NR2- 2012

Sveriges största gratis bil E-tidning

:
I Pulsen Svennarp
n
a
Morg

VÄRLDENS SNABBASTE.

Redaktionen

Innehåll

51

Christoffer Talvis

Chefredaktör / Marknad

5|Unik Opel Astra

Daniel Serénus

Få tillverkade modeller.

Tony Pettersson

13 | Vi tar PULSEN på Morgan

Grundare / Reporter
Vi frågar ut denna bilbyggare.

Reporter & Drifting expert

Rani

21|Kolfiber

Fotograf

Adrian Styling lär oss om
drapering.

Tommy Lindblad

Korrekturläsare

37| Venom GT

Snabbare än Bugatti Veyron.

Erik Nygren

Fotograf

62|Porsches nya hårtork

Christoffer Pettersson

Bilnyheter

Reporter / Fotograf / Video

Lena Johansson

Skribent

Kontakta oss via E-mail:
info@greenlightmag.se
Utgivning: 8 nummer / år
Grundades 2009
Vi reserverar oss för eventuella
stavfel och felaktigheter.
Fotograf förstasida: Hennessey Pert.

70

61

73 |Smygtitt på team RWD
iDrift - Drifting nyheter

5

Ledare

Väntan är snart över...
Längtan efter att få känna vinden i håret
och att få visa upp resultatet av all den
tid man lagt på bilen under pågående
vinter är outhärdlig. Men än kvarstår det
någon månad innan saltet och sanden
är borta från våra vägar och vårsolen
värmt upp oss. Med en halvfärdig bil i
garaget och minusgrader, känns det
som evigheter tills sommarbilssäsongen drar igång. Det är nu som bilbyggarna inleder den period där sömn blivit
en lyxvara och kaffe ens bästa vän. Jag
brukar kalla denna period för ”jobba,
äta, bygga”. För mer än så hinner en bilbyggare inte med drygt en månad före
den stora bilutställningen i Jönköping,
som infaller varje påsk. Jag lider med

alla bilbyggare som en vecka före Elmia
kommer att inse hur mycket man har
kvar och hur tiden inte räcket till. För er
som inte är bilbyggare kan jag säga att
skärtorsdagen är en dag i skruvandets
tecken, till och med inne i mässhallen.
Allt detta jobb för att tillfredställa alla
besökare.
Jag tycker att ni som inte besökt denna
utställning tidigare år, bör ta er dit för att
njuta av all den entusiam den bjuder på.

Text: Daniel Serénus

att man skall få den bästa bantiden.

Jag kan känna hur tankarna och
kreationerna bara kokar i folks huvuden
denna tid på året. Allt är ju i sitt slutskede
för att starta säsongen under våren
som står och knackar på dörren. Även
de som köpt en sommarbil som det ej
skruvas med under vintern, går nu och
väntar på att snön skall försvinna och
att vaxet skall fram. För när solen väljer
att titta fram börjar det krypa i min kropp
Förutom bilbyggare, håller banåkarna och jag bara önkade att allt var klar och
just nu på att justera alla detaljerna för att man kunde få vrida runt nycklen för
kommande säsong. R-däcken skall på, att få ta den efterlängtade jungfruturen.
samt den dyra racingoljan skall bytas
mot ny. Allt måste klaffa in i det sista för
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Reportage
Text: Lena Johansson
Foto: Christian, C-design

Opel Astra OPC Nürburgrin Edition
tillverkades i endast 835 exemplar.
Bara två av dessa hittade till Sverige.
En av dom finns i Enköping! Den är
känd under namnet “Pure Passion”

Den ser tuff ut. Uppkäftig.
Det är en bil som väcker
uppmärksamhet där den dyker
upp. Så här började sagan om
“Pure Passion”...
Tobias Schneider arbetade på
SAAB/Opel i Enköping som
servicetekniker och på något
sätt fick han nys om att Opel
tillverkat en “värsting” bil i Nürburgring Edition-modell.
Det var ett enkelt val. En sådan skulle jag bara ha. säger
Tobias med ett leende.
En av säljarna på företaget
kollade upp närmare om det
skulle komma något exemplar
till Sverige, bilen skulle trots
allt bara tillverkas i 835 exemplar. Efter några samtal fick
han reda på att det eventuellt
skulle komma två stycken till
Sverige. Men tiden gick och
Tobias med sambo köpte sig
en Subaru Impreza. Tankarna
ägnades väl inte så mycket åt
den snygga Opeln.
Det kändes lite avlägset att
det skulle bli verklighet att få
äga en av Nürburgring Editionmodellerna. säger Tobias.
Men en dag kom ett glädjande
besked! Säljaren hade lyckats
fixa så att en av de två bilarna

Läckert racing insprierat i denna OPC
modell.

skulle bli såld till Enköping.
Från början var det meningen att den skulle säljas till
Norge, men så blev det inte
tack vare den duktiga bilförsäljaren som lyckades
prata till sig bilen. Sen började den långa väntan på att
bilen skulle anlända till Enköping. Tobias med sambo
tyckte tiden gick långsamt,
ett evigt väntande. Men en
solig morgon i oktober 2008
kom biltransporten med
skönheten.

väntat på så länge, äntligen!
säger Tobias överlycklig.

Detta var den stund jag hade

Nu har vi fått den som vi vill

Som gjord för denna
klassiska bana.

