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Kallt och jävligt
Januari är inte den mest uppiggande
månaden på året. Pengarna brukar vara
slut och bilbyggandet brukar vara mer
kaos än färdigt. Det är en sådan där
månad då det är kallt och vädret är lite
som att spela lotto, du har ingen aning
om det snöar eller är tio plusgrader. Livet
är i januari helt enkelt mindre stabilt än
vanligt. Men då kan jag muntra upp
med att Januari nu snart är över och vi
går mot ljusare tider. För er som ligger
efter inför kommande säsong kan jag
meddela att påsken kommer tidigt i år.

Trots att allt kanske känns förjävligt så har
vi lyckats få ihop ett nummer fullspäckat
med bra läsning och material. Under
julledigheten har jag jobbat hårt med att
få till vårt event Modified Run. Ett event
som i år förhoppningsvis kommer att

bli bättre än någonsin. Turen kommer
att gå från Malmö till Skövde och det
kommer bli en otrolig resa.

Vi planerar nu också årets GreenLight
Gala som kommer att fortsätta på
samma plats men där vi jobbar för att öka
kapaciteten på lokalen då efterfrågan
var extremt hög. Därför har januari varit
vår stora bakom-kulisserna månad. Det
är två månader kvar till säsongsstart på
Elmia!

- GREPP DU KAN LITA PÅ!

ICE 100

WM SA2+

WSC

Med vinterdäck från Cooper, vare sig du väljer friktion eller dubbat, får du
alltid utmärkt grepp. Ett grepp du kan lita på helt enkelt!
Läs mer om Coopers sortiment för våra nordiska vägar på www.coopertires.se
eller slå oss en signal på 033-22 23 80 så berättar vi mer.

www.coopertires.se
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Inbiten Subar unörd sedan tonåren som följde
Subar u i WRC och sedan valde bort rallystuket
mot stance

Har man en viss bilmodell
som ligger en varmt om hjärtat och har ägt fler än vad fingrarna räcker till är det svårt
att äga en annan bilmodell.
Jerry Honkala från Fagersta
är en inbiten Subarufantast
som valde ett annat spår än
rallystuket. För fem år sedan
hände det som inte får hända,
hans kära ägodel behövde
skrotas p.g.a en olycka, en
Subaru Impreza WRX Type R
STi v.5 som byggts om under
en längre tid.
- Jag blev halvt deprimerad
och lämnade Subaruträsket.
Jag gick över till Bmw i några
år, bl.a en M3 E46 SMGII -02,
men kände mig aldrig helt
hemma i någon av dem jag
testade, säger Jerry lite sorgset.
Tillslut tog Jerry tag i depressionen och suget efter den
japanska bilmodellen började
komma tillbaka. Ett försök att
få något intressant bytesförlag mot M3an som Jerry ägde
då verkade inte dyka upp.
Flera gånger per dag spanade
Jerry på försäljningssidor och
forum för att hitta en vettig
WRX STi och tillslut hittade
han en triumphgrön med guld
pearleffekt.

Jerry är en inbiten Subarufantast och efter
en kort period med en BMW M3 fall valet
igen på en Subaru.

- Grön hade aldrig varit en
färg jag direkt gillat, men det
var något speciellt med denna, säger Jerry.
Efter ett gäng samtal lyckades ägarna till bilarna komma överens om en deal som
båda kände sig nöjda med.
Ett sånt stort leende som Jerry hade när bilen kördes hemma var längesen han hade,
att en bil kan få en att känna
sån glädje.
Det tråkiga var att det nu var
senhöst och Jerry hann inte
njuta så mycket av bilen innan
det var dags att ställa in den
i garaget. Mindre modifieringar skedde och det var inte
förens under sommarmånaderna 2016 när Jerry lyckades
få några priser med bilen som
han insåg att kommande vinter ska nog större förändringar
ske med bilen.
- Blev utsedd till träffens finaste bil på Mäki Meet 2016,
där någonstans började saker
bli mer seriöst, säger Jerry.
Det kommande vintern skulle
innebära många timmar i garaget och bilen skulle bli slammad, inte riktigt vad många
andra Subaruägare gillar att

Jerry gick mot strömmen och valde den
låga trenden med luftfjädring. Resultatet
är ju slående.

