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Ritnefnd

Ásgeir Kristinsson
asgeirk@simnet.is hs. 567 0654

Örn Guðmundsson
hs. 554-4084

Sigurður Helgason
siggih@hi.is hs. 555-4050

Netfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is
Netfang stjórnar: stjorn@f4x4.is

Umsjónarmaður félagsskrár er:
Sindri Grétarsson, felagatal@f4x4.is

Hönnun/prentun Seturs:
Birgir Már Georgsson/LITLAPRENT ehf.

Sími og myndsendir Ferðaklúbbsins 4x4: 568 4444
Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6
kl. 20:30

Heimasíða klúbbsins er: www.f4x4.is

Reykjavík: Mánudaginn 4. febrúar á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.
Fundarefni: Innanfélagsmál, m.a. sagt frá nýliðaferð umhverfisnefndar um

Langjökul á Hveravelli, þorrablótið, “101 Reykjavík”, 4ra ferða 
helgin, kvennaferðin, myndbandasamkeppnin, kynning á nýjum 
samstarfssamningi við Skeljung o.fl. o.fl.

Fræðsluerindi: Ingþór Bjarnason, sálfræðingur og pólfari með meiru heldur fyrirlestur
um sálarástand á ferðalögum. 
Kynning frá Bílabúð Benna.
Kaffihlé í boði Bílabúðar Benna.
Eftir kaffihlé verður myndasýnig.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 6. febrúar, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30.
Fundarefni: Kynning frá Fjallasport.

Skráning á þorrablótið.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 11. febrúar, í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni: Freyr frá Arctic Trucks heldur erindi og sýnir myndir.

Fulltrúi tryggingafélags kemur og kynnir utanvegatryggingu.

Húnvetningadeild: Fimmtudaginn 14. febrúar, í Björgunarsv.húsinu á Blönduósi kl. 20:30.
Fundarefni:    Tilsögn og upprifjun á GPS leiðsögutækjum.

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 5. febrúar, í kaffistofu Mjólkurfélagsins, kl. 20:00.
Fundarefni: Skráning á þorrablótið þann 23.febrúar í Skiptabakkaskála.

Lokaskráning í “101 Reykjavík”.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 5. febrúar, í húsn. Starfsmannafélags KEA kl. 20:30.
Fundarefni: Skúli K. Skúlason leiðbeinir um töku videomynda.

“101 Reykjavík” og skráning á þorrablótið þann 9. febrúar.

Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja fimmtudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:30.
Fundarefni: Á fyrri fundi:  Lokaskráning í “101 Reykjavík” ferðina.

Á seinni fundi:  Sýndar myndir frá nýafstöðnu þorrablóti.

Austfjarðadeild: Miðvikuaginn 6. febrúar, í Hótel Valaskjálf kl. 20:00.
Fundarefni:   Skráning í “101 Reykjavík”.  Félgasmenn eru beðnir að vera 

viðbúnir að greiða skráningagjald kr. 4.200,- á fundinum.
Þorrablótið í Snæfellsskála þann 16. febrúar.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 5. febrúar í Tryggvabúð kl. 20:30.
Fundarefni: Birgir Brynjólfsson (Fjalli) mætir og sýnir og myndir og segir frá þeim.

Eflaust verður hann með skemmtilegar ferðasögur í pokahorninu. 
Skráning í þorrablótsferðina og hún kynnt frekar.

FÉLAGSFUNDIR



Bílabúð Benna verður með veglega kynningu á febrúar fundi
Ferðaklúbbsins 4x4.

Þar verða kynntar nýjar loftdælur frá Extreme Outback og
4WD Warehouse. 

Nýja Algrip driflæsingin verður kynnt ásamt fleiri hlutum.

Að þessu tilefni verður Bílabúð Benna með sérstakt staðgreiðslutilboð, gegn framvísun
félagsskýrteinis, til allra 4x4 félaga.
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tommu ís með vökum sem tóku heila
skóflulengd eða uppí höku. Rétt ofan við
göngubrúnna var straumharður en nokkuð
árennilegur staður þar sem Bjössi reyndi
fyrir sér en það brotnaði undan honum
10m2 klakastykki og hægra framhornið fór
ofaní uppá húdd. Honum tókst að bakka
uppúr en klakinn stíflaði ánna og myndaðist
þarna stórt lón. Ofar var stórt svæði slétt
með blárri rönd eftir því miðju og neðar var
áþekkur klaki sem brotnað hafði undan
Toyotunni áður með miklu dýpi undir. Konni
var settur í línu og vann mikið starf við
stíflulosun úr ánni. Þarna náðum við til
botns og ekki voru aðrir staðir árennilegri.
Eftir að við komum uppúr Kalda-
klofskvíslinni sáum við okkur til mikillar gleði
að Bláfjallakvíslin sem liggur þarna fimm-
hundruð metrum vestar var opin og greið-
fær. Eftir að við komum yfir Markárfljóts-
brúnna var nokkuð erfitt að finna leiðina
upp í gegnum skorninga fulla af snjó. Þarna
var allt hvítt ennþá og ekki teljandi krapi.
Sneiðingurinn við Einhyrning var slétt fullur
og við mokuðum okkur spor að hluta og
skelltum okkur síðan niður hlíðina þegar
framhjá dýpstu giljunum var komið. Einhver
þoka var á hæstu toppum og tókum við nú
upp tölvuna í lélegasta skyggninu til þessa
til að reyna fylgja veginum sem mest.
Nokkur krapi var að myndast í lægðum.
Komum við til borgarinnar fyrir kvöldmat
býsna glaðir yfir fyrstu snjó ferð vetrarins.
Bestu kveðjur
Bjartur
bjartur@mt.is