Till en början njöt paret av
bilen, men efter ett tag kände de att några saker behöves finjusteras för att göra
bilen till det bättre. Att börjar
göra om för mycket vågade
de inte göra, då bilen är såpass unik. Bilen har varit i
Tobias ägo sedan den kom
till Enköping i slutet av oktober 2008 och det är först nu
som den börjar kännas klar.

ha den, vi har nått vårt mål.
Men det har tagit tre år också.
säger Tobias sambo.
Några förändringar har gjorts,
bland annat förbättrat prestandan och förskönat utseende lite. Har det sedan
dykt upp någon idé som båda
tyckt ha varit bra, har de satt
den i verket. Invändigt har
det inte hänt speciellt mycket
förutom några mätare i astolpen för att ha extra koll på
vad som händer. Om nu Tobias skulle få för sig att vilja
stänga av någon mätare eller
alla har dessa kopplats in till
en panel i taket med switchar.
Det sitter ett par fina skålade
Recarostolar i skinn med Nürburgring loggan, kolfiber på
panelerna och instegslister,
interiören behövs egentligen
inte ses över mycket mer.
Om vi sedan kollar över utvändigt och under huven
ser den nästintill original ut,
förutom ett par större fälgar.
Men några saker har skett
här också. Om vi först kollar under locket, är ett större
intercooler-kit med tillhörande
siliconslangar monterat för att
motorn ska kylas bättre. Sedan har luftvägarna vidgas
via ett öppet luftfilter. Och under bilen hittar vi ett sportavgassystem från Ferrita med

Cleant!

racekatalysator, vilket generar ett
oerhört mycket skönare ljud än
original.
Sedan köpet har bilen haft två
olika uppsättningar fälgar, den
första uppsättningen byttes ut redan efter första året, då Tobias
och hans sambo inte tyckte att de
kändes riktigt rätt. De nuvarande
fälgarna har de specialdesignat
för att passa bilens utseende
mycket mera. Centrumet på fälgarna har folierats vitt, sedan har
de satt dit Nürburgring Edition
loggan också. Även utvändigt hittar vi inslag av kolfiber, både på
backspegelkåporna och sedan på
panelerna mellan sidorutorna.
Det som vi har fixat till är egentligen inte nödvändigt, då bilen
enligt mig är så gott som perfekt
redan från början. säger Tobias.

Där paret har lagt mest tid på sin pärla,
är finishen. Oavsett när bilen har ses,
är den alltid skinande ren. Det är härifrån den fått sitt namn, Pure Passion,
då bilen är deras största passion och
de vårdar och sköter den som det skulle
vara ett barn. Maskintvätt är något som
aldrig skulle kunna komma på tal, utan
alltid handtvätt. Skydd av lacken i form
av vax eller lackskydd har sitt intervall.
Sedan köpet 2008 har bilen aldrig vinterkörts och har använts mestadels till
och från bilutställningar. Det händer
väl någon gång att paret får för sig att
åka ut en sväng och njuta av sin kära
ägodel. Med tanke på att bilen används
så pass lite som den gör, har miltalen på
mätare ökat oerhört sakta. På de utställningar som paret åkt på med bilen, har
den nästan alltid (skulle vi våga påstå)

kommit hem med någon form
av pris. Sammanlagt har åtta
stycken pokaler plus lite andra
priser i form av lackskydd från
Ditec med mera plockats hem.
Paret har även börjat spekulera i om de ska göra något
mer med motorn för att öka
effekten, mest för att säkra så
inget går sönder. Denna bil har
ett känt barndomsfel som kallas turbo. Vad paret läst runt
om på forum, är det är många
som fått byta ut sina turboaggregat då dessa har gett upp.
Men det är inget bestämt än.
Tiden får avgöra lite vad som
händer. Jag kommer nog aldrig göra mig av med denna
skönhet om inte någon mer
stor plånbok kommer med
ett bra bud. säger Tobias och
även sambon håller med i
bakgrunden.
Nu står deras Pure Passion
inne i ett varmt och skönt garage och väntar på att våren
ska komma. Omvårdnad och
kärlek i massor står först på
listan, för att sedan ge sig ut
på nya spännande äventyr...

Ett STORT tack till:
Sigge Schneider för all hjälp!,
Veronica “Mi” Johansson
Pierre Johansson/Nordendäck
Ulf W, Amega, Racesport,
ABS Luxury Wheels,
Uppsala Bilradio
Scandraft.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Bilar har alltid fascinerat mig, men efter ett antal besök på Elmia började det klia i fingrarna att få
bygga nått eget. Det var efter att ha sett Lukas Koos Mazda Rx7 som jag bestämde mig att det där
klarar jag också av att göra.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Är det nu man ska vara självsäker? Jag skulle nog vilja påstå att jag är en 8 faktiskt!
Ska man räkna in all tid jag lägger förutom själva byggandet är jag nog en 10:a. Jag är väldigt
noga med att uppdatera och hålla kontakten med sponsorer och andra inblandade, vilket är otroligt viktigt och man vill klättra i denna bransch.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Kylan! Hade dåligt värmesystem, eller snarare sagt inget alls under mina första byggen. När det
kröp ner till -8 grader i garaget var man inte allt för kaxig!
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Finish måste ja erkänna. Jag börjar med att lägga ribban högt, sen bygger jag för extremt och helt
plötsligt rinner tiden iväg och då börjar man tyvärr kompromissa. Kan väl trösta mig med att jag
inte är ensam om det här fenomenet.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Lukas Koos! Det var han fick mig att börja bygga. Mitt mål när jag bestämde mig för att bygga, var
att bli lika känd som Lukas. För att folk och företag i Sverige skulle känna till mitt namn, så jag också skulle kunna få sponsorer. Det tog två år och nu är jag fullsponsrad och får börja tacka nej till
företag. Det gick bättre än jag förväntat mig, men jag har fått slita hårt och levt fattigt för det med!
Bästa garage drycken?
Coca Cola, utan tvekan!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Måndag till torsdag 19:00-24:00, alltså 20 timmar i veckan.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag bygger en Ford Focus kombi som blir värre än min förra på alla sätt och en Vw Fox som skall
till Bilsport Performance & Custom Motorshow 2012.