en rallyikon som Impreza
presenteras som, men
varför vara som alla andra. För att få den så pass
låg har Jerry installerat ett
luftfjädringssystem från
AirLift Performance, men
Jerry var inte helt nöjd
ännu, mer modifieringar
på bilen krävdes för maximal sänkning av bilen
och få till den perfekta fitmenten. Rambalkarna på
bilen har fått modifierats/
trimmats enligt Jerry och
även plast och metall från
hjulhusen har fått kapas
bort. Även om det inte
gjordes avsevärt många
millimeter på slutresultatet så är det dem små sakerna som gör helheten.
Det sista som Jerry fått
experimentera sig fram till
är hjulvinklarna får att de
feta Cosmis Racing XT005R fälgarna att ligga
perfekt mot hjulhusen när
bilen är släppt mot backen.
- Den går i dagsläget inte
att få lägre, då drivaxlarna
fram tar i rambalkarna och
att sidokjolar plus avgassystem ligger på marken,
säger Jerry nöjt.
Att

hitta

eftermarknad-

sprodukter till Subaru
Impreza är absolut inga
problem, det finns verkligen hur mycket som
helst. Sedan inköpet har
Jerry köpt lite kolfiberprodukter som blivit en
schysst brytning mot den
gröna kulören. Kolfiberhuv, frontläpp, regskyltdelete, sidospeglar, bakre
diffuser. Några rallyinslag
hittar vi dock på den slammade Impreza, nämligen
på vingen, fem stycken
wing stabilizers.
Invändigt på en Subaru
Impreza WRX STi hittar vi
blå alcantara som faktiskt
är ganska stilrent, men
inte i detta fall.
- Den klassiska blå alcantaran, som sitter i alla
standard WRX STi, skar
sig totalt med den gröna
utsidan, här var jag tvungen att hitta något annat
för att få det att se snyggt
ut, säger Jerry.
Efter mycket letade (och
givetvis inte här i Sverige)
hittade Jerry en komplett
svart skinninredning från
en WRX STi Spec D -06
som en kille i Holland
hade liggandes. Så detta

blev ett ordentligt lyft för bilens
helhet, blått och grönt är ingen
snygg kombination. När ändå
hela inredningen var utplockad
bytte han golvmattan i bilen som
var blå så numera är den också
svart. För att hålla koll på den
livliga boxermotorn sitter det tre
mätare centrerat på instrumentbrädan, dessa lyckades Jerry få
tag på Sti Genome mätare som
endast satt monterade på de Im-

Jerry i egen hög person.

prezorna som såldes i Japan, dessa är eftertraktade
JDM tillbehör.
Effektmässigt så är det rätt
bra gång i WRX STi från
fabrik men man vill ändå få
ut det där lilla extra ur boxer motorn. Enkla modifieringar som ändå ger extra
effekt och även stilrenare
motorutrymme, vi pratar
om toppmatad intercooler,
grövre avgassystem hela
vägen, större och bättre
luftfilter och sen annan
bränslepump. Denna optimering ger bilen ungefär
70 hästkrafter extra.
- Somliga tycker nog att det
är lite som att svära i kyrkan att köra detta stuk på
en STi, en bil som har anor
i rallyvärlden. Jag tycker
dock om att sticka ut och
inte alltid gå samma väg
som andra, säger Jerry
nöjt.
Jerry bygger om bilen löpandes och vad som sker
framöver återstår att se,
önskelistan är lång vad
han vill göra men det handlar om prioritera och ta en
sak i taget, vi kommer garanterat få se bilen mycket
nu under 2018.

Kromfälgar hör inte till vanligheterna men Jerry har lyckats
hitta balansen i sitt bygge.

FAKTA

Namn: Jerry Honkala
Ålder: 35år
Bostadsort: Fagersta
Arbete: Samordnare och maskinoperatör inom metallindustri
Bilmodell: Subaru Impreza WRX STi
Årsmodell: 2003

Tack till:

Alla arrangörer av bilträffar och utställningar, utan deras initiativ
skulle vi biltokar inte ha samma möjlighet att träffas och skapa
den stora gemenskap som finns. Alla vänner som jag har lärt
känna och finns! DressUpKings, att jag fick bli en del av er!
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Bussningar
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Mr Tuning
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www.mrtuning.se

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Min fader körde banracing när jag var liten, så bilintresset har alltid funnits där. Intresset för
”stance” har nog funnits där väldigt länge också, har alltid tyckt att låga bilar är fränt.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
3, för jag anser inte att jag byggt en bil.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag slipade ett bromsok för att par fälgar skulle få plats. Tog tag i ekern och skulle snurra och
se så det gick fritt, vilket resulterade i att jag klämde fingret rejält mellan bromsoket och fälgen.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Att ha tålamod med saker och ting
Vem är din bilförebild?
Henrik Mattson har alltid varit en förebild

Bästa garage drycken?
Pepsi Max!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Beror helt på, oftast har jag inget att göra med bilen. Men på sommaren blir det några timmar i
veckan.