Hér kemur ferðasaga frá helginni...
Við fórum af stað á þremur bílum frá Hellu
um hádegisbil laugardaginn 8.desember.
Ég (Bjartur) og Konráð Karl á Wrangler,
Davíð og Sigurður sonur hans á CJ5, Björn
Breiðfjörð og Steini á Double Cab. 
Við völdum leiðina frá Keldum inn í
Hvanngil. Þegar við komum inn fyrir
Hafrafell var stefnan tekin í norður undir
Vatnafjöll fremri og þaðan beint í
Laufafell. Strax við Hafrafell var komin
vetrarsnjór og u.þ.b. 4 punda færi. Veðrið
með besta móti bjart með bláum himni inn
á milli og hægur vindur, alveg logn
sumstaðar og hélst þetta veður fram að
kvöldmat. Við Laufafell fórum við yfir tvo
litla læki sem voru talsverður farartálmi. Við
fundum góða leið yfir fyrri lækinn en það var
bratt að og uppúr. Sá seinni var þannig að
hann var að mestu leiti fenntur í kaf en blár
og ófrosinn. Konni fór í vöðlur og óð
krapann um allt og fann skástu leiðina.
Bjössi Breið fór fyrstur og komst uppá
bakkann hinum megin en það fór ansi djúpt
á honum. Þegar ég var að hjakka í
bakkanum hinum megin leit ég aftur í og sá
undir vatnsborðið út um afturgluggann bað
ég þá Bjössa um að toga mig sem fyrst á
þurrt. Framljósin hjá Davíð fóru alveg á kaf
og allt varð svart þegar hann slakaði sér útí
vatnið. Markárfljótið var vatnslítið og
auðvelt. Við brunuðum í gegnum
Álftarskarðið á góðum snjó og framhjá
tómum Álftavatnskálunum, við höfðum ekki
séð nein merki um mannfólk frá því að við
lögðum af stað. Það tók nokkurn tíma að
finna leiðina inn að Hvanngili frá Álftavatni.
Færið var gott og við gátum keyrt um allt en
víða voru hengjur í öllum þessum giljum og
skorningum.
Skálinn var til fyrirmyndar eins og alltaf og
samkvæmt venju hófumst við handa við að
segja hetjusögur yfir grillmat. Það var farið
að hvessa af suðaustri og éljagangur með
snörpum hviðum, enn var frost.
Sunnudagurinn heilsaði með sunnan
rigningu og roki. Kaldaklofið leit illa út,
Konni kannaði vaðið sem var á tveggja

Skroppið í Hvanngil

Hvanngil (úr myndasafni) BMG

Big Red loftdæla 12 volt

Fullt verð 36,850-
Tilboð 31,323-

Maglite Hleðsluljós 220/12volt með festingum.

Fullt verð  21,850-
Tilboð 18,567-

Álkarlar 20% afsláttur
af öllum tegundum

Tilboðin gilda út febrúar og eru á meðan byrgðir endast.
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Þorrablót
Suðurlandsdeildar
verður í Hólaskógi helgina 23-24. febr.
n.k.  Skálinn í Hólaskógi er mjög vel
útbúinn m.a með rafmagni,
vatnssalernum og  sturtum, Þannig að
þar fer vel um alla. Skálinn tekur um 90
manns með dýnum á gólfum og því
um að gera að tilkynna þátttöku á
næsta félagsfundi eða sem fyrst til
Jóns eða Ragnheiðar í v.síma 482-
3755 eða GSM 892-4559 eða Gauja í
síma 893-2865 eða h.síma 482-2071.

Ef af líkum lætur verður bryddað upp á
margs konar skemmtun og leikjum  að
ótöldum endalausum Toyotu-og
Willys-skæting. Hver veit nema gítarar
verði teknir með, ef tryggt er að
gítarklippur séu ekki með í för.
Á laugardeginum verður einhver
skemmtilegur bíltúr á dagsskránni,
eftir veðri og aðstæðum t.d. inn í
Laugar í stutta heimsókn til Suður-
nesjamanna eða upp í Sultarfit.
Búið er að panta Landmannalaugar
15-16. febrúar árið 2003.
Kveðja Jón G Bergsson

Nú líður óðum að stórferð þeirra
norðan og austan manna suður um
Sprengisand, svo við höfðum samband
við Sidda á Akureyri og inntum hann
nánari frétta.  Hann sagði að áhugi væri
mikill á ferðinni, en lokatölur um fjölda
væru ekki komnar, enda væru hinar
ýmsu deildir að ganga frá loka-
skráningu á febrúar fundum.  Þó væri
ljóst að það yrði pláss fyrir alt að 40
félaga af suður- og vesturlandi.  Edvald
Geirsson, ritari klúbbsins gefur nánari
upplýsingar, en annars geta menn sótt
beint um á netfangi 
http://eva.ismennt.is/~ey4x4/.
Umsjónarmenn ferðarinnar vonast svo
til að sjá sem flesta félaga í Mörkinni,
neðri salur, eftir grillveisluna á laugar-
dag.  Gert er ráð fyrir að henni ljúki um
kl. 21:00, en þar verður barinn opinn og
vonandi mikill gleðskaður.
Fyrir þá sem ekki hafa aðgang að
netinu birtum við ferðaáætlunina.
ATH! ferð þessi er skipulögð af sam-
eiginlegri ferðanefnd Norður- og
Austurlandsdeilda í Ferðaklúbbnum
4x4, en hver maður ferðast á eigin
ábyrgð og ferðanefndarmenn og
Ferðaklúbburinn eru ekki ábyrgir
fyrir neinum þeim skaða eða áföllum
sem menn eða bílar kunna að verða
fyrir í þessari ferð, né heldur
vinnutapi eða neinu öðru sem
þátttaka í þessari ferð getur leitt af
sér.
1.  Undirbúningur
Myndaðir verða hópar, lágmarksfjöldi
er 3 í hverjum hóp. Æskilegt er að ekki
séu fleiri en 6 í hóp, en ekki verður sett
þak á fjölda í hópum. Skráning verður
hjá einstökum deildum eða á netinu.
Greiða þarf þátttökugjald, 4200 kr. fyrir
manninn. Innifalið er leiðarbók, gisting

og morgunmatur í Nýjadal og grillveisla
í Reykjavík. Auk þess tveir límmiðar á
hvern bíl.
2. Fimmtudagur 28. febrúar/föstu-
dagur 1. mars
Fyrsti hópur leggur af stað á fimmtu-
dagskvöldi frá Húsavík. Hann leggur
slóðina, opnar skálana, hitar upp og
sér um að raða hópum í skálana. Aðrir
hópar leggja síðan af stað á föstudegi
og mun hópur frá Eyjafjarðardeild reka
lestina og veita aðstoð þeim sem
kunna að hafa lent í einhverjum
vandræðum á leiðinni.   Ef ekki verður
nægjanlegt svefnpláss í Nýjadal. Verður
deildum úthlutað "kvóta" í hlutfalli við
fjölda félaga í ferðinni. Hver deild um
sig verður að ákveða hverjir sofi inni og
hverjir í bílum, reynist þörf á slíku.
3.  Laugardagur 2. mars
Á laugardagsmorgni verður vaknað
klukkan 7. Fyrsti hópur fer frá Nýjadal
kl. 8, næsti 8:30 og síðan hver hópurinn
af öðrum á 15 mínútna fresti. Ekin
verður Ölduleiðin suður í Versali en
Kvíslaveituvegur hafður sem varaleið ef
veður eða færi verður mjög slæmt.
Þegar til Reykjavíkur kemur verður frír
tími til kl. 20. Þá safnast menn saman
við hús 4x4 í Mörkinni 6 og þar verður
sameiginleg kvöldstund með grillveislu.
Gisting verður í Mörkinni, en þeim sem
vilja vera annars staðar er það frjálst.
4.  Sunnudagur 3. mars

Sýning verður á bílum þátttakenda á
planinu hjá Mörkinni 6 kl. 11 - 12 og
síðan verður ferðinni formlega slitið.

