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Nytt foder i kostymen.
Det är nu som man hittar banåkare som skruvat isär allt i motorrummet och med ett enda stort
vuxen-lego i garaget känner en
viss stress inför kommande säsong. Det är också nu man hittar
bilbyggare höga på epoxy och
förtunning. Med tanke på detta
är jag fruktansvärt imponerad att
man år ut och år in orkar ta sig an
nya projekt varje vinter.
Jag blir imponerad eftersom jag
förstår lite av vad alla dessa går
igenom då jag själv (i ett kallt garage) har en bil som just nu är
allt annat är körbar. Jag känner
också en viss stress inför att säsongen börjar extra tidigt i år. För
ingen har väl missat att Elmia går
av stapeln redan i slutet av mars.
Jag kommer att träffa många bilbyggare som under påskhelgen
inte längtar efter något annat än
en säng.

Därför har det slagit mig att man
borde ha en monter för bilbyggarna, där man har sängar och
soffor. Lite som ett ”rehab for carbuilders”. Vore inte det en bra
idé?
Jag måste också ta tillfället i akt
och tipsa alla om att vi fått en ny
drifting-tidning i Sverige. Troligen
Sveriges enda specialiserade
drifting-tidning i tryckt form. Drift
Magazine heter den och säljs hos
en rad olika företag. Jag har inte
hunnit kolla i den själv ännu, men
får väl investera i ett exemplar.
Önskar er bakom tidningen ett
sort lycka till!
Vi på GreenLight har fått en ny
kostym eller man kan mer säga
att vi uppdaterat fodret i kostymen. Vi har bytt typsnitt, skaffa
nya grafiska element och ny layout på en rad olika ställen i tidningen. Förhoppningsvis uppskattas
detta av vår breda läsarskara.
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Text & Foto:
Daniel Serénus

I västkustens hjärta Uddevalla hittade vi Anders Tångklev. En man som
älskar danskmusik och V8 muller.

Anders är inte ett okänt ansikte för GreenLight Magazine. För drygt två år sedan
kunde du läsa om hans extrema mattsvarta Dodge Charger som plockat hem en rad
olika priser. Efter ett antal års
skurvande och garagemek
bestämde sig Anders för att
skiljas från sin älskling. Han
la ut Chargern på Blocket och
hoppades på ett napp.
Han fick ett förslag från en
värmlänning om att byta sin
Charger mot en ”Sleepy Camaro” samt ”en hög pengar”
som Anders själv utrycker
det. Han packade in familjen
i bilen och begav sig till de
värmländska skogarna. Han
tog sig en titt på bilen och på
vägen hem bestämde han sig
för att genomföra affären. De
var överens, men bara två
dagar senare ringde köparen
upp och backade ur. Förklaringen var att Anders Charger
var för extrem och att köparen inte var någon mekar-kille
som älskade att ligga på kalla
garagegolv.
Blev lite irriterad, mest för att
barnen fastnat för bilen, säger
Anders
Men skam den som ger sig.
Bilen fick ligga kvar på Blocket och snart hade han hittat
en ny potentiell köpare. Snart
dök köparen upp hos Anders

Sexy Ass!
Klassiskt men ändå vackert.

för att titta på bilen. Anledningen till intresset var att
köparen skulle ha en 50-årspresent till sig själv.
Efter lite övningsköring
med köparens fru var affären fullbordad. Anders
fick ett bud han inte kunde
motstå. Köparen fick den
ultimata
50-årspresenten
och familjen Tångklev tog
en välförtjänad semester i
Turkiet. Än så länge en lycklig historia.
Anders hade nu en summa
pengar att investera i ett nytt
projekt. Han var fortfarande

intresserad av en viss Chevrolet Camaro.
- Jag vankade fram och tillbaka utan att veta vad jag
skulle göra, säger Anders
Anders beslutade att kontakta värmlänningen som hade
en Camaro till salu, den som
hans barn blivit förtjusta i.
Han åkte upp och gjorde affären. Sedan körde han ner
mot solens stad, Karlstad.
Utanför Karlstad bor nämligen motorbyggaren Rolf
Berglund. Han beställde en
383:a på 483 hästar.

I detta motorrum hittar du
inga spår av damm utan bara
600 hästar.

- På vägen hem i min nya
bil satt jag och lyssnade på
Volbeat och njöt av det nya
inköpet så mycket att jag missade avfarten mot Åmål och
hamnade i Årjäng. GPS’en
visade att jag kört 7 mil åt fel
håll, men vad gör det när man
njuter av bra musik och trevlig
bilkörning, säger Anders
Väl hemma började Anders
justera in dörrarna och vips
så gick det en flisa ur lacken.
Skit tänkte han och beslutade
sig för att lacka om bilen. Så
det blev att slipa och fixa för
att göra klart för lack.
Anders fick kontakt med en

Skräckinjagande låspinnar.