Fakta
Namn:
Christian Nywelius
Ålder:
24
Bor:
Mjölby
Arbete:
Svetsare
Civilstatus:
Sambo

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu håller jag på att fräscha upp bilen lite inför sommaren, den blir lite lägre och lite fräschare. Kan
även bli så att jag bygger en rätt aggressiv race-splitter fram.
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Den 2-3 december arrangerades Bilsport Motor
Show på Malmömässan.
Många var skeptiska till att
säsongen drogs ut ytterligare, men resultatet blev
desto bättre. Arrangörerna hade lyckats att få
dit bilar trots att många är
mitt uppe i planerna inför
nästa säsong. Det är väl
inte helt fel att besöka en
mässa så här i december
när allt är grått och trist.
Det är då mottagligheten för inspiration är som
sörst och efter en mässa
brukarresultera i lite extra

Robin Lindhavs vackra Volvo drog till sig
blickar.

ork att ta tag i projekten hemma
i garagen.
Arrangörerna hade som mål att
det skulle bli 10 000 besökare
under dessa två dagar. Resultatet blev cirka 7900 besökare under de två dagarna och trots att
det inte mosvarade förhoppningarna bekräftar Bilsport att det
blir en mässa även nästa år.
Många jämförde med den större
mässan Bilsport Performance &
Custom Motor Show, med det är
inte riktigt rättvist då lokalen är
mindre och då det är slutet av
en säsong. Intresset är ju alltid
större på våren då allt är nytt

Stämningen på utställarna var på topp

David Lidborns vackra BMW.
David var med i vårt andra nummer av Greenlight
Magazine som släpptes hösten
2009, men då med en orange
välbyggd Toyota Supra.

och spännande. Men ändå
kändes det som en sammanfattning av den större
mässan och många med oss
trodde nog det inte skulle
vara tillräckligt för att motivera entrépriset. Men så
var inte fallet, utan resultatet
från mässbesökarna och utställarna var mycket positivt

extra åtråvärd att ha på pokalhyllan.

Michel Rayes extrema drifting-raket.

Årets mässa gav många
kända namn på pallen, men
störst av alla vinnare denna
säsong måste vara Henrik
Mattsson med sitt otroliga
volvo-bygge. Han tog hem
titeln årets bygge under
mässan och därmed ytterligMässan bjöd på hög nivå på are en pokal från en mycket
de bilar som ställdes ut och lyckad säsong för honom.
på sikt kanske detta blir ”the Några andra namn vi hittar i
selected few” mässan där en vinnarlistan är Roland ”Dubplats grundas på bra rsultat Rolle” Zetterström. Mannen
under året. Det gör att en som levererat bilar på löpokal från denna mässa blir pande band utan att för den

En ganska ovanlig Opel, nämligen
en GT i toppskick. Denna helt rostfri
vilket inte Opel är kända för.

delen var det minsta kaxig, även
om han har all rätt att vara det.
Hans Corolla-bygge hade fått
nya delar och helt ny lack. Första
anblicken var att detta var någon
som härmat Roland men då vi
snabbt såg att han stod vid bilen
fattade vi att det var samma bil
men med ett nytt utseende. Kul
att hans bil återigen får pryda en
mässa för den är ”one of a kind”.
Fredrik Wennbergs 940-bygge
tog hem Juryns val. Men det var
också många utländska byggen
som tog hem priser under mässan. Det är helt klart att inbjudna
bilar från Europa är i toppklass
men vi kan vara stolta över hur
duktiga bilbyggare vi i Sverige är
och de flesta till och med vågar
köra med bilarna dagligen.

OijOij-gänget levererar alltid
grymma monterlösningar

Alexandra Nelhage har hittat perfektionen med sin ombyggda Mercedes,
den nya dekoren gjorde det inte sämre.

Bloggaren Pierre Ingelsgård
hade rullat över gatan för att
ta sig till mässan. Hans
Nissan håller fortfarande
måttet.