Upplýsingar teknar af heimasíðu
Eyjafjarðardeildar

101 Reykjavík, ferðaáætlunFÉLAGAR EYJAFJARÐARDEILD!
ATHUGIÐ ! 

NÝR FUNDARSTAÐUR !! 
-------------------------------------------------------- 

Næstu fundir verða í 
húsnæði starfsmannafélags KEA í 
Verslunarmiðstöðinni Sunnuhlíð.

Þorrablót
Eyjafjarðardeildar 
Þorrablótið okkar verður á Mývatni í ár,
nánar tiltekið á Seli-Hótel Mývatn Skútu-
stöðum og verðið er kr. 5.500,- pr.mann.
Innifalið í því er Þorrahlaðborð, gisting í

tveggjamanna herbergjum og svo morgun-
verður á sunnudeginum. Kjósi menn að
mæta á föstudagskvöldinu kostar auka-
nóttin með morgunmat kr.1.500,- pr. mann. 
Lokaskráning fer fram á febrúarfundi
deildarinnar. 
Skemmtinefnd

Þorrablót
Suðurnesjadeildar
verður haldið í Landmannalaugum helgina
22 - 24 febr. n.k. Skráning verður á næsta

fundi og er verð á mann 3000-3500
kr.(matur og gisting). Vegna góðrar
þátttöku undanfarin ár (85-110 manns)
verða aðrir en þeir sem skráðir eru á
þorrablótið að beina ferðum sínum annað
þessa helgi.  STJÓRNIN

Önnur þorrablót:
Reykjavíkurdeild: Í Setrinu 9. febrúar
Austurlandsdeild: Í Snæfellsskála 16. febrúar.
Skagfirðingadeild: Í Skiptabakkaskála 23. febrúar.
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Stjórn klúbbsins hefur að
undanförnu unnið að því að
styrkja fjárhagslegan grundvöll
klúbbsins, einkum til að mæta

vaxandi rekstrarkostnaði samfara mikilli
fjölgun félaga og ráðningu starfsmanns
klúbbsins síðastliðið haust.  Eftir nokkurn
undirbúning var ákveðið að leita
sérstaklega eftir stuðningi frá Skeljungi hf.
Viðtökurnar voru afar góðar og hefur nú
verið undirritaður tólf mánaða samstarfs-
samningur við Skeljung.  Klúbburinn mun fá
fasta mánaðarlega greiðslu frá Skeljungi, en
stærð hennar er háð eldsneytiskaupum
félagsmanna á Shellstöðvunum. Á sam-
ningstímanum mun Skeljungur styrkja
starfsemi klúbbsins á margvíslegan hátt,
bæði með beinum fjárframlögum og olíu
auk afslátta á vörum sem notaðar eru í
skálum félagsins.  Fyrir félagsmenn hefur
samningurinn eftirfarandi í för með sér:
• Skeljungur hf. greiðir klúbbnum eina
krónu í styrk fyrir hvern lítra af eldsneyti
sem klúbbfélagar kaupa á Shellstöðvunum.
Skráning á eldsneytiskaupum fer fram með
hjálp Fríkortsins, sem sent verður þeim
klúbbfélögums sem ekki eiga það fyrir. Með
því að nota Fríkortið safnast um leið
Frípunktar inn á reikning viðkomandi. 
• Skeljungur mun að auki veita 1 kr. í
afslátt af bensíni og diesel til þeirra félaga
4x4 sem eru með viðskiptakort hjá félaginu.
Hægt er að nota viðskiptakort Skeljungs til
úttektar á eldsneyti á öllum Shellstöðvum
og einnig hjá Orkunni.
• Félagsmenn fá 15% afslátt af smur-
þjónustu á smurstöðvunum að Laugavegi
180 og í Skógarhlíð.
• 10% afsláttur af Thule bílaaukahlutum,
selt í gegnum Stillingu hf. í Skeifunni
• 10% afsláttur af Britax barnastólum
seldir í gegnum Ólavíu og Oliver í Glæsibæ.
Á móti mun klúbburinn birta auglýsinga og
kynningarefni frá Skeljungi í fréttabréfi og á
vefsíðu klúbbsins auk þess sem skipu-

lagðar ferðir Reykjavíkurdeildar munu
hefjast á Selectstöðinni við Vesturlandsveg.
Eins og áður sagði er það undir
félagsmönnum sjálfum komið hve miklu
þessi samningur skilar klúbbnum. Með því
að beina eldsneytiskaupum sínum í enn
frekari mæli inn á Shellstöðvarnar geta
klúbbfélagar nú lagt sitt af mörkum til þess
að efla starfsemi Ferðaklúbbsins og stuðla
að blómlegu starfi næstu misserin.

Ferðaklúbburinn gerir samstarfssamning 
við Skeljung hf.

Skálareglur
1. Ferðamenn eru beðnir um að ganga frá skálanum eins og þeir myndu vilja 

koma að honum sjálfir.
2. Reykingar eru bannaðar innan dyra.  Einnig í fordyri.
3. Bannað er að grilla í skálanum og útihúsum hans (Rafstöðvargámi og 

salernishúsi)
4. Bannað er að taka bílhluti inn í Setrið til viðgerðar.
5. Eingöngu skal nota kamar þegar ekki er vatn á vatnssalerni.
6. Útiskór eru bannaðir í aðalbyggingu.
7. Við brottför skal hafa eftirfarandi að leiðarljósi:

a. Sópa og skúra gólf.
b. Ganga vel frá gluggum (ath. að allir gluggar séu vel lokaðir)
c. Reisa allar dýnur upp svo vel lofti undir þær og ganga frá dýnum á 

svefnloftum.
d. Skrúfa vel fyrir gas á eldavél í eldhúsi, olíu á rafstöð og olíu á 

olíuofna.
e. Hreinsa snjó úr útidyrafalsi og ganga vel frá hlerum fyrir dyrum.
f. Allt rusl og drykkjarumbúðir skal taka með til byggða.
g. Þrífa og læsa salernishúsi.
h. Ganga úr skugga um að skrúfað sé fyrir olíulögn að tanki fyrir 

ljósavél.
i. Slökkva á ljósavél og læsa gámi.