Bilen är tio gånger bättre nu
än när den var ny.

billackerare som verkade seriös
och kom överens om ett pris. Han
lämnade bilen till lackfirman och
hoppades på att få klart bilen till
Elmia. Efter ett tag skickade lackeraren ett SMS där han sa att
han inte tjänade några pengar på
lackjobbet och därför fick Anders
själv avsluta jobbet.
Anders blev förbannad och undrade vad som hänt. Lackeraren
beklagade sig att han inte skulle
tjäna några pengar på bilen och
därför inte vill utföra jobbet som
lovat. Anders fick nu flytta bilen till
MB Fordonsservice som ställde
upp med plats. När Anders skulle
hämta de sista delarna hos lackfirman hade de bytt lås och vägrade
öppna. För att Anders skulle få
hämta sina saker skulle de ha
4.000 kr kontant. Anders hade inget val mer än att betala och flytta
bilen till en seriös lackerare.
Anders missade Elmia detta år.
Istället fick JM Lack slutföra jobbet. ,Det blev ingen gratis historia
men ett mycket bra resultat.
När Anders skulle besiktiga bilen
med den nya motorn (en 434:a),
en rejäl pjäs på 650 hästar och
845 Nm, så small det till på bromsprovaren. I panik ringde han upp
Rolf Berglund. Rolf lugnade ner
Anders och bad honom berätta
vad som hänt. Rolf bad sedan Anders att transportera upp bilen till
honom så skulle han titta på den.
Efter en vecka hade Rolf löst

problemet och Anders rullade
återigen hem från Värmland
och självklart med Volbeat i
stereon.
- Den gången körde jag inte
fel, säger Anders
Anders har redan hunnit bli
folkets favorit i Karlstad och
juryns favorit under Uddevalla
Car Show förra säsongen. När
vi frågar honom om bilen nu är
klar, så säger han att den aldrig kommer att bli klar.
Vi kommer nog få se Anders
Chervrolet Camaro RS/SS från
1967 fler gånger kommande
säsong.

Tack till:

Rolf Berglund
Jörgen Birgersson
Startaprodukter
Suntechväst
YourCar
Meguiars
Bengalos MC
Familjen: Marina ,Emelie,
Felicia och brodern Ronny
Kent Andreasson
Roger Nilsen

FAKTA

Namn: Anders Tångklev
Ålder: 40
Bostadsort: Uddevalla
Arbete: Behandlingsassistent/Studerande
Fritidsintressen: Familjen,Vänner,Bilar,motorsport.
Bilmodell: Chevrolet Camaro RS/SS
Årsmodell: 1967
Hur länge har du/ni ägt bilen: Sedan september 2010

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Har det nog genom familjen, både pappa och bror är motorintresserade. Sen har mitt egna intresse utvecklats lite längre med åren mot just att bygga om bilar och har även mycket svårt att låta
vardagsbilarna vara original.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
5.5, finns mycket att lära och upptäcka.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag hade garage i källarplan och hade en på tok för låg frontspoiler vilket gjorde att jag var
tvungen att ta av frontspoilern varje gång bilen skulle ner och upp ur garaget.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motorer helt klart och där finns det massor att lära.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Finns många grymma bilbyggare att se upp till, men om man tar de som finns på hemmaplan är
det Mats Thollander och Lukas Koos. Annars är ju Chip Foose riktigt säker.

Bästa garage drycken?
Energidryck i mängder, speciellt så här års. (Elmia deadline)

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Beror helt på säsong. Men är det som nu inte långt kvar till Elmia, så blir det mycket timmar och
sena kvällar.

Fakta
Namn:
Henrik Karlsson
Ålder:
30
Bor:
Örebro
Arbete:
Maskinförare
Civilstatus:
Sambo

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Har den Candy-röda V70’n kvar och den blir det inga större förändringar på mot förra året förutom felsökning av det maskinella. Har även en 745’a T5’a som får agera busbil. Det som det läggs mest tid på,
är en XC90 från 2004 som ska premiärvisas på Custom Motorshow i påsk.
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Vilken färg på lyktskyddet passar din bil
Testa på vår hemsida
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Vi fick chansen att testa en
enligt leverantören revolutionerande produkt. Men om
den var så revolutionerande
vet vi inte om vi vill hålla med
om. Men hur väl fungerade
den så kallade reparationspennan från DuPont?
Produkten är utvecklad för att
dölja mindre repor i lacken.
Vår testbil var en Volov S70
som fått lite så kallade skönhetsfel med sina 14 år på
nacken.
Vi ville se hur lätt det var att
laga repor med denna penna.

Torka rent ytan.