Kämpen David Persson tog hem hederspriset Greenlight
Award som delades ut av Halmstad Sport Car Event.

Fanns en hel del sportbilar på plats under mässan trots
årstiden.

Man kan bli imponerad av hur duktiga traktorbyggare
det finns.

Roland Zetterström har förbättrat
sitt gamla bygge

Tryggt - Enkelt - Bekvämt
Hos oss på GT Bil Arlandastad hittar du bl a

SEAT I Mercedes-Benz I BMW I Audi I Citroën I Land Rover I Ligier I Mini I Mitsubishi
Nissan I Opel I Peugeot I Porsche I Subaru I Toyota I Volkswagen I Volvo

www.gtbil.se @gtbilofficial

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Susanne Dahlke,
www.facebook.com/
S.D.CarPhotography/

Kan ni tänka er att hela 50 har
gått sen Essen Motor Show
öppnade sina dörrar för första
gången? Ett sånt firande skall
självklart göras extra unikt för
besökarna. Arrangören såg
till att de gigantiska mässhallarna var fyllda med över 500
utställare. Under de 10 dagar
som Essen Motor Show höll
öppet i början av december

Ford i alla dess former fanns det
gott om under mässan.

så besöktes den av 356 500
personer från hela världen.
Stora företagen som Vossen Wheels, Sonax, Emma
GmbH och Skoda Auto som
alltid har Essen Motor Show
inbokade in sin kalender som
marknadsföringsplats ansåg
att detta var en av de bättre
åren.
Familjen Järudd som är en

känd bilbyggarfamilj hade två
bilar utställda för första gången
på denna mässa och detta är
garanterat inte sista gången
dem tänker ställa ut här.
Som besökare på mässan bör
man se till att vara på plats
någon dag för att hinna med
att spana in alla häftiga byggen
noga, det finns verkligen något
för alla.
Stance- och Performancebilar
i alla dess former är övervägande dominant på mässan
men sen har du vissa väldigt
unikt ombyggda bilar såsom
en Volkswagen Golf cab som
kapats av på längden. Väldigt
konstiga proportioner, som ni
ser på bilden känns det som att
någon photoshoppat den, men
icke, den är verklig.

Sportbilar fanns det gott om under
årets upplaga av Essen Motor Show.

Förtrollande vacker Porsche

Schysst foliering i kromrosa
som går över till mattgrå, detta
ihop med luftfjädring.

Centrumbult skulle vara skönt
att ha när det är dags för
hjulskifte!

Tyskarna i Tufu Garage älskar
skärmbreddare och japanska
bilar.

GT86or med Rocket Bunny-kit har vi sett många det senaste året men denna
färg ihop med de schyssta fälgarna så väckte den uppmärksamhet.

Påkostad är bara förnamnet, bara grundstommen kostar miljoner.

Vad vore en tyskmässa utan bilar som denna.

Mercedes-Benz SLS koncept.

Orange är inte en färg som kommer i första hand om
man får välja, men på en Lamborghini är det tusan
riktigt läckert.

En slammad Audi, kan inte bli bättre!

Ett Porsche RWB bygge.

En riktig tysk klassiker.

Vissa byggen saknar ord och man blir glad av att se dem.

Essen har i 50 år levererat toppklassbyggen trots att det
det egentligen är en tillbehörsmässa.

Steven Järudd var på plats med sin mustang som
uppmärksammats i tidningen tidigare.

Även lite 90-tals japanare fanns på plats i vimlet
av lyxiga sportbilsbyggen.

Var det någon som sa att inte Golf fanns i tvåsitsig cab?

Jon Olsson har fått en kompis med takbox på en R8:a

Komposit, Kolfiber & Lack

Tuning & Motorsportsprodukter

Motoroptimering

Tuning & Motorsportsprodukter

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

Speeding AB är företaget för de seriösa
motorsportentusiasterna och för de tävlingsinriktade. Vi saluför egenutvecklade
produkter och märkesprodukter inom ett
brett område. Välkommen att kontakta
oss så vägleder vi dig vid behov

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

Vi erbjuder ett brettsortiment av produkter till din bil. Med ett starkt hjärta för
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Foliering & dekaler

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

www.speeding.nu
info@speeding.nu
033-281900

Reservdelar & Drivlina
FACEBOOK: PROFIL #461

Reservdelar
Marknadens största utbud av motorsportprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet
och bäst service!