8. Dýrahald er bannað í aðalskála nema með samþykki annarra skálagesta.  
Eigendum er skylt að sjá til þess að dýr sem þeir koma með angri ekki 
skálagesti.

9. Svefnkyrrð skal vera í skálanum frá kl. 24.00 til kl. 7.00.

Brot á reglum skal tilkynna til skálanefndar.

Til þess að vistin í Setrinu verði þægileg, góð og eftirminnileg þá þurfum við að
sýna tillitssemi, hún kostar ekkert.

Munið skálagjöldin.  Það kostar mikið að reka skálann.   Njótið dvalarinnar.

Skálanefndin.

Skálareglur í Setrinu
Ekki er úr vegi að minna á skálareglurnar í Setrinu og viljum við
biðja félaga að lesa þær og virða!

Dekkjaviðgerð BMG

Við Ófærufoss BMG



Ný Loftdæla
Vorum að fá loftdælu frá Ástralíu sem heitir Big
Red.
Big Red dælan hefur verið til margra ára á
markaði í Ástralíu og Ameríku og hefur fengið
fádæma lof fyrir gæði, lága bilanatíðni og gott
verð. Þetta er dæla sem er framleidd í Ameríku og
útfærð og endurbætt fyrir Ástralíu markað. Hún er
létt, fyrirferðalítil og ótrúlega dugleg. Þessi er vel
nothæf fyrir 38” og frábær sem varadæla hjá þeim
sem eru með air condition
dælu eða kút. Má snúa á alla
kanta. Ef lítið pláss er í
húddinu, þá er þetta dælan
fyrir þig.

Tæknilegar upplýsingar:
Hámarks þrýstingur 160psi
Hámarks orkunotkun 20 amper
Sjalfvirkur innbyggður hitavari (Auto reset)
Vatns og rykþéttur mótor
Ryðfríir ventlar 
Teflon stimpilhringir
Viðhaldsfríar legur
50mm tveggja þrepa hreinsanleg loftsía
Má ganga stanslaust

Mál:
Þyngd 2,1 kg Lengd 215mm
Hæð 150mm Breidd 102mm

Villtu hafa það öflugt?
Það nýjasta hjá okkur í loftdælum er EndlessAir.
EndlessAir er reimdrifin dæla, svipuð og air
condition dæla, með mjög mikla afkastagetu. Þú
getur haft loftverkfærin með þér á fjöll og verið
lang flottastur.

Smurning er ekki mikið mál þar sem þú notar bara
gömlu góðu koppafeitissprautuna og smyrð á
5000km fresti. Það er ótvíræður kostur að þurfa
ekki að vera með smurglas og fá olíuna inn á
dekkinn. Fyrir þá sem ekki vita þá fer olía og
gúmmí ílla saman. EndlessAir hefur alls 8 stk augu
til að festa í bílinn, svo ísetning ætti að vera
auðveld. 

Tæknilegar upplýsingar:
Hámarks þrýstingur 200psi
Afköst 226 ltr/mín @ 100psi
Afköst 8 CFM @ 100psi
Má ganga stanslaust

Mál:
Þyngd 7,54 kg Ummál 127mm
Lengd 216mm Festing 8 augu
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Úti er alltaf að snjóa!
Bílabúð Benna hefur undirbúið sig vel fyrir veturinn og eigum við til á lager ýmislegt
sem kemur sér vel í jeppaferðirnar. 
Þar ber helst að nefna drullutjakka frá Hi-lift, plata úr harðplasti undir drullutjakka,
gerir þá stöðugri og sökkva síður í snjónum,  pokar utan um tjakkana, til að verja þá
gegn ryði og styrnun, Hultafors álkarlar með ál og stáloddi, áljárn til ýmisa nota fyrir
jeppamenn, kaðla sem teygjast 25-30% og hafa slitþol allt upp í 9,6 tonn, kaðlarnir
eru með lykkju á öðrum enda og sérstakri hlífðarhulsu á lykkjuni til að koma í veg
fyrir skemmdir á kaðlinum, Keeper dráttarbönd, teygjur, strappar og fleira til að festa
niður farangur, Safety Seal dekkjaviðgerðasett í plast tösku með vönduðum
verkfærum og sjálflímandi töppum, GPS tæki bæði frá Magellan og Garmin og IPF ljós í miklu úrvali.
Höfum einnig fengið gott úrval af loftdælum bæði reimdrifnum og 12 volta.

Ný verslun væntanleg
Bílabúð Benna hefur verið frumkvöðull  í innflutningi á sölu auka- og vara-
hlutum fyrir jeppa og keppnisbíla.
Nú standa yfir stórbreytingar á verslun BB og er ætluninn að opna stóra og
glæsilega verslun í mars eða april. Þar verður versluninni skipt upp í deildir og
verður stærsta deildin fyrir 4x4 ferðamenn. Einnig hafa Bílabúð Benna og
Bílabúð Rabba sameinast og verður sérpöntunarþjónusta enn öflugri en verið
hefur.
Ný og öflug sérpöntunardeild verður í nýju versluninni að Vagnhöfða 23.
Daewoo og Ssang Young varahlutaþjónusta hefur nú þegar verið flutt á efri hæð hússins að Vagnhöfða.
Ætlunin er að hafa áhugaverða jeppa eða önnur farartæki til sýnis inn í búðinni.(bíll mánaðarins) Þá er
ekki verið að tala um nýjann bíl heldur fjallabílinn sem er verið að nota. Ekki hika við að koma með
tillögur hvort sem það er gamall Willys, Hilux eða Scout.
Þeir sem hafa svoleiðis verkfæri undir höndum og vilja hafa þau inni hjá okkur í hitanum eru beðnir um
að hafa samband við 4x4 deild Bílabúðar Benna. 
Ferðaklúbburinn 4x4 fær að fylgjast með framvindu mála og verða nánari fréttir af þessu síðar.