Vi läste noga på förpackningens instruktion som säger att
man först måste skaka pennan. Sedan skall man med en
lätt hand dra pennan från ena
änden till den andra av den
utvalda repan. Inte speciellt
avancerade instruktioner och
vi kan därmed lova att vem
som helst borde klara av att
använda pennan.
Första repan var väl den som
blev sämst, inte så konstigt
då övning ger färdighet. När
vi var inne på repa nummer 5
blev resultatet riktigt bra. Dock
blir det en hinna liknande ett

En liten repa.

litet klarlacksrinn. Det syns
inte på håll, men går man nära
ser man att det ligger ett lager.
Säkerligen kan man bli bra på
att fixa repor med pennan och
då få ett perfekt resultat.
Har du en gammal bil, eller en
repa som retar gallfeber på dig
och tycker lackfirman är för dyr,
är detta självklart en billig lösning. För reparationspennan
kostar inte mer än ca. 130 kr.
beroende på vart man köper
den. Betydligt mycket mindre
än en spotrepair-lagning hos

Ytan före användning av
pennan.

en lackfirma.
Vi frågande även en lackfirma
vad de tyckte. Inte helt oväntat
blev svaret negativt, men det
kanske var för att produkten
fungerar.
Vilka är kunderna:
Vi tror inte att produkten passar en välpolerad Porsche
med en kräsen ägare, utan
mer för vardagsbilen som har
några år på nacken och som
man packar in familjen i.

Ytan efter använt pennan.

Sista testet:
Eftersom det blev en yta efter man
använt pennan, ville vi testa om
man med lite rubbing och finish
kunde fixa till ojämnheten. Resultatet där blev revolutionerande, för
visst funkade det bra och resultatet blev som vilken billack som
helst. Dock fungerade det dåligt
på större repor där man då fick
fram konturen av repan igen.

Här ser ni resultatet av pennan. Som ni ser blir det en
liten yta av pennan.

Repor som går att ta bort
med pennan.

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Essen Motor Show

Om ni under tidig höst/vinter redan har ångest över alla timmar ni vet kommer
spenderas i garagen, kan det vara skönt att hämta inspiration någonstans. Varför
inte då bege er iväg till någon av alla stora mässor som är runtom i Europa?

Vi tog oss en titt vad Essen Motor Show hade att bjuda på.
Mässan hålls, som ni hör på
namnet, i Essen i Tyskland.
Den gick av stapeln i början
av december och pågick i nio
dagar. Besökare och utställare

från hela världen kommer hit
varje år. Det var 45:e året i rad
som Essen Motor Show hölls.
Mässan har allt man kan önska och lite därtill. Allt från nya
koncept, ombyggda fordon och
motorcyklar, samt företag som

Våga vägra kombi

visar upp sina nyheter. Vi skulle
kunna säga såhär, vår största
bilmässa i Sverige är ju Bilsport
Performance & Custom Motor
Show, vilken vi tycker är stor till
hallar och folkmängd. Essen Motor Show är 4-5 gånger större till
hallar och besökaremängd, så
kan ni få ett hum om hur stor den
verkligen är.
Här är ett gäng exklusiva gamla
sportbilar som man kunde få se
på mässan:
Mercedes Benz 300SLR (1955)
Ferrari 375MM (1954)
Jaguar D (1955/57)
Maserati 300S (1956/57)
Aston Martin DBR (1959)
Ferrari Testa Rossa (1961/62)
Ford GT40 (1968)
Porsche 908 (1969)
Porsche 917 (1970/1971)
Ferrari 312PB (1972)
Matra Simca MS670 (1973)
Alfa Romeo T33TT (1975)
Porsche 956 (1981/85)
Porsche 962C (1987)
Jaguar XJR 9LM (1988)
Sauber-Mercedes C9 (1989)
Mercedes-Benz C11 (1990)
Peugeot 905B (1992)
Denna mässa tycker vi på tidningen skulle vara intressant att
besöka i framtiden.

Klart det bjuds på mycket
Sportbil i Porsche-land

Många besöker mässan varje
år.

Någon borde ha sagt stopp
för länge sen!

Vem skall bort?

Innomhusarenan bjöd på en
rad järva uppvisningar.

Framtidens tuk-tuk!

Driftingen bara växer och
växer i Europa.

Sist men inte minst eller?

FRONT/STÖTFÅNGARE
RABATTKOD
GREEN
10 %
Giltig t.o.m. 10/3 2013

Audi A4 B7 RS-Look 3995:Audi A3 8L 3995:BMW E36 1795:BMW E39 M5 (med dimljus) 3295:BMW E39 M5 (utan dimljus) 2495:-

BMW E46 1995:BMW E60 3995:BMW E90 5295:BMW F10/F11 4995:VW Golf III 2195:-

COILOVERS
RABATTKOD
GREEN
10 %

Audi A4 B5 (Ej Quattro) 3995:Audi A4 Avant Quattro (8E) 3895:Audi A3 Quattro (8P) 3895:Audi A6 (Ej Quattro) (4B) 3995:BMW E39 Touring/Kombi 3495:BMW E46 3895:BMW E60 2003- 3995:BMW E90/E91/E92/E93 3995:VW Golf 2 / Jetta 3495:VW Golf 3 / Vento (1HXO) 2995:VW Golf 4 / Bora (1J) 3495:VW Golf 5 4 Motion (1K) 3795:VW Passat Variant 3B/3BG 3795:Volvo 850/855/S70/V70 3995:Volvo S40/V50 T5 2004- 3995:Volvo C30 T5 10.2006- 3995:Fler satser på vår hemsida!