www.skruvat.se

www.racegear.cc

order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
info@overtake.se
telefon: 036-8602123

Sveriges största och bredaste sortiment
av delar för drivlinan som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar, stödlager, knutkors,
ABS-ringar och hjullager. Stort sortiment
av Guld olja i alla viskositeter. Sök rätt
del till din bil via regnumret på hemsidan
www.drivknuten.se

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

Motorsportsprodukter

Högkvalitativa produkter anpassat för
motorsport.
Hjälmar, nackskydd, fönsternät, kläder,
bälten, intercom-system, bromsskärmar,
väskor m.m.
FIA-godkäntda produkter.

www.simpson-europe.com

Styling & biltillbehör

Styling & Motorsportsprodukter

Störst på bilstyling med över 30 000
produkter i shoppen! Självklart har vi
teknisk support och personlig service.

DDESIGN Din motorsportbutik på nätet.
Med ett enormt sortiment av bildelar och
alltid personlig service!

www.scstyling.com

www.ddesign.nu

info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Styling & tillbehör

Vi tror på kvalité och att använda naturliga ingredienser för att skapa den
perfekta handgjorda produkten just för
dig. Varje produkt är unik och noggrann
utformad av våra kemister som har över
25 års erfarenhet.
www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95

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.

Vi har delarna du söker!

www.stertman.se

Tel: 0346 - 20735

info@stertman.se
Telefon: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

www.dalhems.se

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Motorsportsprodukter

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag &
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM
elektronik och luftfilter. 200 kvm stor
butik I Göteborg. Välkommen!

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

Störst i Sverige på biljud!
Brett sortiment av marknadens populäraste varumärken. Distributör av
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled,
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV,
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och
Metra.
Order & Support 019-206750
www.brl.se
Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping,
Trollhättan, Karlstad, Borlänge &
Oskarshamn

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

Tuning produkter till rätt pris!

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

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris
Vi har FIA godkända produkter samt
folkrace godkända som passar mycket
bra till bankörning på klubbnivå. Även
skräddarsydda bilklädslar

www.mlimits.se

Här hittar du stereo och tillbehör för bil,
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig
även med installationer.

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418

Styling, Tuning & Motorsportsprodukter

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

Sveriges bredaste utbud under ett och
samma tak. Däck, batterier, reservdelar
och motorsport av hög kvalité till konkurrenskraftiga priser. Besök vår butik på
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göteborg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

Egenutvecklade intercoolers, vattenkylare, silikonslangar & rörpaket! Samt
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och
snabbaleveranstider!

www.do88.se

Optimering, renovering och tuning av
klassiska & moderna tävlings- och gatbilar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, overaller, hjälmar,handskar, brandsläckare
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

Tel. 08-588 010 88

www.trendab.com

Inredning

Tel: 08-552 451 16

www.gpartners.se
054-210 400

Vinyldrapering & Foliering

Lackering - & rekondtillbehör
Brett sortiment av eftermarknadstillbehör
för alla bilmärken, attraktiva produkter,
hög lagerhållning och oslagbart snabba
leveranser.

www.jspec.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdigprintade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.
Gör som många andra – handla av
oss
www.vnvinyls.se
order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

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

“Billack, lackering- och rekondtillbehör
utan mellanhänder - förmodligen till Nordens bästa priser.”

www.billackering.eu
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Text: Christoffer Talvis
Foto: Jan Axelsson,
www.facebook.com/VeeGeek

Det är inte bara i Europa träff som startades 2009.
som VAG-träffarna är Att arrangera ett träff av
stora
denna storlek kräver hjälp
från många håll och Igna20 mil och nästan tre tim- cio har ett grymt team bamars bilfärd nordväst från kom sig som kämpar och
São Paulo så kommer du till gör träffen bättre för varje
staden Aguas de Lindoia. I år, dem kallar sig VP97
denna vackra lilla stad har (förkortning av Volkspage,
Ignacio som är grundaren Brasiliens största forum för
till denna enorma VAG- VAG).