Fakta
Namn:
Morgan ”Eplamojje” Svennarp
Ålder:
27
Bor:
Osby i norra Skåne
Arbete:
Billackerare
Civilstatus:
Gift med Jenny. Barnen
Elise 3 år och Engla 3
månader.
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HOVA

LCD MÄTARE

HOVA.COM

Tel:0506-35179 |
Mail:info@hova.com |
www.hova.com |

Med reservation för prisändringar och feltryck

ÖVER 10 ÅR PÅ NÄTET!!!

Evenemang
Foto: Erik Nygren

Varje år samlas en rad
åskådare i de värmlänska skogarna för att ta del av den
stora rallyfesten. Man behöver
inte vara speciellt motorintresserad för att älska stämningen som bildas när svenskar,
norrmänn, finnar och estländare bjuder på öl och grillad
korv i mängder. De sista åren
har vi även varit bortskämda
med snö och det är ju en vik-

Trevliga lokaler.

tig del om man skall köra ett
vinterrally i världsklass. För allt
kan hända när man susar fram
på små snöförtäckta vägar mitt
inne i skogarna i hastigheter på
200km/h. Svenska rallyt är en
upplevesle man bör uppleva
helt enkelt. Tidningens fotograf
Erik Nygren var på plats även i
år och därför kan vi stolt erbjuda dessa bilder från tävlingen.

Sebastian Loeb slutade på en 6:e plats.

Folkfest & fylla!

Ford plockade hem
segern i detta rally!

P-G Andersson kom
på en 12:e plats i
årets rally.

Vissa valde att flyga
fram i de värmlänska skogarna

Norrmän kan det där
med alkohol i alla
fall.

VÄLKOMMEN TILL

BILSPORT PERFORMANCE
& CUSTOM MOTOR SHOW
SKANDINAVIENS STÖRSTA BIL- OCH MC-MÄSSA FÖR ENTUSIASTFORDON

Påskhelgen 6-9 april 2012
Jönköping

• ÅRETS TEMA: Elvis – from Tupelo
through Memphis to Jönköping
Se den unika utställningen på Elmia!
• GUEST STARS FROM USA
Joe Esposito – Elvis road manager.
Reggie Young – Elvis studio guitarist.
Barbara Hearns Smith – Elvis flickvän 1956.
Cricket-Marie Coulter – Ett av Elvis största fans.
• STREETCAR-HALLEN
För den yngre generationen
Populära filmbilar, extrema streetcars, bilklubbar och gatbilar.se:s projekttrådstävling.

Långfredagen-påskdagen kl. 10-18
Annandagen kl. 10-16

• PERFORMANCE-HALLEN
Sveriges egen ”SEMA Show”
Bilsport 50 år – stor jubileumsavdelning.
Styling och tuning, motorsport och
prestandafordon.
• NOSTALGIA-HALLEN
I samarbete med MHRF
Klassiker – 30 år och äldre, historiska
tävlingsfordon samt mopeden 60 år.
• CUSTOM-HALLEN
Nya byggen och stilar premiärvisas
Stor hot rod-avdelning, custom, muskelbilar, show cars och ombyggda hojar.

TEMA 2012: ELVIS

• UNDERHÅLLNING & AKTIVITETER
Elvis Song Contest – Europas nya Elvis koras.
Denni Waugh – Elvis voice from Memphis.
Turtle Wax Arena – utomhusshower varje dag.

FYRA HALLAR – 35.000 m2 • 300 FÖRETAG & KLUBBAR
ÖVER 800 NYA, GAMLA & OMBYGGDA BILAR & MC
UNDERHÅLLNING • WORKSHOPS • TÄVLINGAR

• BARNAVDELNING
Barnens favoritfordon visas i Lobby Nord.

Stor utställning på 1.500 m2. Unika föremål från samlare och museer över hela världen
– en del har aldrig tidigare visats! Här kan du bl a se Elvis Presleys egen Cadillac.

ELMIA JÖNKÖPING PÅSKHELGEN 6-9 APRIL 2012
Arrangeras av:

I samarbete med:

www.custommotorshow.se

Reportage
Text: Daniel Serénus
Foto: Adrian Styling

Kolfiber är ett mycket populärt material för exklusiva samt sportiga
bilmodeller. Kolfiber associeras
med racing och motorsport. Om
du nu känner att det saknas lite
kolfiber i inredningen eller på utsidan finns det flera lösningar att
tillgå. Vi tog kontakt med Adrian
styling som är expert på just kompositmaterial likt kolfiber. Adrian
som driver företaget har under
flera år arbetet med olika typer
av kompositmaterial. Han berättar att det finns två sätt att jobba
med kolfiber, antingen gjuter eller
draperar. Skillnaden är att man vid
gjutningen måste göra en så kallad plugg, en form av den produkt
man vill avgjuta. Vid drapering lägger man kolfiber över materialet.
Gjutning används när man är ute
efter viktminskning och drapering används när man bara vill ha

utseendet berättar Adrian. I båda
fallen används äkta kolfiber som
inte skall förknippas med olika vinyler/folier som många idag använder. Kolfiber är som det låter
tillverkat av kol och det engelska
namnet är carbon. Kolfiber har
fördelen att det är styvt men erhåller en låg vikt. Dock är det inte
lika slitstarkt som glasfiber.
Adrian-styling fick i uppdrag att
drapera några inredningsdetaljer
åt vår projektbil. Detta för att vi
skulle få chans att ta reda på hur
det går till att arbeta med detta
material. Först tog vi kontakt med
bolaget carbix.se som har allt du
behöver för att jobba med kolfiber. Här inhandlades epoxy samt
kolfiber. Adrian började med att
slipa ned materialet vi ville drapera precis som man gör före en