HOVA.COM

Giltig t.o.m. 10/3 2013

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

Med reservation för prisändringar och feltryck

ÖVER 10 ÅR PÅ NÄTET!!!

TUNING CAR
Foto: Tommy Nauclér

Tuningcar 827 Hk På Hjulen

PROJEKTBILEN
Text & Foto
Daniel Serénus

Efter frost kommer snö, eller
vad är det man brukar säga.
Men gasolvärmaren håller garaget arbetsvänligt och trots
att kylan väntar utanför garageporten så har vi lyckats
bygga på rätt så långt. Tanken
om Elmia har lagts ner då vi
valde den långa vägen och
därav vill vi inte slänga ihop
allt för att hinna klart till Elmia.
Men vi håller på att kolla efter
något annat lämpligt event att
premiärvisa bygget på.
Vi satsar på en högre bensinräkning i år än förra säsongen.

För på vinden låg ett gammalt
2,4l insug passande en annan GM-modell. Men efter
lite småfix skall detta insug
även passa på vår Speedster. Men insuget drog med en
del merarbete. Vi fick kontakt
med företaget Raidopower
som ordnade fram 4 st. nya
”gröna” spridare som kommer
att fungera bra om det inom
snar framtid blir en kompressor på bygget. Eftersom vi nu
gjort en del förändringar på
bilen, kommer det att bli ett
nytt motorsystem från Civinco. Civinco kommer också att

Utan kunskap ger man sig på
motorn

Äkta Aero Catch fästen

mappa bygget och se till att
våra modifkationer fungerar
optimalt.
Men när vi väl började plocka
isär allt hittade vi en bättre
plats för ECU:n, vilket i sin
tur gjorde att Leif Serénus på
Door Auto fick hjälpa oss att
löda om delar av kablaget till
ECU:n för att kablarna skulle
räcka. Men efter några timmar så var Leif klar med spridarsladdarna.
Vi fick även modifiera generatorn då det nya insuget
var lite för stort. Här var det
Daniel som fick agera elektronikexpert. Efter lite envishet hade han lärt sig löda och
vi måste medge att resultatet
blev riktigt bra.
LED är framtidens ljuskälla

Nya spridare från Raidopower

sägs det och vi bygger för
framtiden. Därför fick det bli
ett besök hos företaget Hova.
com för att se till att investera
i nya lampor till bakljusen.
Eftersom
bakluckan/motorhuven hade en tendens
att öppna sig när man körde
(inte så det flög upp utan mer
att den låg och hoppade mot
låset), kände vi att problemet
måste lösas. Därför beställdes riktiga Aero Catch huvlås
från Dalhems. Dessa kommer vi att sätta på bakluckan/
motorhuven för att få bort
problemet, men också för att
få fram rätt sportbilslook.
I nästa nummer hoppas vi på
en uppdatering av uppstarten
av motorn.

Leif löder kablar till spridarna.

G-PARTNERS - REDLINE OIL - MOTUL

POSTER
Foto: Ranis Foto

Mitsubishi EVO

EVENEMANG
Text & Foto: Daniel Serénus
Foto: Andreas Jansson

Det har blivit allt mer populärt att ordna enklare utställningar på allmänna områden, så som kvällsträffar
på parkeringar och i närheten av köpcentrum. Några
som tagit steget vidare är arrangörerna Arn Racing och
Backyard Automeet, vilka
har gjort parkeringsträffarna
lite mer seriösa. Arn Racing
var med och arrangerade

Original-snygg!
Är ordet som passar Ford RS
Perfekt

Skara Sommarlandsträffen
där man använde anläggningens parkering för att arrangera bilträff, något som
lockade 100-tals bilar från
flera delar av Sverige. Här
hade man också en live-DJ.
Backyard Automeet arrangerade träff i filmstaden Trollhättan tillsammans med
företaget Improx Customs.
Här kom det flera hundra bi-

lar från Trollhättan med bred
omnejd.

far och gillkvällar mest hela
tiden.

Det går helt enkelt en trend i
att arrangera bilträffar i mindre skala just nu. Men dessa
små och lite enklare träffarna
lockar många entusiaster.
Snart kanske vi är tillbaka i
småklubbarnas storhetstid,
där det arrangeras småträf-

Vi på GreenLight Magazine
uppskattar dessa entreprenörer som lägger sin fritid
i att se till att bilentusiaster
har någonstans att visa upp
sina byggen. Vi på tidningen stödjer er med hela vårt
hjärta.

Frontmatad intercooler har
fått en ny innebörd.

STANCE-epedemin bara
sprider sig.

Vann Improx Customs pris
för bästa bygge. FORD GT 40

Lika bra att skylta med det!

Peter Fält från Vänersborg
var både i Trollhättan och
Skara.

Drifting-inspirerad Lexus.

Denna hund letade efter
någon snygg hundkoja att
glida runt i.