Jan Axelsson mera känd som
VeeGeek i VAG-kretsar men
även i andra fotorelaterade forum passade på att besöka
träffen som var i slutet av förra
året i samband med semester i Brasilien. Han blev oerhört
varmt bemött av Ignacio och
hans team som fixade boende
och visade han runt, Jan som är

Välrensat och stilrent motorutrymme

110% VAG-entusiast.
- Jag fick äran att gå med i
juryteamet och bedöma dessa vackra bilar, vilket kännes
stort, säger Jan glatt.
Ungefär 1200 utställande bilar stod parkerade runt i den
vackra staden och enligt uppgifter från polisen uppskattade
dem besökarantalet till bort
mot 200 000 personer, vilket är
väldigt mycket, detta under tre
dagar. Då Jan rest runt i hela
världen på olika VAG-träffar så
var arrangören till Bubble Gun

Treffen oerhört intresserade
vad Jan tyckte, de trodde att
han var den första personen
från Europa att besöka träffen.
- Denna träff ligger garanterat
i topp tre av alla olika träffar
jag besökt genom åren, den
ligger på den mest naturskönaste platsen jag sett där man
anordnat en bilträff, säger Jan.
Många av bilarna höll så hög
klass att många av dem hade
kunna plocka hem priser på
de större VAG-träffarna här
i Europa utan problem. Sen

Det kryllade av modeller man aldrig
skådat innan från VW

finns det så många andra modeller
som aldrig hittade till Europeiska
marknaden, såsom VW Gol, SP2,
Parati med mera.
På stora välbesökta träffar som denna
brukar det oftast finnas ett pris som
heter Longest distance, vinnaren av
detta pris hade åkt hela 360 mil, enkel
väg!
På våra svenska träffar förekommer
inte detta pris på många träffar men
Vallåkra träffen är en av dem och där

Nivån på byggena var förvånande.

hade personen som vann priset åkt 150
mil, enkel väg, ganska stor skillnad på
avståndet.
Nästa år firar Bubble Gun Treffen 10 år och
Jan Axelsson hoppas kunna resa dit då.

Luftfjädring och lågmarkgång är
populärt i hela världen.

Bättre än nyskick

VAG-gruppen är verkligen stora i
hela världen även i Latinamerika.

Över 200 000 tusen besökare på tre
dagar.

Ett naturskönt område i vackra Brasilien. En
bra bit från den tyska gränsen.

VeeGeek Jan Axelsson verkar trivas bra på
gatorna i Aguas de Lindoia och fick även äran
att agera domare.

Helt klart ett annorlunda färgval.

Även här kan det regna och då kommer det
mycket vatten.

Vilken typ av dryck dricker du
helst i bilen eller i garaget?
Kaffe

Välpolerat!

29%
Vatten

35%
Läsk

23%
Energidryck

5%

Annat

5%
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Nya Audi A7 Sport

Nya Audi A7 Sportback
har formgivits under ledning av nye designchefen
Marc Lichte, som vässat
linjerna ordentligt. Singleframe-grillen är breddad
och lägre. Siluetten sportig med markerade hjulhus, lång hjulbas och korta
överhäng. De nya Matrix
LED-strålkastarna har en
digital karaktär och kan
utrustas med laserljus med
dubblerad räckvidd, medan bakpartiet känns igen
på LED-listen som sträck-

er sig över hela bredden.
Interiört är läderklädsel
standard och knäutrymmet
utökat liksom takhöjden i
baksätet.
Elektrifierad med mildhybridteknik som standard
Motorerna i A7 Sportback
är elektrifierade mildhybrider (MHEV) som ökar
komforten och minskar
bränsleförbrukningen. De
två V6-motorerna kombineras med ett 48-volts huvudelsystem. En kombinerad
generator/startmotor (BAS)

arbetar tillsammans med ett
litium-jonbatteri och kan därigenom återvinna energi med
upp till 12 kW vid inbromsning.
Vid hastigheter mellan 55 och
160 km/h kan bilen rulla fritt
med motorn deaktiverad och
sedan starta smidigt igen via
BAS (Belt Alternator Starter).
Start-stop funktionen aktiveras
nu redan vid 22 km/h. I kombination med frontkameran som
är standard, startas motorn

i förväg vid stillastående så
snart som bilen framför börjar
röra på sig. Vid verklig körning sänker mildhybridtekniken
bränsleförbrukningen
med
så mycket som upp till 0,7 liter/100 kilometer.
Nya Audi A7 Sportback erbjuds inledningsvis med en
3.0-liters V6 TFSI-motor på
340 hk och 500 Nm i vridmoment, vilket ger 0-100 km/h
på 5,3 sekunder. Enligt NEDC