K&N loftsíur
K&N voru fyrstir með endurnýtanlegar háflæði loftsíur.
Bílabúð Benna er með K&N loftsíur í allar tegundir bifreiða.
Þessar síur eru mjög ólíkar venjulegum pappasíum eins og eru í bílum í dag. Margir
jeppamenn hafi farið út í aðgerðir á jeppum sínum til að bæta afl vélarinnar og er

vinsælt að breikka pústið, skrúfa upp olíuverkið eða setja tölvukubb við vélartölvu. Það virðist oft
gleymast að til að fá meira flæði út úr vélinni þá verður að auka flæðið inn á hana.
Mun meira flæði er í gegnum K&N síur en venjulegar síur eða um 40-90% meira
loftflæði. K&N síurnar þola líka raka sem pappasíurnar gera ekki. Ef hríðarkóf
kemst inn að pappasíu og bleitir hana þá þennst pappinn út og stíflar loftflæði enn
frekar. Sú hætta er ekki fyrir hendi ef K&N sía er notuð í bílinn. K&N síu má þrífa
aftur og aftur eða allt upp í 25 sinnum og er það mikill peningasparnaður fyrir utan
að eyðsla minnkar og vélinn skilar meira afli. Við eigum til  á lager K&N síur í flesta
diesel og bensín jeppa og það sem ekki er til getum við útvegað með stuttum fyrirvara.

Hér er tafla þar sem við tókum mælingar á
nokkrum loftdælum sem við erum með.
Prófanir voru gerðar með sama bílnum og sama
dekki sem var
38” Mudder á
13”breiðri felgu.
Við hleyptum úr
dekkinu niður í
4psi og síðan
var dælt alveg

upp í 20 psi. Þetta var endurtekið alls 3svar
sinnum með hverja dælu og var meðaltalið tekið
af þeim mælingum.

Loftdælutest Mín frá 4psi á 38" dekki

Tegund Útfærsla

Loftflæði 
uppgefið af 
framleiðanda

Hámarksþr
ýstingur Þyngd 

Orku 
notkun 4-8psi 4-12psi 4-16psi 4-20psi

ExtremeAire 114 L/min 150psi 7,4kg 60amp 0,31 1,16 2,03 2,53

QuickAir ll 62 L/min 105psi 4,9kg 30amp 1,08 2,23 3,32 5,09

BigRed í kassa 39 L/min 160psi 2,2kg 20amp 1,12 2,3 3,52 5,16

ARB í kassa 30 L/min 110psi 3,8kg 20amp 1,31 3,07 4,51 6,26
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Geymisrýmd (ampertíma)
má mæla á tvennan hátt,
þ.e. með voltmæli, eða
með sýrumæli sem er
nákvæmari mæling en
krefst varkárni.  Rafgeymir
sem verið hefur í hleðslu
annað hvort frá hleðslu-
tæki eða í bíl í gangi, hefur
háa spennu.  Hann er ef til
vill hlaðinn með 14,2
voltum og svo þegar
hleðslubúnaðurinn er
tekinn frá eða drepið er á bílnum þá helst
spennan fyrst á eftir en fellur síðan hægt.
Um það bil 8 klukkustundum síðar hefur
spennan fallið niður í rétta tölu.  Sé hún þá
mæld á digital voltmæli sýnir 100% hlaðinn
rafgeymir spennuna 12,72 volt, en með
sýrumæli 1,28 á öllum sellum.  Hálfhlaðinn
geymir er 12,24 volt og tómur geymir sýnir
spennuna 11,76 volt eða lægra.
Oft er komið með rafgeyma til okkar sem fá
þessa umsögn eigenda: “hann    hefur
margoft tæmst”; og við athugun tekur hann
ekki lengur hleðslu. Þetta er eðlilegt.  Í

geyminum hefur orðið efnabreyting sem
ekki gengur til baka og er þá líftími hans úti.
Ástæðan fyrir því að hann gafst ekki upp við
fyrstu tæmingu er sú að í raun eru
rafgeymar of stórir í hverjum bíl.  Bílfram-
leiðandi setur t.d. 60 ampertíma rafgeymi í
venjulegan fólksbíl með léttri vél til
gangræsingar.  Með árunum fækkar
ampertímunum, jafnvel niður í 30
ampertíma.  Bíleigandinn veit ekkert af því
og bíllinn fer alltaf í gang, þar til í fyrstu
frostum á haustin.

Áhrif hitastigs á rafgeyma. Allar
afkastatölur yfir rafgeyma miðast við getu
þeirra í 20°C hita.  Sé hitinn lægri minnkar
orka þeirra, t. d. fækkar ampertímum um
1% fyrir hverja gráðu á Celcius sem hita-

stigið lækkar.  Í 20 gráðu frosti er frávikið
orðið 40% og 60 ampertíma rafgeymir er
því í raun aðeins 36 ampertímar.  Jafnframt 
hefur orðið tvöfalt þyngra að snúa vélinni.
Lélegur rafgeymir þarf ekki svona mikið

frost til þess að verða
alveg dauður og þarf
bíllinn þá nýjan.  Þetta
sjáum við alltaf á hverju
hausti.
Það er því áríðandi fyrir
jeppaeigendur að
fylgjast með rafgeymum
og fara ekki einbíla á fjöll
með hálfónýta geyma.
Þá er voðinn vís: GPS
tækið úti og miðstöðin
óvirk.

Rafgeymar
- nokkur hagnýt atriði, seinni hluti

12,72 100% 20 100%
12,45 75% 10 90%
12,25 50% 0 80%
12,00 25% -10 70%
11,65 0% -20 60%

Rýmd rafgeymis mv. Voltspennu.
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“Lokaðir rafgeymar”. Á síðari árum hafa
komið fram lokaðir rafgeymar.  Um er að
ræða tvær gerðir, svokallaða gel-rafgeyma
og AGM rafgeyma, en sú gerð er notuð í
bíla.  Tudor Maxxima eru af þeirri gerð.
Helstu eiginleikar þeirra eru: engin fljótandi
sýra og mikill startkraftur.  Jafnframt fylgir
sá kostur að þeir falla minna niður í kulda en
venjulegir opnir sýrurafgeymar eða um
0,80% fyrir hverja gráðu á Celcius.  Þetta
virðast því vera tilvaldir rafgeymar fyrir
okkar jeppakarla.  Samt ber að athuga
nokkur atriði.  Í fyrsta lagi eru svona

rafgeymar dýrari en venjulegir opnir sýru-
rafgeymar. Í öðru lagi eru þeir oftast með
færri ampertíma en venjulegir opnir sýru-
rafgeymar.  Eftir stendur samt þetta mikla
kaldræsiþol sem þeir hafa umfram opna
sýrurafgeyma sem aftur þýðir háa
ræsispennu og þeim mun fljótara start; en
það reynir auðvitað minna á allan búnað
bílsins jafnframt því að engin hætta er á
sýruleka.  Tudor Maxxima hefur líka meiri
ræsikraft þótt hálfhlaðinn sé en venjulegir
opnir sýrurafgeymar af sömu stærð.

