
SHELLBÍLADAGAR
FIMMTUDAGUR  13. JÚNÍ 2013

Bíladagar eru haldnir árlega á Akureyri en í ár bera þeir 
nafnið Shell-Bíladagar. 

Aðstaðan fyrir keppendur og áhorfendur verður með 
sóma en allar aksturskeppnir hátíðarinnar fara fram á nýju 
akstursíþróttasvæði Bílaklúbbs Akureyrar, sem var tekið í 
notkun á síðasta ári og er neðst við Hlíðarfjallsveg. Tjaldsvæði 
fyrir gesti verða á akstursíþróttasvæði BA.

Margt skemmtilegt verður í boði fyrir augu og eyru 
bílaáhugamanna. Á föstudag verður ökuleikni, hóp-
akstur fornbíla og um kvöldið verður keppt í „burn out“. Á 
laugardag verður auto-X, drift og græjukeppni. Á sunnu-
dag fer fram götuspyrna og á mánudag verður bílasýning 
í Boganum við Þórsheimilið. 

Miðar verða seldir á hvern viðburð en hægt er að kaupa 

armband á bensínstöðvum Shell í Reykjavík, Hveragerði, 
Egilsstöðum og á Akureyri sem gildir á alla viðburðina. 
Annars staðar á landinu er einfaldast að kaupa armbönd 
á heimsíðu BA.

Nánari upplýsingar um Bíladaga má fá á heimasíðu 
Bílaklúbbs Akureyrar www.ba.is og á Facebook-síðu 
Bíladaga.

Götuspyrna, drift og græjukeppni
Shell-Bíladagar 2013 verða haldnir á Akureyri frá 14. til 17. júní. Bíladagar eru einn stærsti íþróttaviðburður sem haldinn er á Íslandi 
og er eins konar árshátíð allra áhugamanna um mótorsport. Bílaklúbbur Akureyrar heldur utan um viðburðinn en meðal keppnis- 
og sýningargreina eru götuspyrna, drift, auto-X, „burnout“, græjukeppni og bílasýning.

Margt skemmtilegt verður í boði fyrir bílaáhugamenn og alla aðra sem leið eiga um Akureyri um helgina. MYND/AXEL ÞÓRHALLSSON
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Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 12. júní 2013
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Dagskrá Shell-Bíladagar 2013 verður eftirfarandi og 
verður einnig kynnt á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar 
www.ba.is og á Facebook-síðu Bíladaga og Bílaklúbbs 
Akureyrar.

Föstudagur 14. júní

➠ Ökuleikni kl. 13 á akstursíþróttasvæði B.A.

➠ Hópakstur kl. 18.30. Fornbílar og margir aðrir 
fræknir fákar fara hópakstur frá Shell um 
Akureyri og enda rúntinn á akstursíþótta-
svæði B.A. um kl. 19.30.

➠ „Burn out“ kl. 21.30 á akstursíþróttasvæði B.A.

Laugardagur 15. júní

➠ Auto-X kl. 13 á akstursíþróttasvæði B.A.

➠ Græjukeppni kl. 16 neðan við Shell Hörgár-
braut. Enginn aðgangseyrir.

➠ Drift kl. 19 á akstursíþróttasvæði B.A.

Sunnudagur 16. júní

➠ Götuspyrna kl. 15 á akstursíþróttasvæði 

B.A. Mánudagur 17. júní

➠ Bílasýning frá kl. 10 til 18 í Boganum við 
Þórsheimilið. 

Aðrir ótímasettir viðburðir 

➠ Að loknu drifti á laugardagskvöld verður 
„Live2Cruize“ með hitting og skemmtun á 
driftsvæði B.A.

➠ Að lokinni götuspyrnu á sunnudag verður 
„Live2Cruize“ með grill og hitting í Kjarna-
skógi.

➠ Spólsvæði verður opið alla dagana á aksturs-
íþróttasvæði B.A. utan þess tíma sem við-
burðir eru á svæðinu. Svæðið verður opið 
frá fimmtudegi til mánudags.

Nánar á www.ba.is

Frá Bíladögum í fyrra. MYND/AXEL ÞÓRHALLSSON

14.-17. júní á Akureyri

Dagskrá Shell Bíladaga 2013

Fyrir meira en sextíu árum 
hóf Shell samstarf við Ferr-
ari um þróun eldsneytis 

fyrir kappakstursbíla. Elds neytið 
átti að skila því afli, vörn og af-
köstum sem krafist er í fremstu 
akstursíþrótt heims, nefnilega 
Formúlu 1 kappakstrinum. Sam-
starfið hefur skilað meira en 150 
einstökum sigrum Ferrari-liðsins, 
tíu heimsmeistaratitlum framleið-
enda og tólf heimsmeistaratitlum 
ökumanna. 