förbrukar grundversionen av Audi
A7 55 TFSI 6,8 liter/100 km vilket
ger ett CO2-utsläpp på 154 gram.
3.0 TFSI-motorn är utrustad med
en sjustegad S tronic-växellåda
och det bränslebesparande quattrosystemet med ultrateknik, som
blixtsnabbt kan koppla ur driften
till bakhjulen och frikoppla kardanaxeln när fyrhjuldriften inte
längre behövs. Fler sex- och fyrcylindriga bensin- och dieselmo-

torer kommer att introduceras
kort efter produktionsstarten.
Nya Audi A7 Sportback tillverkas i
Neckarsulm i södra Tyskland och
lanseras i Sverige i mars 2018.
Ca-priset för Audi A7 Sportback
55 TFSI 340 hk quattro S tronic
är 662.000 kr
.
Text & Foto: Audi

GER EN
WOW
EFFEKT

SepraS

SerpaS är en ny liten
sportbil som är skapad för
bankörning. Den Italienska
företaget Aznom håller inte
på med bilar i vanliga fall
utan har tagit hjälp av CAMAL S.r.l. för att skapa denna lilla sportbil. Bilen består
till stora delar av ett aluminiumchassi men har även
många delar i kolfiber för att
få låg vikt. Bilen väger endast 900 kilo och är i dagsläget bestyckad med en
V8 på 2,6 liter som ger 363
hästar, vilket räcker oerhört
långt för att lägga snabba

varv runt vilken bana som
helst i världen. Tillverkaren
har framtidsplaner att förse
bilen med enbart eldrift
(som verkar vara alla tillverkares mål idag) och med
tanke på dagens batterier
så borde det vara möjligt att
kunna spara ytterligare lite
vikt och samtidigt få bättre
viktfördelning med en sån
lösning.
Den inredning som finns i
den lilla kupén är försedd
med det finaste läder du
kan hitta på marknaden
ihop med snygg kolfiber,

så även om bilen är preppad
för bankörning så får man en
exklusiv känsla när man kör.
Något fastställt pris finns inte i
dagsläget men köper du bilen
får du en körkurs på den kända racerbanan Monza och en
guidad tur hur tillverkningen
av bilen går till.
Text: Christoffer Talvis

DENNA KVARTSIDA ÄR TILL SALU

2750kr

825kr
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I början av december förra året
blev Urus äntligen officiell, en supersportsuv. Detta är inte första
SUV’en Lamborghini tillverkar, på
80-talet släppte tillverkaren modellen LM002 som dock var en mer
terränginriktad modell.
Man förstår att Lamborghini har
jobbat länge med denna och
säkert fått tänka om emellanåt då
det finns ett gäng påkostade suvar på marknaden redan, men ska
man vara värst så skyndar man
långsamt och gör det ordentligt.
Konkurrenterna som Bentley Bentayga, Porsche Cayenne och Audi

Q7 som inte är närheten av
lika lyxiga men ändock väldigt stora bilar blir väldigt små
om du ställer en Lamborghini
Urus bredvid. Det gäller att
ha ett rymligt garage för att få
plats med denna best!
Urus längd mellan hjulaxlarna
är nämligen hela 300.3 centimeter och är 218.1 centimeter bred, så ni behöver inte
vara oroliga att det är trångt i

kupén. Lastutrymme i bagage
ligger på 616 liter vilket är
nästan 50 liter mer än en
Volvo V90 och fälls baksätet
har du närmare 1600 liter att
använda. Kanske inte några
superimponerande siffror för
att vara en stor SUV, men det
är ju inte tanken med bilen
heller att den ska funka som
flyttbil. Urus i sig väger 2154
kilo och har de flesta egen-

skaper som en supersportbil i mer
kompakt format, som ofta har en V10
eller V12 motor men i Urus sitter en
dubbelturboförsedd V8 på 4 liter, väldigt lågt placerad. Effekten som denna V8 lämnar är 650 hästkrafter och
850 newtonmeter. Bensinförbrukningen i denna stora bil är inte överdrivet
farlig, 1,27 l/mil vid blandad körning,
men en laddhybridvariant är på gång.
Givetvis ska det vara bekvämt att köra
en sådan stor bil så manuell låda är
inte att tänka på, utan en åttastegad,
elektrohydraulisk automatlåda sköter
kraftöverföringen. För att bilen ska
ha maximalt fäste och kunna köra
snabbt vid kurvtagning används en
teknik som heter Torque Vectoring,
bilen ska ju kunna användas så som
en SUV är tänkt, i terräng och andra