Nokkur heilræði að lokum:
1) Fullhlaðið alltaf rafgeyma fyrir geymslu og geymið þá á köldum stað.
2) Eigendur fellihýsa og húsbíla skulu hlaða rafgeymana a.m.k. einu sinni á hverjum 

vetri. Mjög gott er að eiga sjálfvirk hleðslutæki sem slökkva á hleðslunni þegar 
rafgeymirinn er orðinn fullur.  Slík tæki fást hjá t.d. Skorra ehf.

3) Rafgeymum í bílum sem er mjög lítið ekið, t.d. “ömmubílum” hættir til að afhlaðast
á vetrum.  Stuttar ferðir og með allt í gangi, miðstöð og afturrúðuhitara, nægja ekki
til að hlaða hann. Það dugar að skjótast stundum úr Reykjavík suður í Hafnarfjörð!
Þetta á líka við jeppa sem eru lítið notaðir, en alvöru jeppaeigendur eiga að 
sjálfsögðu góð hleðslutæki til að halda geymunum alltaf fullhlöðnum.

4) Í bílum með tvo rafgeyma á alltaf að skipta um báða rafgeymana þótt aðeins annar
sé búinn.

5) Almennt gildir að setja alltaf eins stóran rafgeymi í bílinn og kemst þar fyrir.  Nýir 
bílar koma oft með of litlum rafgeymum.

6) Rafgeymar sem eru “slappir” á morgnana en hressast yfir daginn eru ónýtir 
rafgeymar.

7) Alvöru jeppamenn hafa að sjálfsögðu voltmæli í bílum sínum.  Þannig geta þeir 
fylgst með ástandi rafgeymanna og forðað sér frá vandamálum áður en það er of 
seint.

8) Í jeppum með miklum aukabúnaði er líka nauðsynlegt að setja rafal (alternator) sem
hleður meira en búnaðurinn tekur.  Til dæmis taka loftdælur óhemjumikinn straum,
líka mjög öflug hljómflutingstæki.

9) Við “að gefa start” frá bíl með tölvuheila skal fylgja handbók bílsins.
10) Þurfi að rafsjóða í bíl sem er með tölvuheila skal aftengja rafgeyminn og síðan 

tengja saman plús- og mínusleiðslurnar.  Þá er enginn hætta á að skemma 
tölvuheilann

11) Leitið alltaf til fagmanna þegar þið hafið rafgeymavandamál !
Um það að “gefa start”:  Tengja skal startkapla þannig: + á heila rafgeyminum í + 
á þeim veika; mínus á þeim heila í t.d. vélarblokkina á þeim veika.  Aftengt í öfugri
röð. Að “gefa start” veikir ekki heila rafgeyminn ef bíllinn fer fljótt í gang.

Örn Johnson, Skorra ehf, Bíldshöfða 12, Exide/Tudor rafgeymar.
Símar: 577-1515 og 577-1516
Netfang: skorriehf@simnet.is
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Myndbandasamkeppni  2002

Myndbandasamkeppni 4x4 var fyrst haldin í fyrra og er skemmst frá því að
segja að hún heppnaðist afburða vel.  Þess vegna lá beint við að halda hana
aftur.  Að þessu sinni eru verðlaunin sérlega glæsileg þökk sé FJALLASPORTI,
ARCTIC TRUCKS,og BÍLANAUSTI sem gefa vinningana.  Nú eru allir
félagsmenn hvattir til að draga fram videovélina og fara að mynda og klippa því
til mikils er að vinna.

Markmið:

1 Stuðla að gerð skemmtilegra og fræðandi mynda um ferðalög á Íslandi.
2 Afla mynda til sýninga á félagsfundum Ferðaklúbbsins 4x4.

Keppnisreglur:

1 Gamalt eða nýtt efni, má ekki hafa verið sýnt á fundi hjá Ferðaklúbbnum 
4x4 fyrir 4. febrúar 2002.   

2 Hámarkslengd myndar: 20 mínútur.
3 Dómarar munu m.a taka mið af þessum atriðum: myndataka, klipping, hljóð,

frumleiki, skemmtigildi, og fræðslugildi.
4 Skila skal tveimur eintökum á VHS formati til stjórnar klúbbsins fyrir 25. maí 

2002.  Myndirnar skulu sendar inn undir dulnefni og rétt nafn fylgja með í 
lokuðu ummslagi.

5 Úrslit verða kynnt á félagsfundi 3. júní 2002.
6 Klúbburinn fær tvö eintök allra myndanna til eignar auk þess sem 

FJALLASPORT fær eitt eintak af sigurmyndinni til eignar.  Klúbburinn fær 
einnig ótímabundinn sýningarrétt á öllum myndum á félagsfundum í 
Reykjavík og öllum deildum.

Verðlaun:

1 4 stk. 38” Dick Cepek kevlar dekk frá FJALLASPORTI, verðmæti ca. kr. 
250.000,-

2 Come-Up spil frá ARCTIC TRUCKS, 9.000 lps, 4,6 hestöfl, að verðmæti 
kr. 95,850,-.

3 30 þúsund króna vöruúttekt hjá BÍLANAUSTI.

Stjórnin

Fréttst hefur að kvennaferð sé í undir-
búningi og mun ætlunin  að fara hana í
byrjun apríl.  Ekki hafði snápum Setursins
borist  nánari fregnir af þessu þá er blaðið
fór í prentun, en þó munu valinkunnar

konur standa fyrir þessu, t.d. Stína í
Fjallasport.
Vonumst til að hafa góða grein um ferðina í
mars blaðinu.

Kvennaferð í undirbúningi.

