekk.                                                                                 
Freyr Jónsson, tæknistjóri hjá Arctic Trucks, hannaði dekkið frá grunni.  
Dekkið verður smíðað í svokölluðu fjölpressumóti, sem er sama 
framleiðsluaðferð og höfð er við framleiðslu fólksbíladekkja.  Aðferðin á 
að auka gæði framleiðslunnar og tryggja að dekkin verði kringlótt.  
Yfirleitt eru jeppadekk framleidd í tveggja klemmu móti.  Fjölpressumót 
eru samsett úr minni einingum og eru mun dýrari.  Mynsturlagið verður 
með þeim hætti að dekkið hreinsi sig vel, jafnt í snjó og slyddu.  Gleiðari 
horn verða á gripflötum sem veldur því að dekkið sleppir fyrr snjónum 
þannig að hann sitji ekki fastur í mynstrinu.  Mikill og fíngerður 
flipaskurður verður í dekkinu sem eykur verulega grip í snjó, en algengt 
er að menn láti skera í dekk til að ná fram þessum eiginleikum.  Þess 
verður ekki þörf á AT405.  Mun meiri drefing verður á naglagötum en á 
hefðbundnum vetrardekkjum en eflaust munu margir sleppa því að láta 
negla dekkið þar sem hér er um heilsársdekk að ræða.  Dekkið er fram-
leitt fyrir 12-14 tommu felgur en þau dekk sem nú eru á markaðnum eru 
smíðuð fyrir 10 tommu felgur.  Felguvörn verður á dekkinu.  Þarna er 
um að ræða flipa sem leggst yfir felgubrúnina.  Dýpra mynstur verður á 
dekkjunum og þau verða E-merkt fyrir Evrópumarkað og DOT-merkt 
fyrir Bandaríkin.  AT405 kemur á markað um mitt næsta ár. 

Fréttatilkynning frá Arctic Trucks. 



Auglýsingar 
Óskast: 

Óska eftir 
þriðju sætaröðinni í  
Land Cruiser 80. 
Upplýsingar í síma 698-1396 
Valdimar 

Óskast: 

8" álfelgur-5 gata, mjög fallegar, millikassi úr Bronco II,                        
6,2 dísel, ónýt blokk en annað heilt.                                              
Afturrúða úr BroncoII, stigbretti og ljós.                                              
Erum líka með stóra iðnaðarloft-pressu sem þarfnast sam-setningar.     
Á sama stað vantar 4" susp. lift kit fyrir Ranger '92.                                
Uppl. í s: 565-1232, 867-1926 og 861-4622.  

Harrý Samúel Herlufsen (félagi nr. 60) og Árni Samúel Samúelsson. 

Land Cruiser 90 og Patrol eigendur. 
Til sölu snyrtileg borð fyrir ferðatölvur sem hægt er að skrúfa í og úr 
með lítilli fyrirhöfn. 
Borðin eru felld inní innréttingu bílsins og  hönnuð þannig að þau skerði 
sem minnst útsýni og aðgang að stjórntækjum bílsins. 
Verð tilbúið til ísetningar kr. 15.000 en í komið kr. 20.000.  

Benni Ólafs sími 892-2013. 

 Til Sölu: 
Nissan Patrol slx,"94. Rauður, á nýlegum 38" dekkjum. Nýupptekin vél 
og margt margt fleira. Nánari útlistun er á Korktöflunni á heimasíðu 4x4 
Nánari upplýsingar í símum 869-7090 Rakel og 899-2113 Halli. 

Til sölu! 

Óska eftir  
3,73 hlutfalli í 10 bolta GM 
framhásingu, er með 4,56 hlutfall. 
Einnig óskast 3,3 l´. Nissan Turbo 
hreyfill, má vera úrbræddur. 
Ástþór,  s. 863-0839 og 565-9400 