lackering. Sedan lägger man
en grundfärg på material eller
som i detta fal blandade färgade
Adrian epoxyn. Viktigt att veta
är att epoxyn är väldigt farligt att
arbeta med, därför måste man
ha både mask, skyddsglasögon,
heltäckande kläder samt handskar. Epoxy är en av de viktigaste
delarna när man jobbar med
kolfiber. Expoyn används för att
fästa kolfiber samt skapa den
hårda yta man eftersöker. Adrian berättar man oftast använder
en vaccumkapsel för att torka
epoxyn. Detta för att slippa onödig luft. Sedan slipar man material om och om igen tills man får
den perfekta ytan man eftersöker. Detta tar enligt Adrian väldigt
lång tid och helst om det är komplexa former.
När man uppnått det resultat
man eftersöker, lägger man
flera lager klarlack. Detta för att
få fram finishen i ytan. Oftast går
det åt mycket klarlack då man
lägger flera lager. Sedan är man
så gott som färdig.
När man tagit del i Adrians arbete inser man varför kolfiber
är så dyrt. Det är inte bara att
materialet kostar utan arbetet är
inte gjort i en handväning. Vi vill
tacka Adrian och Adrian-Styling
för att vi fick ta del i deras arbete.

Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus

Det var med stor besvikelse
vi 2010 missade första uppsättning av denna Volvoträff
i Stenungsund. Året därpå fick
vi återigen en inbjudan av arrangörerna Rasmus Fridell och
Johan Sporre. Denna gång
beslutade vi att komma till västkusten för att se vad träffen hade
att erbjuda. Trots att regnet låg
i luften, vilken det gjorde hela
denna sommar, lyckades de
locka hit både bilar och besökare. Stenungsund ligger ca. 5
mil från Volvo city i Torslanda,
där bilmärket tillverkar sina bilar
och det gjorde att man i luften
kunde känna den patriotism
som fanns för varmärket denna

T-Gul blev en
klassisker för Volvo

dag.
För er som trodde att man inte
kunde skapa något unikt av en
gammal Volvo, måste vi meddela att ni har fel. För efter ett
besök på denna träff är man
mer än övertygad. Här fanns
allt från originalputs till extrembyggen. Även om du inte gillar
Volvo, kan man här hitta bilar
som är byggda med sådan passion att man blir imponerad och
har svårt att säga något negativt om deras kärlek till just Volvo. Dock råkade jag nämna att
Volvo är en fin Kina-bil. Men det
är inget som berör dessa byggare, för dem är alltid Volvo en
svensk bil i hjärtat.

Stilrent!

P1800 = ögongodis!

Clean!

Volvo Amazon i äkta
tyskstuk.

Martin Rosendorf
erkänner att marabou har haft en viss
inverkan på färgen.

Tidningens favorit!

Känns som ägaren
till denna har en
viss Nicolas Cage
film i bokhyllan.

Pubiken var mycket
intresserade av radiostyrda bilar.

Evenemang
Text: Christoffer Talvis
Foto: Kristian J. Vabø .

Sista helgen i januari arrangerade
Gatebil.no sitt årliga Gatebil On Ice
på Hebbes Racing i Nedre Eggedal,
Sigdal i Norge. Nytt för i år är att
man nu har två banor, en för fordon
med vanliga vinterdäck och en för
fordon med riktiga isdäck. Banan
bjuder också på nya roliga kurviga
partier. Trots att det är ett vinter-

En kall öl är aldrig
fel! Eller?

evenemang, fanns det ett utställningsområde där det i slutet på dagen delades ut ett Meguiars Snow
and Shine pris. Väderförhållandet
under dagen var sådär, snön föll
och sikten blev disig efter någon
timme. Det var inte många grader
under nollan, men står man en hel
dag blir man rätt frusen ändå.

Norskarna gillar att
köra på bredden!

Visste du att en
Supra i Norge kostar
runt fr. 300 000kr.
Men passar bra som
vinter Räser!

Gött och se en
Torslandacontainer!

EN GALAFEST FÖR BILBYGGARE
Biljetter släpps den 7 april - Mer info finns på www.greenlightmag.se/galan

Reportage

Text: Daniel Serénus
Foto: Hennessey Performance

Allt började när biltrimmarfirman Hennessey Performance var
inbjudna av tidningen Road & Track Magazine för att delta under
testkörningen av en rad olika värstingbilar.

Tanken med testet var att se
vilken av supersportbilarna som
var snabbast. Det visade sig vara
Hennesseys egen version av sin
Dodge Viper, kallad ”Venom 1000
Twin Turbo Viper”. Bilen slog den
legendariska Bugatti Veyron 16.4
med hela 4 sekunder. Året var
2007 och John Hennessey hade
skapat den enda bil som slagit
Bugatti Veyron. Men John ville ha
mer och han började tänka tanken
att lätta Venom Viper och ta bort
all lyx som exempelvis AC.
Men sedan lekte han med tanken

Venom GT är baserad på Lotus Exige
/ Elise. Men skiljer
sig enormt från sin
moder.

Handsytt!

om att sätta Venom 1000 Twin
Turbo motorn i en redan lätt bil
som Lotus Exige. Han skrattade åt hur det skulle kunna se
ut.
När han fick de första skisserna
försvann skrattgroparna i hans
ansikte och en rad tankar flög
genom Johns huvud. Snart blev
skisserna ritningar och tanken om Venom GT hade fötts.