2 x 7 = Super

Låg Honda NSX.

Var önskar du ha
din drivning på banbilen?

FRAMHJULEN

2%
BAKHJULEN

83%
ALLA FYRA HJULEN

14%

SUPER ANNONSPAKET
Sveriges största E-tidning, GreenLight Magazine
&
Sveriges största banåkar forum, Rejsa.nu

Låt dina kläder tala - enkelt och
effektivt med designade kläder!
Skräddarsytt efter din designidé
e-posta eller ring för mer info.

www.dinjacka.se

info@dinjacka.se 08-759 57 80

PRIS:
3000:- + moms
En helsida i GreenLight Magazine & en toppbanner på Rejsa.nu
Maila: info@greenlightmag.se
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Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Att behärska vindmotståndet brukar vara en
förklaring av ordet aerodynamik när det gäller bilar. Ni har säkert inte missat hur man på bilar inom
motorsporten
arbetar
med bland annat vingar
bak och fram. Men frågan
är hur detta egentligen
fungerar. Vad är vad och
hur fungerar varje liten

Canardvingar

del. I två reportage skall
vi försöka på ett lätt och
allmänbildande sätt gå
igenom de olika delarna,
samt hur fungerar varje
litet hjälpmedel.
Det finns två viktiga saker när det gäller aerodynamik. Först vill man
ha minsta möjliga luftmotstånd när bilen är i

rörelse. Det andra är att man vill
styra luften så den ger fördelaktiga egenskaper när det komemr
till väghållningen. Man vill att bilen
skall tryckas så nära marken som
möjligt, detta kallas för ”downforce”.

Aerodynamik är en viktig
ingrediens när man bygger
formel-bilar

Nu skall vi gå igenom några
olika hjälpmedel som kan få din
banåkningsbil att få bättre aerodynamiska egenskaper.
Canard-vingar:
Dessa vingar återfinns på
frontspoilern och är oftast trekantiga. De är vanligvis tillverkade i
någon form av kompositmaterial
så som kolfiber eller glasfiber.
Det Canard-vingarna gör genom
att sitta på frontspoilern, är att de
skapar virvlar som transporteras
från fronten längs med bilens
sidor. Detta ger förhållandevis
väldigt små ”downforce”-egenskaper men miskar luftmotståndet
och ger bilen en bättre stabilitet i
högre farter.
För att få bästa resultat skall
man sätta två vingar per sida
av frontspoilern. En mindre och
en större. Den mindre skall vara
placerad lägre än den större och
självklart kommer då den stora
att sitta ovanför den lilla Canardvingen.

Denna Time-Attack bil är
försedd med både canard och
Frontsplitter.

Frontsplitter (Frontläpp)
Det främsta syftet med en
frontläpp/frontsplitter är att
underlätta optimeringen av
luftflödet. En frontsplitter skall
dela luften och göra så att man
pressar ner bilen med luften
som passerar över den. Sedan
skall frontläppen/frontsplittern
göra så trycket under bilen är
så lågt som möjligt. Varför man
gör på detta vis, kommer vi att
gå igenom i nästa reportage.
Genom att skapa ett högt tryck
över främre delen av bilen
samt ett lågt tryck undertill,
får man mindre understyrning.
Man kan därför ta kurvorna
lite snabbare och samtidigt ha
grepp.
Oftast tillverkas frontsplitters
av lätta material som plast
eller kolfiber. Men även trä är
populärt att göra läppar av.
Vissa läppar har en öppning i
mitten, vilket är till för att skapa
en så kallad tunneleffekt under
bilen. Det kommer vi att gå igenom i kommande reportage
när vi förklarar hur en diffusor
fungerar.
Viktigt att lägga på minnet om
du skall bygga en frontläpp, är
att se till att den är stabil även
när den utsätts för högt tryck.
Oftast sabiliserar man upp
frontläppen med olika typer
av stag. För när bilen kommer upp i hastigheter över 100

km/h utsätts frontläppen för ett enormt tryck, vilket kan kännas av extra
mycket på bilar med motorn placerad
baktill. När du tillverkar en frontläpp/
frontsplitter till din bil kan det vara extra bra om den även går förbi motorpartiet. Det gör att man får en slätare
yta under bilen, vilket kommer ge ett
bättre undertryck vid körning.
Viktigt är att man skapar en luftdamm

Vid höga hastigheter krävs
hjälpmedel att styra luften.

framtill för att en frontläpp/
frontsplitter skall fungera optimalt. Med det menas att man
bygger igen mellan frontspoiler och frontläpp/frontsplitter.
Det gör att man inte kan få
luftfällor som kan pressa loss
frontläppen vid höga hastigheter, samt andra negativa
egenskaper.
I nästa reportage kommer vi
att ta upp luftens väg under
bilen och hur en bakvinge
fungarar, samt vad syftet är
med vortex.

Denna lilla lätta Radical-bil
är utrustad med en frontläpp.