Frá Húsavíkurdeild
Miðvikudagin 13. febrúar kl.20:00 verður
haldið einskonar námskeið í húsnæði
Bílaþjónustunnar á Húsavík.  Þar mun Ingi
í Bílaþónustunni sýna og leiðbeina
mönnum í að rafsjóða með rafgeymum,
tappa göt á dekkjum og svara spurningum
nærstaddra um ýmsar reddingar á fjöllum.

Einnig verður á staðnum Einar Halldórsson
með búnað til að standbylgjustilla
fjarskiptatæki.
Hvetjum við menn til að mæta og nýta sér
þekkingu þessara manna.
Fyrir hönd Húsavíkurdeildar 
Hallgrímur Óli þ-444

Halló!!!   -  Borga!!!
Gjaldkeri klúbbsins vill koma þeirri
hógværu ósk á framfæri við félagsmenn að
þeir sem ekki hafa gert það nú þegar, greiði
félagsgjöld sín hið fyrsta..
Það er ýmislegt sem tapast við að greiða

ekki félagsgjöldin, svo sem Setrið (verður
einungis sent skudlausum næst), alls konar
afsláttur og réttur til að taka þátt í þeim
fjölmörgu ferðum og uppákomum sem
framundan eru á vegum Ferðaklúbbsins
4x4.
Sigþór.

Fjórir botnar á Fjórðungskvísl við Nýjadal (úr aldamótaferð) BMG
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Ferðir á vegum Ferðaklúbbsins 4x4 hafa
um langt árabil verið með nokkuð
hefðbundnu sniði, þ.e. um hefur verið að
ræða svipaða tilhögun frá ári til árs.  Þetta
fyrirkomulag er hagkvæmt og þægilegt
bæði fyrir félagsmenn og þá sem bera
hitann og þungann af skipulagningu og
utanumhaldi vegna þessara viðburða.
Félagsmenn ganga að því sem vísu að
ferðir á tiltekna staði eða í tilteknum tilgangi
eru á svipuðum tíma frá ári til árs.  Sem
dæmi um  slíkar “fastar ferðir” á vegum
klúbbsins má nefna nýliðaferðir (1-2 á ári),
þorrablótsferð, landgræðsluferðir (2-3 á ári),
baggaferð, stikuferð, ferðir á sumarhátíð
fjölskyldunnar og fjöldkylduhátíðina í
Setrinu, auk fjölda vinnuferða í skálann
okkar Setrið.  Til viðbótar við þessa viðburði
hafa mörg árin verið skipulagðar “sérferðir”
á vegum félagsins, svo sem Sprengi-
sandsferðirnar, Aldamótaferðin, 3ja ferða
helgin, kvennaferðir, heimboð í Árbúðir o.fl.
ofl.  Að lokum má ekki gleyma fjölda ferða á
hverju ári sem landsbyggðadeildirnar
standa fyrir á hina ýmsu staði um allt land.
Allt þetta ferðaumstang má rekja til þeirrar
staðreyndar að félagsmenn hafa það jú að
meginmarkmiði að ferðast um landið á
fjórhjóladrifsbifreiðum á öllum  árstímum og
njóta þannig landsins okkar og íslenskrar
náttúru í öllum sínum mikilfengleik.
Félagsskapur okkar um þetta sameiginlega
áhugamál er flestum okkar mikils virði, m.a.
vegna þess að á vettvangi félagsins höfum
við tækifæri á að kynnast nýju fólki og
nýjum ferðafélögum og skiptast á skoð-
unum og upplýsingum um hvað eina er lýtur
að þessu sameiginlega áhugamáli okkar.
Menn bindast vinaböndum og margir öflugir
ferðahópar hafa myndast á vettvangi
félagsins.  Opnu húsin á fimmtudags-
kvöldum í Mörkinni 6  hafa um árabil verið
vel sótt.  Þar hafa komið fram hugmyndir að
nýjum ferðum og þar hafa einnig myndast
margir fastir “ferðahópar” sem síðan hafa
skipulagt sínar ferðir sjálfir.  
Með fjölgun félagsmanna hefur þó krafan

um fleiri skipulagðar ferðir orðið æ háværari
með hverju árinu sem líður, enda finnst
mörgum félagsmönnum þægilegt að láta
undirbúa og skipuleggja fyrir sig ferð,
þannig að lítið annað sé að gera en að
mæta og taka þátt.  Þetta er vel skiljanlegt,
enda er fátt heppilegra til að kynnast nýju
fólki en að ferðast með því um landið og
leysa í sameiningu þau vandamál sem
náttúran leggur fyrir fólk.  Í gegnum tíðina
hefur gætt nokkurrar tregðu til að fjölga
skipulögðum ferðum á vegum félagsins,
enda hafa stjórnendur þess talið býsna gott
framboð af slíkum ferðum og varla á það
bætandi að festa í sessi fleiri slíka viðburði
ár hvert.  Auk þess er það ekki í sjálfu sér
tilgangur félagsins (þrátt fyrir nafn þess) að
standa sérstaklega að   undirbúningi og
skipulagningu ferða fyrir félagsmenn, sbr. 2.
gr. laga félagsins.
Í ljósi þessa þrýstings frá félagsmönnum
hefur núverandi stjórn, í samvinnu við Einar
Kjartansson og félaga hans í umhverfis-
nefnd, ákveðið að fara inn á svolítið nýja
braut í þessu efni með því að bjóða
félagsmönnum að skrá sig í gegnum

internetið í ferðir sem ákveðnar eru með
tiltölulega skömmum fyrirvara (eftir að sýnt
er að veður verður skaplegt o.þ.h), en þá er
heldur ekki um neinn sérstakan

sameiginlegan undirbúning að ræða eins
og verið hefur í nýliðaferðum hingað til.
Fyrsta slíka “internet-nýliðaferðin” var
farinn á Grímsfjall 29. desember sl. og tókst
í alla staði mjög vel.  Þegar þessi orð eru
rituð stendur fyrir dyrum önnur slík
“internetferð” um Langjökul á Hveravelli og
verður gaman að sjá hvernig til tekst.
Hugsanlega verður hægt að halda úti slíku
ferðaframboði allt árið, en til þess að svo
megi verða, þurfa eldri félagsmenn að vera
tilbúnir til að bjóða með sér nýjum