Första skisserna

Att skapa en bil som var lätt
till vikten men hade alla aerodynamiska egenskaper man
eftersökte. Tanken var först att
bygga allt på ett eget chassi,
men då det innebär massor av
jobb och med vetskapen om
att Lotus är kända för att vara
en av världens främsta när det
kommer till chassiteknik, blev
valet enkelt.

Dock om bilen har många
likheter med sin donatorbil,
är det mycket som skiljer
bilarna åt.
Så ni som har en Elise eller
Exige kan tyvärr inte känna
mer likhet än att ni delar
chassi. Venom GT är också
världens snabbast accelererande bil och gör 0-100
km/h på 2,5 sekunder
och 0-200 km/h på 15,4
sekunder. Det är nästan 9
sekunder snabbare än Bu-

gatti Veyron. Bilen har en
V8 med dubbelturbo som
genererar en max peak på
1.200 hk; det är nästan 1 hk
per kilo.
Man skall helt enkelt aldrig
underskatta vikt och det har
motorexperterna på Hennessey utnyttjat till max.
Den nya modellen för 2013,
som snart står klart för att
produceras, är Venom GT
Spyder.

Inredningen liknar
Lotusen

I sommar planeras
en Spyder att släppas från bilmärket.

Imponerande siffror!
Nästan 9 sekunder
snabbare än Bugatti
Veyron
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•REA - upp till 85 %
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För anmälan och tider samt
mer info se: www.ljudia.se
TRYGG E-HANDEL

GILLA OSS
PÅ FACEBOOK

Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info

Tuningcar

La m in - X | P R O FF S FI LM

M
L
I
F
T
T
O
K
S
N
E
T
S
/
D
D
Y
K
S
LYKT

ÅTERFÖRSÄLJARE AV LAMIN-X PROFFS FILM

Projektbilen

Gasolvärmaren har gått på högvarv
inne i garaget. Allt blir liksom lite jobbigare när man åker till garaget, som
dock är isolerat men bara är uppvärmt till 4 plusgrader. Lagom till det
blivit behaglig värme, är det dags att
släcka och åka hem. Men nu när det
går mot varmare tider, hinner man
också med lite mer.
I veckan lämnades egengjorda
CAD-ritningar in till företaget Wargia
i Vänersborg. De kommer nu att ta
fram helt specialtillverkade fästen till

Kolfibervingen vi beställt från Collex
Styling. Sedan har jag och min medarbetare Jonas monterat fast helt
nya ställbara coilovers från Bilstein,
som vi erhållit via chassiexperterna
Forza.se. Även min moder Annika
har fått hjälpa till med bygget. Hon
har slipat länkarmar och bromsok
som sedan försetts med färg. Allt för
utséendents skull.

fram. Det vill säga montera huvudströmbrytare till batteriet. Vi tog för
detta fram en helt egentillverkad panel i aluminium. Sedan gjorde vi en rejäl rengöring under huven och bytte
ut rostiga skruvar mot nya rostfria. Vi
monterade också fast lite kolfibervinyl från Soyafilm på reservdäcket
(som består av ett ”däck-på-tub”).
Vi har också hunnit med att montera
nya bromsskivor fram. Dessa är av
Sedan har vi nästan hunnit klart med märket EBC och har levererats av Gallt som skulle göras under huven Partners. Improx Customs har hjälpt

oss montera av däcken från fälgarna
och nu återstår det att hitta någon
som kan blästra dessa. Vi planerar
också att med hjälp av Improx Customs kunnande hitta en lämplig färg
till fälgarna. När sedan fälgarna är
klara, skall bilen köras till Thors bilsadelmakeri som skall hjälpa oss få
klart inredningen. Känns som det går
framåt, även om säsongen är nära.
Forsättning följer...

Nya Coilovers från
Forza.se (Bilstein).
Nya bromsskivor av
märket EBC.
Lackade OK med
färg från HOVA.com

Fram är så gott som
klart. Ny panel med
en huvudströmbrytare.

Alpine valde Ljudia ut till att bryda
inredningen.

Skyddade vinyl monterad baktill.

Officiell Lackpartner

www.improxcustoms.com
Officiell Solfilms- &
skyddsfilmsleverantör:

www.soyafilm.se

Officiell multimedia leverantör

www.ljudia.se
Officiell lyktskyddsleverantör

Officiell bilverkstad:

www.persverkstad.se

Officiell Väghållningsleverantör

www.4protect.se

www.forza.se
www.dalhems.se
Officiell leverantörer:
www.hova.com

www.thorsbilsadelmakeri.se

www.dekalkungen.se

www.adrian-styling.com

wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg
Alverby Racing
www.alverbyracing.com
Collex Styling
www.collexstyling.se
Trestads Bilrekond (KRIS)
Uddevalla, Kuröd

Poster
Foto: Ranis foto

Audi A4:a
www.greenlightmag.se

Reportage
Text: Daniel Serénus
Foto: Bugatti

Nu när Saab gått i konkurs, känns det som om sagan om bilmärket som vägrade dö måste återupplivas. Därför vill jag skänka
en strimma hopp om att varumärket Saab kommer att leva
vidare.
I slutet av 1890 bygger Ettore
Bugatti sin första bil, som döps
till Type 1. Ettore föddes i Milano och kom från en estetisk
familj, där fadern var konstnär

och bodern var skulptör. Ettore
flyttade till Tyskland, där han fick
arbete som bilkonstuktör. Under
sin anställning på ett tyskt bilföretag tog han fram modellen
Type 10, som lade grunden till
varumärket Bugatti. 1909 grundas företaget Bugatti i då tyska
Molsheim. Efter första världskriget övertogs staden och blev
då fransk. Därmed blev också
Bugatti ett franskt bilmärke.

På bilden ser ni
Ettore Bugatti
grundaren till
bilmärket, tillsammans med sin son.