Samstarfið felst í þróun á 
íblöndunarefni sem sett er út í 
venjulegt bensín. Íblöndunar-
efnið sem þróað er með Ferrari 
er hið sama og notað er í Shell V-
Power bensíni sem fæst á næstu 
þjónustustöð Shell.

Hvernig virkar Shell V-Power?
Tilgangurinn með  þróun Shell 
V-Power hefur alltaf verið sá að 
eldsneytið hefði bæði langtíma- 
og skammtímaáhrif á vélina. 
Skammtímaáhrifin eru aukin 
snerpa og viðbragð vélarinnar og 
langtímaáhrifin eru aukin ending 
vélarinnar. 

Eiginleikar Shell V-Power 
bensíns felast í íblöndunarefni 
sem blandað er út í hefð bundið 
bensín. Þetta íblöndunarefni er 
þróað með það að markmiði að ná 
fram hreinni bruna á elds neytinu. 
Þannig er komið í veg fyrir að 
skaðlegar agnir safnist upp í 
ventlum, stimplum og eldsneytis-
kerfum vélarinnar.

Shell V-Power hjálpar til við að 
hreinsa burt óhreinindi sem ann-
ars konar eldsneyti hefur skilið 
eftir sig í eldsneytiskerfum vélar-
innar. Með því að hreinsa þessi 
óhreinindi í burtu minnkar við-
námið í þessum vélarhlutum og 
afköstin aukast. 

Með viðvarandi notkun getur 
Shell V-Power hjálpað til við að 
halda nýjum bíl lengur í topp-

standi og í sumum tilvikum 
endur heimt bestu afköst eldri bíla. 
Nú þegar bílafloti landsmanna er 
að eldast þurfa bifreiðaeigendur 
að huga betur að viðhaldi og end-
ingu bílsins.

Áhrif á eldsneytiseyðslu
Ef viðnámið í vélinni minnkar og 
hún gengur þýðar, ætti það þá ekki 
að hafa áhrif á eyðsluna?

Þar sem minna viðnám er í vél 
sem er hrein að innan, lá beinast 
við að athuga hver áhrifin yrðu 
á eyðslu bíls með Shell V-Power 

samanborið við annað eldsneyti. 
Frá apríl til júní 2012 voru fengnir 
tveir óháðir íslenskir fag aðilar til 
að gera eyðslumælingu þar sem 
eknir voru rúmlega 2.500 km. 
Niðurstaðan úr þessari tilteknu 
tilraun var sú að bíll sem ekið var 
með Shell V-Power bensíni eyddi 
minna eldsneyti en sami bíll með 
annars konar bensíni. Til að geta 
fullyrt nákvæmlega hver munur-
inn sé á eyðslu þarf að gera enn 
frekari prófanir en niðurstaðan 
úr þessari tilteknu tilraun lofaði 
góðu fyrir notendur Shell V-Power.

Samstarfið við Ferrari skilaði árangri
Shell V-Power er afrakstur áratuga samstarfs Shell og keppnisliðs Ferrari í Formúlu 1 kappakstrinum. Samstarfið hefur hjálpað 
Ferrari að vinna fleiri titla en nokkurt annað lið í sögu Formúlu 1 og um leið hjálpað við þróun á bensíni sem fæst á næstu Shell-stöð.

Shell V-Power hjálpar til við að hreinsa burt óhreinindi sem annars konar eldsneyti hefur 
skilið eftir sig. MYND/ÚR EINKASAFNI

Áratuga samstarf Shell með keppnisliði Ferrari í Formúlu 1 kappakstrinum hefur gefið vísindamönnum tækifæri til að þróa Shell V-Power við mjög krefjandi aðstæður. MYND/ÚR EINKASAFNI
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Betri kjör á 
bíla�ármögnun

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á landsbankinn.is eða hjá Bíla- og tækja�ármögnun Landsbankans í Borgartúni 33.
* Sérkjör til Vörðufélaga. Vextir samkvæmt vaxtatöflu 11. júní 2013.

» 9,4%* óverðtryggðir  
– breytilegir vextir

» Lægri lántökugjöld

» Allt að 7 ára lánstími

» Lánshlutfall allt að 
75%

Landsbankinn býður upp á tvær leiðir, bílasamning eða bílalán,  

til að eignast nýjan eða notaðan bíl, ferðavagn eða vélhjól. 

9,4%*
vextir

Lægri 
lántökugjöld