Ferðir og nýliðaferðir... félagsmönnum í þær ferðir sem fyrir dyrum
standa og setja upp kostnaðaráætlun og
skila uppgjöri til   stjórnar eins og reglur
félagsins gera ráð fyrir.
Það ber að taka skýrt fram að allir
þátttakendur í ferðum sem farnar eru í
nafni félagsins ferðast alfarið á eigin
ábyrgð og því geta aðstandendur
ferðanna eða Ferðaklúbburinn 4x4 aldrei
orðið ábyrgir fyrir þeim tjónum á
mönnum eða munum sem verða kunna í
ferðunum.  Slíkar uppákomur verða því
miður  alltaf annað slagið og aldrei er
hægt að koma algerlega í veg fyrir óhöpp
og tjón í fjallaferðum, sama hversu
varlega er farið.
Ekki er hægt að ljúka umfjöllun þessari um
ferðir, án þess að geta um efirminnilega
ferðahelgi í byrjun desember sl., en þá var
staðið fyrir tveimur nýliðaferðum  í nafni
félagsins.  Annars vegar stóð skálanefnd
fyrir ferð í Setrið og jafnframt stóðu nokkrir
öflugir félagsmenn fyrir ferð á Hveravelli
(með skömmum fyrirvara) eftir að ljóst var
að fullt var í Setursferðina.  Það er skemmst
frá því að segja að ferðir þessar tókust
frábærlega, jafnvel þótt Setursfarar lentu í
ýmsum hremmingum og rétt næðu til vinnu
á mánudagsmorgni, flestir lítið eða ekkert
sofnir.  Auk þess er rétt að geta þess að
ákveðið hefur verið að standa fyrir “4ra
ferða helgi” um miðjan mars nk. og einnig
stendur fyrir dyrum “kvennaferð” í Land-
mannalaugar fyrstu helgi eftir næstu páska.
Norðlendingar og Austfirðingar standa fyrir
“101 Reykjavík” fyrstu helgina í mars, ferð
um Sprengisand til Reykjavíkur.  Af þessu
má sjá að ferðaframboð í nafni félagsins er
með allra besta móti og úr nógu að velja í
því efni.  Að lokum langar mig til að hvetja
félagsmenn til að taka með sér video-
kameruna í alla þá túra sem framundan eru,
enda stórglæsileg verðlaun í boði í
myndbandasamkeppni félagsins sem getið
er um hér annars staðar í blaðinu.
Höldum áfram að ferðast af kappi!
Með von um ferðaríkt nýtt ár.
Björn Þorri Viktorsson, formaður.
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GPS - tæki
nokkrir punktar.

Ýmsar ferðamyndir

Tækninefnd  hefur staðið fyrir prófunum á
nokkrum GPS tækjum.  Fengin voru Garmin
tæki frá R. Sigmundssyni, MLR frá
Radíómiðun og Magellan frá Aukaraf.
Í þessu blaði verður fjallað um GPS II+ og
128 frá Garmin og MLR gult og MLR blátt,
en öll þessi tæki eru á undir 30.000 kr.
Tækin voru prófuð í mánuð í senn og var
tekið á hlutum eins og byrjendanotkun,
ferilskráningu, ræsingu, meðfærileika og
næmni.

GPS II+

Mjög gott handtæki, þó það sé frekar
klossað og fari illa í vasa.  Tækið hefur ekki
kort, en vegna næmni, ræsihraða og
stærðar tel ég það mjög góðan kost fyrir þá
sem ætla að tengja það við fartölvu, þar
sem það býður upp á þann kost sem
handtæki að gagnast einnig í göngutúra.

Skjárinn: Góð upplausn og skýr álestur
leiðbeininga á honum.  Hægt er að hafa
skjáinn lóð- eða láréttan og er hnappa-
borðið fyrir ofan skjáinn í lóðréttri stöðu,
sem er galli því hendin skyggir á skjáinn, en
hægra megin í láréttri.

Notkun: Ítarleg handbók og leiðbeiningar
eru ekki nógu skilmerkilegar, ég þurfti að
lesa bæklinginn mjög vel og samt leita mér
aukalega aðstoðar söluaðila (sem veitti
mjög góða þjónustu) vegna þess að tækið
er ekki nógu notendavænt.  Að fara í MENU,
uppsetningu tækis og aðrar aðgerðir, þær
aðgerðir liggja ekki beint við.

Ræsing og næmni: Í samanburði við
önnur svipuð tæki á markaðnum kemur
þetta tæki mjög vel út, vegna hraða í
ræsingu (15 sek. í framglugga á bíl, með
orginal loftneti) og næmni.  Hægt er að
tengja GPS II+ við utanáliggjandi loftnet

sem eykur enn ræsihraða og næmni.
Meðfærileiki: Hægt er að fá statív til að
festa tækið í bíl, en einnig má einfaldlega
nota franskan rennilás, enda gerir lögun
tækisins það að verkum að það snýr ávallt
vel við ökumanni.  Þessi lögun tækisins
gerir það aftur óþjált og klossað í vasa á
göngu.

Ferilskráning: Minni fyrir feril er 1024
punktar. Þegar það minni fyllist verður að
flytja punktana yfir í tölvu ef þeir eiga ekki
að týnast, því í þessu tæki er ekki hægt að
vista þá í annað minni (t.d. eru 10 aukaminni
í    Garmin III+, hvert fyrir 250 punkta). Þegar
ferli er safnað með II+ er best að stilla á
AUTO á viðeigandi síðu. Þá ákveður tækið
sjálft hvenær er þörf á nýjum punkti og fer
það nánast eingöngu eftir því hve leiðin er
hlykkjótt. Með þessu fæst býsna góður
ferill.

Garmin 128

Í raun sama tæki og GPS II+, nema þetta
tæki er einungis fasttengt og ætlað til
notkunar í bíla og á vélsleða.  Skjárinn er
mun stærri (enn betri upplausn) svo og allir
aðgerðatakkar sem eru hægra megin við
skjáinn.

Neikvæðar hliðar: Það hefur ekki kort,
þannig að ef menn vilja notast við kort
verður að hafa fartölvu með, og þá er GPS
II+ í raun mun hentugra, ferilskráning er
sömu annmörkum háð og í GPS II+.   

Jákvæðar hliðar: Henta einnig mjög vel á
vélsleðann og hægt er að fá loftnet sem
festist aftan á tækið.

MLR gult og blátt.

Voru prófuð, en þar sem óvíst er um sölu á
þeim verður umfjöllun frestað. Komumst þó
að því að þau myndu henta helstu kafbáta-
foringjum klúbbsins mjög vel, þar sem þau
eru vatnsheld.

Næstu verða tekin fyrir nokkur dýrari tæki.
Guðleifur Kristinsson  R-2543.
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