Molshiem

Bugatti designade en rad olika
bilmodeller åt andra tillverkare,
som tyska Deutz och De Dietrich.
Under 20-talet hade Bugatti stora
framgångar inom racingvärlden
och man kunde känna igen modellerna genom den blåa färgen. Ettore ansågs vara pedant och ville
att Bugatti skulle tillverka allt från
grunden. Därför användes få underleverantörer. Med tiden överlämnade Ettore ansvaret på sin
son, Jean, som snart blev svaret
på Bugattis fortsatta framgång. När
Jean skulle testköra en av Bugattis Le Mans modeller, hände en tragisk olycka. Jean miste sitt liv i oly-

Type 50, 1931

Dagens inredningsdesign.

Type32, 1923

Bugatti Veyron,
Nevada-öknen.

ckan och där med sägs det att Ettore
tappade gnistan för sitt bilmärke. Året
var nu 1939 och runt samma tid som
detta invaderade Hitler Polen och andra världskriget var ett faktum, vilket
inte gjorde att affärerna gick bättre.
Efter andra världskriget tog aldrig
försäljningen fart. Man lyckades helt
enkelt inte uppnå de framgångar
inom racingen som man förutspått.
1947 dör Ettore bara 65 år gammal.
Därmed blev hela 50-talet en kamp
om pengar och framgång.
Tyvärr kom aldrig den framgång man
sökte och i början av 60-talet tvingades bolaget i konkurs.

Ferrari. Med sin förkärlek till sportbilar drar han nytt liv i varumärket
Bugatti. Tillverkningen flyttades från
franska Molsheim till Italien. Romano
hann dock bara tillverka en modell
under sina verksamma år. Modellen
hette EB110 och lanserades i början av 90-talet. Tyvärr lanserades
den i stundande lågkonjuktur och
fick därför ingen bra säljstart, .även
om EB110 hade imponerande siffor
som 0-100 på 3,4 sekunder och en
topphastighet på 346 km/h. Man lanserade också en västingmodell, kallad EB110SS, med en V12-motor på
620 hästar och med ett 200 kg lättare chassi. Men trots att konjukturen
var på uppgång, blev det inte någon
toppförsäljning för modellerna. Därför tvingades företaget åter i konkurs
1997.

Detta kunde varit slutet på sagan om
Bugatti, om inte den italienska finansmannen Romano Artioli hade fått
nys om Bugatti. Romano hade gjort
sig rik som importör av Suzuki och 1998 köpte Volkswagen upp rättighe-

terna till varumärket Bugatti och flyttade då
tillbaka produktionen till Molsheim.
2005 lanserades Bugatti Veyron som uppkallats efter den legendariska franska racingföraren Pierre Veyron, vilken under 1933
till 1953 tävlade i Grand Prix och Le Mans.
Bugatti slog hösten 2005 svenska Koenigsegg på att vara världens snabbaste serietillverkade bil. Detta gjordes med modellen Bugatti Veyron Super Sport.
Modellen Veyron är försedd med en 16-cylindig motor på 7.993 kubik. Den har en motoreffekt på 1.001 hk och ett vridmoment på
1.250 Nm. Motorn är försedd med 4 turboaggregat och 64 ventiler. Bilen gör 0-100
km/h på 2,5 sekunder och 0-400km/h på
55,6 sekunder.
Under Fankfurt Auto Salon 2011 lanserade
man den senaste versionen av Veyron,
Grand Sport “L’Or Blanc”.
När vi tar kontakt med kommunikation-

Jean Bugatti

schefen för fabriken i Molsheim
för att se hur det ekonomiskt ligger till för Bugatti, blir vi inte ett
gram klokare. Trots att det är en
av världens dyraste sportbilar
verkar marknaden finnas. Har du
11.000.000 och gillar bilar som
dricker ca. 2,5 liter per mil, är Bugatti bilmärket för dig. Men en sak
är säker, man vägrar låta varumärket Bugatti dö ut.

Grand Prix, 1956

Symbolen för Bugatti.

Limosine service

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo m.m.

mail: iceman@adrian-styling.com
tel: 0734349123

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Motorsport produkter

www.ljudia.se

www.dalhems.se

Vi har mer än bra laptimers, vi har massvis med produkter för din bil.
Kolla in oss på.

Tel: 0706-64 24 66

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a.

www.hagalimo.se
HAGA

www.improxcustoms.com

Reservdelar

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

Tel: 0346 - 20735

www.laptimer.se

Dieseltrim

Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget
tryck. Kolla in vår webshop

www.speedkit.se

www.dekalkungen.se

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm ,
kolfibervinyl m.m.

Däck & Fälgar

Profilkläder - Racing

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Bästa service, bästa pris.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

Solfilm & skyddsfilmer

Styling & tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!
Vi leverera proffs lyktskydd från LAMINX.

www.4protect.se

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms och avgas

-Bra Att Ha Delar Vid TurbotrimningIntercooler Wastegate Dumpventiler
Flänsar,Grenrör, silliconslang, Motordelar, sänkningsatser

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag &
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i
Göteborg. Välkommen!

Hos oss hittar du kända varumärken som
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,
Bembro, Ansa, Pagid m.m.