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

Tel: 0706-64 24 66

Limosine service

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

www.hagalimo.se
HAGA

Spacer tillverkning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

Egentillverkning av spacers efter kundens önskemål till alla bilmodeller &
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods
ect. Högsta kvalitet & passform!

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

Dieseltrim

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

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

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

www.speedkit.se

Däck & Fälgar

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

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

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

Motorsport-produkter

VI KAN R-DÄCK!.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

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

Över 26,000 delar online till Audi, BMW,
Lamborghini, Mini, Porsche, SEAT,
Skoda & Volkswagen. Allt som en kund
kan önska sig som söker seriösa uppdateringar.

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Stil för många mil
Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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.

Billjud från Audiopipe och Fusion

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

www.raidopower.se

Vi är experter på ljud i bilen!

www.carsound.se
niklas@carsound.se

Racing-/banåkningskläder

Tuning produkter till rätt pris!

www.mrtuning.se
info@mrtuning.se
0413-32002

Isaw har prisvärda actionkameror med
hög bildkvalité och tillbehör för alla tillfällen.

www.isaw.se
info@isaw.se
0224 - 80447

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

www.mlimits.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

Realcar: Realcar har delar för styling,
tuning och performance till alla märken.
Ett brett utbud med något för alla. Vi
utvecklar kontinuerligt nya delar till Saab
och Volvo. Realcar - Real Street Performance. Vinnare av Årets Företag på
Greenlightgalan 2012

Specialister på helfoliering och fordonsdekor. Ett fullserviceföretag inom
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din
bil till något unikt och personligt på några
dagar

Do88: Sveriges största sortiment med
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager.

Civinco Tuning Excellence är proffs på
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco,
DTA, NIRA, Haltech, Link ...
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjusteringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonverteringar

www.realcar.se

Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

info@realcar.se
0151 – 51 18 80

Racing is our business,
Hitta produkter från Sparco - Remus EBC - Goodridge - K&N filters - Öhlins
m.fl. Hitta mer info på vår hemsida.

www.gpartners.se
054-210 400

www.wrapzone.net

www.do88.se
Tel. 08-588 010 88

www.civinco.com

Inredning

Vi skräddarsyr inredningar till nya som
gamla bilar. Vi gör även cabbyte, hästvagnar, båtinredningar, mc-dynor samt
reperationer av olika inrednings detaljer.

www.thorsbilsadelmakeri.se
Tel: 070-2182577
Trollhättan

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Bentley
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Nu har det börja hända saker
hos biltillverkaren Bentley. En ny
cabriolet visades upp för några
veckor sedan på North American
International Auto Show i Detroit.
Det som gör att denna är mer
unik än andra cabbar, är för att
den är världens snabbaste cab
för fyra personer (325 km/h). Under huven sitter en V12 på sex
liter med dubbla turboaggregat,
vilken levererar 616 hästkrafter
och 800 newtonmeter. Trans-

missionen sköts via en 8-växlad
automatlåda som har quickshift
och blockshifting (vilket gör att
du kan växla från 8ans växel ner
till 4an vid aggressivare körning)
och givetvis har du paddlar vid
ratten.
När det kommer till designen har
tillverkaren valt att behålla sina
lyxiga detaljer, men gjort dessa
med sportiga inslag.
Bilder: Bentley

t LF-LC

Fullhybridkoncepte

Konceptbilen LF-LC lanserades på
North American International Motor
Show i januari 2012. Formgivarna talade om ”flytande precision” och resultatet blev aggressivt, smidigt och sportigt.
Själva talar designteamet om slutresultatet som ”Avantgardistisk skönhet”.
Hur som helst vann den direkt Eyes on
Design-priset på debutmässan i klas-

sen för konceptbilar.
I oktober 2012 avtäckte vi det andra exemplaret av vår förbluffande
snygga konceptbil LF-LC. Debuten
skedde på Australian International
Motor Show i Sydney och denna
gång var bilen lackad i skimrande
Opal Blue. Nyansen är inspirerad av
ett färgpigment som finns i naturen i
Australiens obygder.
Med sin djärva tolkning av vår nya
signaturgrill och dramatiska varselljus är bilen, som är formgiven i vår
designstudio Calty i Kalifornien, en
vision av hur en sportkupé skulle
kunna vara. Man kan nog ana att de
sköna linjerna kommer att få inflytande på den nya vågen av Lexusmodeller.
Centralt i LF-LC-konceptet är en rad
avancerade tekniker och materiallösningar, vilket bland annat inkluderar kolfiber och nästa generations
fullhybriddrivlina. Systemet som kallas “Advanced Lexus Hybrid Drive”
består av en kraftfull och mycket effektiv bensinmotor som arbetar enligt
Atkinsons förbränningscykel i kombination med ett avancerat högeffektivt batteripaket. Den sammanlagda
effekten blir hela 500 hk – mer än i
någon annan Lexus-hybrid.
Bilen har glastak och föraren är
omgiven av djupt skålade sidopaneler och en hög, svängd konsol. En
fjärrstyrd pekskärm gör det lätt att
hantera LF-LC:s funktioner medan
dubbla 12,3-tums LCD-skärmar ger
information om bland annat navi-

gering. Inmatningen sker via en
pekskärm på mittkonsolen där du
styr ljudsystem, klimatkontroll och
navigering. Där finns också ett
pop-up tangentbord för att knappa in mer komplicerade uppgifter.
Dörrarna har också pekskärmar
för att styra fönster, backspeglar,
ljud- och sätesinställningar.
Bild & Text: Lexus