utmanande ställen där en
vanlig personbil ej kommer
fram. Fyrhjulsdriften är inte
fördelad lika utan vid normal körning är drivningen
fördelad 40 procent fram
och 60 procent bak, men
skulle nu vägen/terrängen
kräva annan fördelning så
kan Torsen-differentialen
justera detta ända till 70
procent fram eller upp till
87 procent bak, utifrån behovet bilen känner av hur
den behöver driva för att
komma fram.
När du har en bil som
kan tänkas användas på

flera olika sätt har Lamborghini förprogrammerat
sex olika körlägen som
du som förare kan välja
på, Strada, Sport, Corsa,
Sabbia, Terra och Neve.
Skulle vi översätta dessa
Italienska ord till svenska
skulle de motsvara väg,
sport, racing, sand, jord
och snö. Urus prestanda
är ganska imponerade och
den gör 0-100 km/h på 3,6
sekunder och har en topphastighet på 305 km/h.
Skulle du vilja gasa från
stillastående till 200 km/h
så kommer det ta dig 12,6

sekunder.
Det svenska priset på denna
lyxiga SUV kommer landa på
en bit över två miljoner svenska kronor nu när den släpps
till våren, hur många exemplar
som kommer till Sverige är
ännu oklart.

BILLJUD
Text: Christoffer Talvis
Foto: Fredrik Nymans

En korrekt utformad
baslåda är A och O

Vega basar som monterades i en färdig portad
låda från DbAkuten.
Som ni läst de senaste Basarna i sig är inga
numren så sker det en monster utan väldigt billjuduppgradering i vår liga och lättdrivna, men i
Saab 9-5 sportcombi. denna låda och i vår bil
Allt ljud är i stort sett in- har vi hittills spelat 140,3
stallerat, kvar är lite dB. Men mycket vill ha
omdragning av några mer, jag tror att dessa 10”
kablar samt att se origi- basar kan prestera i en
nalkablaget från genera- mer optimerad baslåda.
torn och jordpunkterna För det första gäller det
till främre batteriet. Förra att du kollar upp alla
året uppgraderades den parametrar om just din
kompakta JL Audio basen bas/basar för att sedan
till två stycken 10” Cerwin kunna räkna ut lådvolym.

Men du behöver även ha i åtanke vad för vilken typ av låda du
ska bygga, antingen sluten,
basreflex eller bandpass, detta
helt beroende vad ditt ändamål
är.
Vi har tagit hjälp av Fredrik Nymans, en erfaren billjudsfantast
från Hälsingland, för att bygga
en baslåda åt oss. Under förra
året presterade han riktigt bra,
svensk mästare i Street Stock
2K och Bassrace 139,9 samt
en tredje plats i Street Stock 2K

och andra plats i Bassrace 139,9
under EM i Italien.
Innan Fredrik kunde börja räkna
på volymen till lådan behövde
han veta om det var något speciellt mått han behövde ta hänsyn
till och i vårt fall ville vi ha en så
bred låda som möjligt för att slippa mycket tomrum mellan hjulhusen och sen att bakstycket på
lådan hade samma vinkel som
ryggstödet. Sen kom nästa fråga, vilket ändamål ska basarna
användas till, tanken är att tävla
i Bassrace men att det ändå ska
låta bra när man spelar musik.
- Då bygger vi en basreflexlåda
som är musikalisk men har hygglig effektivitet, så borde du klara
dig bra gällande båda behoven,
säger Fredrik.
Då jag hade sett några andra
baslådor som Fredrik byggt på
beställning att han använts sig
av en metod som heter kerfning
ibland där man fräser spår och
böjer skivan till en snygg radie.
Givetvis ville vi också ha det
för ett snyggare utseende och
det var inte några problem att
fixa. Materialet som många ofta
bygger baslådor är i MDF men
Fredrik använder sig av 24 millimeters björkplywood för att få
ännu mer styvhet i lådorna. En
låda som nästan är 99 centime-

ter lång kommer väga en del
när basarna sitter monterade
i.
- Kan inte säga annat än
att baslådan blev fruktansvärt snygg med den kerfade
porten, om man nu kan säga
att en trälåda är snygg, säger
Christoffer med ett skratt.
I skrivande stund har vi precis
hämtat ut från bussgods och
det återstår att klä den, dra
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