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Racing-/banåkningskläder

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror,
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varningsljus.
tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörning.

www.mlimits.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås
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Den nya generationen av
Porsche Boxster är mer genomgripande förändrad än
någonsin tidigare i modellens historia. Den tvåsitsiga
öppna sportbilen har fått en
helt ny lättviktskaross och
chassiet är helt omarbetat.
Med betydligt lägre vikt, längre hjulbas, bredare spårvidd, större hjul och den nya
elektromekaniska styrningen har Porsche Boxsters
klassledande
köregenskaper ytterligare förbättrats.
De nya Boxster-modellerna
har betydligt bättre prestanda samtidigt som de är upp
till 15 procent mer bränsleeffektiva. Beroende på modell
nöjer de sig nu med betydligt mindre än åtta liter per
100 km.
Med sin i grunden förändrade design, med kortare
överhäng, framflyttad vindruta, lägre silhuett och markerade karosslinjer håller
nya Boxster därmed vad
den lovar. Den helt omgjorda elektriskt manövrerade
suffletten klarar sig nu utan
särskilt lock när den är nedfälld.
De åkande har mer plats
inuti och den kraftigt lutade
mittkonsolen, med influenser från Porsche GT, ger ytterligare förbättrad ergono-

mi.
Nya
generationen
av
Porsche Boxster lanseras
i två utföranden, som Boxster eller Boxster S. Båda
drivs av sexcylindriga direktinsprutade boxermotorer. Bromskraftåtervinning,
styrning av kylningen, (thermal mangement), start och
stop-funktion gör dem ännu
effektivare. Basmodellens
motor på 2,7 liter ger 265
hk (195 kW) - tio hk mer än
föregångaren trots att den
hade större motor. Tekniskt
baseras den nya motorn på
3,4-litersmotorn i Boxster S.
Denna ger nu 315 hk (232
kW), fem hk mer än förut.
Båda har sexväxlade manuella växellådor som standard
med den sjuväxlade PDKlådan (Porsche Doppelkupplungsgetriebe) som tillval.
Båda modellerna har lägst
förbrukning och bäst acceleration med PDK-lådan.
Bränsleförbrukningen
i
Porsche Boxster med PDK
är 7,7 liter per 100 km och
8,0 liter per 100 km i Boxster
S. Med den snabbväxlande
PDK-lådan accelererar Boxster från 0 - 100 km/tim på
5,7 sekunder. Boxster S
gör samma resa på 5,0
sekunder.
För att ytterligare förbättra köregenskaperna finns

Sport Chrono Package nu som tillval i Boxster och för första gången
med dynamisk infästning av transmissionen. Nytt i Boxster är också
Porsche Torque Vectoring (PTV)
med mekanisk differentialspärr på
bakaxeln. Nya Boxster lanseras
den 14 april 2012

Mercedes-Benz CL

Legenden lever vidare, Mercedes-Benz
presenterar nu en helt ny version av
den klassiska sportbilen SL. Genom att
karossen är gjord i aluminium får modellbeteckningen ”Sportig och Lätt” en
helt ny innebörd. Vikten minskar med
upp till 140 kilo och vridstyvheten ökar
jämfört med föregångaren. Det säkerställer SL:s unika kombination av komfort och sportighet.
De moderna BlueDIRECT-motorerna
är upp till 29 procent snålare än den
tidigare modellen. Bland de tekniska
innovationerna märks en ny typ av vindruterengöring, kallad ”Magic Vision
Control” och inbyggda högtalare kallade
”Frontbass” för bättre musikåtergivning.
Det var för 60 år sedan MercedesBenz visade den första SL-modellen.
Av många betraktas 300 SL, som den
hette då, som 1900-talets främsta bilikon. Sedan dess har modellen utvecklats i takt med tiden och den SL-modell
som hade internbeteckningen R107
och kom 1971 som 350/500 SL är den
sportbil Mercedes-Benz tillverkat i flest
antal år i sträck. Helt nya SL kommer till
Sverige i vår. Den är längre (+ 50 mm)
och bredare (+ 59 mm) än föregångaren. Karossen, som nästan uteslutande
är gjord i aluminium, är minimum 110
kilo lättare än föregångaren och luftmotståndet har reducerats till 0,27 Cd (SL
350). I fallet SL 350 (1 685 kilo) ligger
viktminskningen för hela bilen på 140
kilo. Parallellt har böj- och vridstyvheten
ökat så att SL fortfarande erbjuder en
noga avvägd balans mellan komfort och
sportighet. Två av de få fall då annat än

aluminium används i karossen utgörs
av höghållfast stål ingjutet i A-stolparna för ökad säkerhet och magnesium ovanför bakaxeln för att bidra till
ökad vridstyvhet. Aluminium används
även i delar av hjulupphängningarna
för att minska den ofjädrade vikten.
Under alla år som SL-tillverkats, har
den också haft ett grundmurat rykte
för att förena sportbilens körglada
egenskaper med vardagsbilens lätthet att köra, parkera och sköta. De
båda ytterligheterna förenas också
i den nya versionen. Utöver att nya
SL kan ”sportas upp” med fälgar,
däck och fjädring samt olika motoralternativ är den också enkel att köra
och hantera. Den har exempelvis
elektrisk/mekanisk styrning så att
den – på förarens begäran – styr
själv vid parkering. Med det unika
vindrutetorkarsystemet ”Magic Vision Control” garanteras föraren klar
sikt utan fördröjning. Spolarvätskan
leds via kanaler i torkarbladet alltid
till rätt sida torkaren när spolningen
aktiveras. Dessutom kan för första
gången hela bladet beställas med
elektrisk uppvärmning. I nya SL ingår
bashögtalare som integrerats i aluminiumkarossen för att säkerställa
en så naturlig ljudåtergivning som
möjligt. Systemet heter ”Frontbass”
och kan kombineras med Harman/
Kardon Logic7 ljudsystem för att efterlikna känslan av att sitta i en konsertsal.