Foto: Patrik Karlsson @ Komet foto

Vilken färg på lyktskyddet passar din bil
Testa på vår hemsida

Lexus IS 300h

Den senaste generationen av
Lexus sportsedan IS har världspremiär på North American International Auto Show i Detroit tisdagen den 15 januari. Det är en helt
ny bil, inifrån och ut, med förbättrade köregenskaper, större utrymmen för både passagerare och
bagage samt – för första gången
i IS-familjen – fullhybriddrift med
mycket låg bränsleförbrukning och
låga CO2-utsläpp.
Lexus IS 300h har ett nyutvecklat fullhybridsystem med en elmotor som arbetar tillsammans med
en 2,5 liters fyrcylindrig bensinmotor. Det ger med ett nytt bränsleinsprutningssystem, D-4S, en
klassledande bränsledeklaration
vid blandad körning på endast 4,3
liter/100 km och ett CO2-utsläpp
under 100 gram/kilometer. (Modellen finns även som IS 250, med en
konventionell 2,5 liters V6-motor
på 207 hästkrafter.)
Nya IS är 80 mm längre och 10
mm bredare än den föregående
generationen och har 70 mm längre hjulbas, något som framför allt
kommer innerutrymmena tillgodo.
Den lägre hjulbasen tillsammans
med en ny utformning av framsätenas ryggstöd ger hela 85 mm bättre benutrymme i baksätet. Bagageutrymmet är också större (450
liter för IS 300h och 480 liter för IS
250) och dessutom mer flexibelt
med fällbart ryggstöd.

har uppgraderats för ännu bättre
köregenskaper. Tre olika körprogram – Eco, Normal och Sport –
gör det möjligt att anpassa bilens
uppträdande efter förarens behov.
Lexus IS 300h och IS 250 finns
även i F SPORT-utförande, med
såväl ett exklusivt och sportigare
utseende ut- och invändigt, som
Interiören präglas av en enkel- t ex fastare fjädring fram och bak.
het och elegans, med en tydligt Instrumenteringen är exklusiv för
förarorienterad och ergonomiskt F SPORT-versionerna, med samutformad instrumentering som ma typ av flytande och anpasshämtat inspiration från supers- ningsbar mätartavla som finns i
portbilen Lexus LFA. Instrument- Lexus LFA. F SPORT-modellerna
brädan kröns av en bakgrunds- erbjuds även med inställbar fjädring (Adaptive Variable omfattar
belyst analog klocka.
Utgångspunkten vid utvecklingen körprogrammet Sport S+.
av nya Lexus IS har varit bästa tänkbara körupplevelse med Säkerhetsnivån är hög med både
fokus på kontroll. En ny typ av la- aktivt fotgängarskydd, där mosersvetsning och limning har gett torhuven höjs vid en eventuell
en betydligt styvare kaross, med- fotgängarkrock, och automatisk
körfältsassistans,
an hjulupphängning och styrning avbländning,
Utvändigt ansluter IS-modellen
nu tydligt till Lexus nya djärva
design med bland annat spindelformad grill och karaktäristiska Lformade LED-varselljus. I kombination med karossens kilformade
profil och tillbakadragna kupé ger
det bilen ett mer distinkt intryck.

dolda vinkeln-varnare och varning for korsande trafik.
Nya Lexus IS kommer till Sverige
i juni 2013.
Bild & Text: Lexus

Denna annons är skänkt av GreenLight magazine

SMS:a

till 72970 och förverkliga en dröm!
Då skänker du 20 kr i månaden som förverkligar svårt
sjuka barns önskedrömmar, som att besöka en djurpark.
www.minstoradag.org
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Cor vette C7 Sting

Chevrolet omdefinierar mod- sekunder och har ett otroligt
ern prestanda med dagens grepp i kurvor. Den väntas
lansering av den nya Cor- bli den mest bränslesnåla
vette Stingray. Det är bara en Corvetten med en beräknad
Corvette med den perfekta förbrukning på 9,047 L/100
balansen mellan
teknologi, km.
|
design
prestanda
”Corvette
har, ända
100%och
Gratis
och du som
får mail
när vi släpper
nya sedan
början,
haft
ledarpositionen
kan
heta
Stingray.
nummer av tidningen - greenlightmag.se
när det gäller prestanda och
2014 års Corvette Stingray har levererat högteknoloär den mest kraftfulla stan- giska lösningar, spännande
dardmodellen
någonsin, design och imponerande
med en uppskattad effekt väghållning,” säger General
på 450 hk (335 kW) och ett Motors North America Presivridmoment på 610 Nm. dent Mark Reuss. ”Den nya
Den accelererar från 0 till Corvetten tar ytterligare ett
100 km/tim på mindre än 4 steg framåt tack vare dagens

