BIL- OCH
TEKNIKMUSEET

KOM  OCH
FASCINERAS AV
TEKNIKHISTORIEN!

Guldkungen John Bryntessons Pierce-Arrow 1919
Bryntesson utvandrade till USA och hittade guld I
Alaska. Med en förmögenhet på 300 miljoner dollar
köpte han en bil av samma märke som president
Wilson.

Här i Köping förvaltar vi arvet efter några av våra
mest kända bilhistoriker.
Bertil Lindblad och Curt Borgenstam delade intresset för
historiska fordon och bildade 1950 Automobilhistoriska
klubben AHK. Inom Bertil Lindblads stiftelse finns bilar
och motorcyklar som Bertil och Curt renoverat samlade
och visas i museet.
Dessutom finns ett 50-tal andra fordon och tekniskt
intressanta föremål i tidstypiska miljöer.
Du kan se Skandinaviens finaste samling av Bugattibilar
och andra legendariska märken som Pierce-Arrow,
Panhard-Levassor, Voisin, Cadillac och Bentley. Här
finns också en av Mercedes-Benz mest berömda
tävlingsvagnar, den kompressormatade SSK 1929 som
finländska föraren Karl Ebb tävlade framgångsrikt med.
För att inte tala om
alla motorcyklar
och annan
teknikhistoria.

KÖPINGS
MEKANISKA
VERKSTAD
Köping är en industristad med stolta traditioner. 1856
grundades Köpings Mekaniska Verkstad som tillverkade
verktygsmaskiner och andra produkter med kuggväxlar.
Museet är idag beläget i KMV:s gamla lokaler.

”

Temautställningar med nytt innehåll för
varje säsong. Se aktuellt tema och följ vad
som händer i museet på vår hemsida.

• År 1926 började man tillverka växellådor för AB Volvo.
KMV blev 1942 en del av AB Volvo.
• Volvos historik av transmissioner och drev för båtar kan
ses i museet.

Mercedes-Benz SSK och Bugatti 35B från 1929
deltog i Svenska Vinter Grand Prix tävlingarna på
Rämen. Se dom unika bilarna och ta del av den
intressanta historiken. I museet kan du också följa
bilarnas framfart i filmer från olika tävlingar.

MOTORCYKLAR
Legendariska Husqvarna TT 500cc 1934 och DKW
TT 350cc 1939 visas tillsammans med andra kända
märken såsom Mondial, Benelli och British Excelsior.

Bil- och Teknikmuseet förvaltas av
Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet i samarbete
med stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar

KÖPING

Glasgatan 19 A, 731 30 KÖPING
Telefon 0221 - 206 00

www.biloteknik.se
Det är lätt att hitta till oss!
Följ skyltningen mot Sjukhus och Köpings
museer så finns vi alldeles i närheten.

KÖPING

ÖPPETTIDER
Maj-oktober, tisdag-lördag 10.00-16.00,
även söndagar; juni, juli och augusti 10.00-16.00
(Midsommarhelgen stängt)