Bland tillvalen märks glastak med variabelt
ljusgenomsläpp, ”Magic Sky Control”, som
skapar känslan av att köra öppet året runt.
Det målade plåttaket, glastaket och glastak
med variabelt ljusinsläpp fälls upp respektive ned på kortare tid än 20 sekunder.
Det ”nyckelfria” Keyless Go-systemet har
vidareutvecklats så att bakluckan kan fällas upp och ned utan att föraren behöver
röra vid den. Till att börja med kommer Mercedes nya SL 500 med V8-motor på 320
kW/435hk respektive SL 350 med V6-motor
på 225kW/306 hk.
Båda har direkt bensininsprutning med namnet BlueDIRECT. I båda versionerna är den
sjustegade automatlådan 7G-TRONIC standard. Växellådan har optimerats för låg förbrukning men har inte tappat tempo. Med
tidtagarur mätt, accelererar SL 500 från
stillastående till hundra på 4,6 och SL 350
på under sex (5,9) sekunder.
I nya SL ingår alla de kör- och krocksäkerhetssystem som Mercedes-Benz varit först
med att utveckla och införa i produktion. Nya
SL har dessutom krockkuddar som skyddar huvudet vid sidokollisioner och rundslagning. De kompletteras av krockkuddar i
brösthöjd och aktiva nackskydd. Aktiv
motorhuv, som lyfter i bakkant vid påkörning av oskyddade trafikanter för att öka
avståndet mellan huvens mjuka yta och
motorrummets hårda komponenter ingår
som standard. Med Comand är det enklare
att styra ljud, navigation och mobiltelefonen
och tillvalet Comand online innebär att bilen
(stillastående) kan användas för sökning på
internet.

Falcon F7

I början av januari i år
släpptes information om
denna amerikanska skönhet. Företaget heter Falcon Motorsports och är
beläget i Holly, Michigan.
Företaget är ganska nytt
skulle man kunna påstå,
de fick sitt certifikat som
biltillverkare i december
2011.
Falcon Motorsports vision
med denna bil är att skapa något som inte följer
dagens trender av sportbilar. Den exteriöra designen har inspirerats av

sportbilar från 80-talet och
sen har man använt sig
av dagens teknologi inom
motor, chassi och material. Chassit är gjort i aluminium och karossen helt i
kolfiber för att hålla vikten
nere. Den totala vikten är
cirka 1300 kilo. Kraftkällan i denna sportbil sitter
bak och kommer från en 7
liters Corvette V8 och ger
ifrån sig 620 hästkrafter
och 813 newtonmeter. Ingen automatlåda finns att
välja, utan det är en hederlig manuell växellåda från

Ford GT.
Hittills har inga tester
gjorts på bilen, men tillverkaren har uppskattat
att bilen ska kunna göra
0-100 km/h på cirka 3,33,6 sekunder och ha en
toppfart på 320 km/h.
Bilen kommer inte att producerar i något stor skala.
Under 2012 kommer 1012 bilar att tillverkas och
sedan 25 stycken under
2013. Prislappen hamnar
på cirka 1,7 miljoner svenska kronor i USA.

Kalender
2-6 April
Gran Turismo Nurburgring (Tyskland)

8-10 Juni
Bug Run (Mantorp Park, Mantorp)

25 augusti
Timeattack.nu - Mantorp Park (Mantorp)

6-9 April
Bilsport Performance & Custom Motor Show
2012 (Jönköping)

15-17 Juni
Gatebil (Mantorp Park, Mantorp)

1-2 September
Extreme Car Show (Helsingfors, Finland)

29 Juni
Timeattack.nu - Kinnekulle Ring (Götene)

1-2 September
Euro Performance & Jap Show (Tierp Arena,
Tierp)

11-14 April
Gran Turismo Spa (Belgien)
4-6 Maj
Fast And Furious Carshow (Fredericia, Danmark)
5-6 Maj
Motormässan Karlstad (Karlstad)
19 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda (Emmaboda)
26 Maj –
Ljudia Dagen (Mariestad)
25-27 Maj
Gatebil (Våler, Norge)
26 Maj
Autofest 3 (Stockholm)
2-3 Juni
Motormässan Gävle (Gävle)

1-5 Juli
Gran Turismo Polonia (Sopot & Poznan, Polen)
13-15 Juli
Gatebil (Rudskogen Motorpark, Norge)

21 Juli

5-13 September
Gran Turismo Europa (Lake Como (Italien –
Saint Tropez (Frankrike)x
7-9 September
Gatebil (Rudskogen, Norge)

Halmstad Sport Car Event (Brottet, Halmstad)

Oslo Motor Show (Oslo, Norge)

17-23 Juli
Gran Turismo Baltica (Pärnu, Estland)

17 November

17 Augusti
Timeattack.nu - Rudskogen (Norge)
18-19 Augusti
Vallåkraträffen (Helsingborg)

25 Augusti

Uddevalla Car Show (Uddevalla)

Greenlight Galan 2012 (Trollhättan)

Smygtitt
Text & Foto: Daniel Serénus

Under Bilsport performance & custom motor show som arrangerars under påskhelgen, kommer ni kunna se denna bil klar för
beskådning. Dock så här med en månad kvar, står bilen långt
ifrån färdig och vi får exklusivt som första tidning ta del av
bygget. Vi kommer att granska detta driftingbygge mer ingående
i kommande nummer. För det är få som byggt om en Subaru STI
av årsmodell 2011 till att bara driva på bakhjulen.

azine
A part of GreenLight Mag

herlinwiderberg.com

Vinst varje gång!
Hos oss sparar du alltid pengar på dina bildelar i
originalkvalitet, men nu trycker vi gasen i botten.
Med hjälp av Bildelshjulet sänker vi priserna
ytterligare på utvalda varor. På skruvat.se hittar
du enkelt bildelar till de ﬂesta bilmärken. Nu kör vi!

Bra bildelar till skruvade priser

NÄSTA NUMMER