Rule #1 Prenummerera på GreenLight Magazine

Aerodynamik del 2
Projekbilsbygget fortsätter
Vi tar pulsen på Nisse
Vi tar pulsen på Nisse

framsteg när det gäller design, teknologi
och ingenjörskonst.”
Den nya Corvetten delar bara två detaljer
med den förra generationens Corvette.
Den har helt nytt chassi och en ny kaross,
en ny drivlina samt helt omarbetad exteriör och interiör design. Höjdpunkterna
är bland annat:
• Interiör i kolfiber och aluminium samt
handgjort läder, två val av säten – bägge
med ram av magnesium – och dubbla
8-tums skärmar för information och underhållning
• Drive Mode Selector med fem positioner
och 7-stegad manuell växellåda med Active Rev Matching som förutser växlingar
och anpassar varvtalet därefter
• En ny LT1 V8 på 6.2L med direktinsprutning och Active Fuel Managment, variabel

ventilstyrning och ett förbränningssystem
som ger mer kraft och lägre förbrukning
• Lättviktsmaterial som kolfiber i motorhuven, löstagbar takpanel samt kompositmaterial i stänkskärmar, dörrar och karossidor, en hjälpram i aluminium som ger
optimal 50/50 viktfördelning
• Högintensiva LED-ljus samt en aerodynamisk utformning av karossen som ger
lågt motstånd och bättre väghållning
• Z51 Performance Package med bland
annat elektronisk differentialbroms och
integrerad kylning av bromsar, differential
och växellåda
”Stingray är ett av de mest hyllade
bilmärkena i historien,” säger Ed Welburn,
GM Vice President of Global Design. ”Vi
förstod att vi inte kunde använda namnet om inte den nya bilen verkligen levde

upp till förväntningarna. Resultatet har blivit en Corvette
Stingray som visserligen bryter med traditionerna men
samtidigt känns igen som en
äkta Corvette.”
Corvette Stingray kommer att
byggas på GM:s fabrik i Bowling Green, Kentucky. Anläggningen har rustats upp för
131 miljoner dollar med bland
annat en ny karossfabrik.
”Vi tror att Corvette representerar framtiden när det gäller
moderna prestandabilar eftersom den ger mer kraft,
större körglädje och lägre
bensinförbrukning,”
säger
Tadge Juechter, Corvette
Chief Engineer. ”Resultatet
har blivit bättre prestanda på
alla områden. Jämfört med
alla tidigare Corvette i standardutförande så ger 2014
års modell snabbast acceleration, bäst kurvtagningsförmåga och bäst kapacitet
på tävlingsbanan samt bäst
bromsförmåga och lägsta
bränsleförbrukning.”
2014 års Corvette Stingray
Coupe börjar säljas under
tredje kvartalet 2013.
Bilder: © GM Company

Kalender
29 Mars - 1 April
Bilsport Performance & Custom
Motor Show
3-5 Maj
Fast & Furious Carshow
(Danmark)

31 Maj – 2 Juni
Ljudia-dagen 2013

6-7 juli
Drift Allstars - Round 3

31 Augusti-1 September
Timeattack.nu #5

31 Maj – 2 Juni
DHB (Danmarks Hurtigste Bil)
(Vandel Flygplats, Danmark)

12-14 Juli
Gatebil Rudskogen

6-8 September
Gatebil Rudskogen

20 Juli
Halmstad Sports Car Event

20-21 September
Day At The Track Anderstorp

26-28 Juli
Drift Festival SPDS #3 (Eskilstuna
Motorsport Arena)

5 Oktober
Dotz Powerdrift Series Superfinal
SPDS #4 (Mantorp Park)

2-3 Augusti
Bilsport Action Meet

25-27 Oktober
Oslo Motor Show (Lil estrøm,
Norge)

11 Maj
Timeattack.nu #1 (Rudskogen,
Norge)

1-2 Juni
Timeattack.nu #2 (Tierp Arena)
14-16 Juni
Gatebil Mantorp

18 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda

15 Juni
En Dag På Strippen Piteå

18 Maj
Karlskoga Drift Meet SPDS #1
(Gälleråsen)

29 Juni
Timeattack.nu #3 (Kinnekulle Ring) 11 Augusti
Timeattack.nu #4 Gelleråsen
29 Juni
(Karlskoga)
Rockstar Drift Battle SPDS #2
(Mittsverigebanan, Härnösand)
17-18 Augusti
Vallåkra Träffen
6 Juli
En Dag På Strippen Sundsvall
31 Augusti
En Dag På Racerbanan Knutstorp

24-26 Maj
Gatebil Våler (Norge)
25 Maj
Realcar Springmeet (Helsingborg)
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