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LEDARENLEDAREN
Sjukt svårt med texterna
Ibland skriver man texter på löpande
band och ibland sitter man timmar och
det enda man fått ned är några rader.
Denna gång kom jag aldrig igång efter
jul och långledigheten. Varje gång man
satte sig framför datorn efter man lagt
barnen på kvällen så blev det inga
texter. Det byggs då upp en inre stress
som gör en galen. Precis så jobbigt har
detta nummer varit och hur mycket man
än har velat skjuta fram allt så måste
man ju släppa numret i tid, annars blir
nästa nummer drabbat, man skapar en
ond cirkel. Tillslut lyckades man ändå få
ihop ett nummer på 114 sidor med ett
grymt innehåll. Vad sägs som Robbins

balla BMW och vår drömresa till SEMA
SHOW i Las Vegas. Trots att det gick
trögt att få till allt så lyckades vi till slut,
tur man har Christoffer som styr upp allt
och pushar en till att bli bättre.

Nu laddar vi om för ett 2020 och
kommande evenemang och allt som
händer när säsongen snart drar igång
på riktigt.

Text: Dani
Text:
el Serénus
Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

JULKLAPPSTIPS!

HÅLL DIN BIL
FRÄSCH I VINTER!
SPRAY & SEAL

INSTANT SHINE COATING

Effektiv försegling av lack, krom och plast
Glans och skydd på några få minuter.

DET PERFEKTA SKYDDET PÅ VINTERN.
SPRAYA PÅ NYTVÄTTAD VÅT BIL OCH SKÖLJ AV!

www.sonax.se

Bara spraya på och skölj av!

REPORTAGE
Foto & Text
Christoffer Talvis

Först E61 och nu F11, den breddade versionen
som aldrig tillverkades

BMWs 5-serie är en modell
som Robbin Rydell från Motala verkligen har fastnat för, en
stor och bekväm bil att köra,
men som kanske saknar det
där lilla extra. Allt började för
ett gäng år sedan när Robbin skaffade sin 525 E61 som
hann byggas om flera gånger
och breddades bland annat.
Har alltid gillat just
M5an men jag föredrar kombi
istället för sedan så därav jag
fick bygga en egen version,
säger Robbin.
Efter att ägt E61an i några
år kände Robbin att det var
dags att uppgradera sig, han
började leta efter en 535D
med nästkommande design,
alltså F11. Ganska snabbt hittade han en som hade den

Robbin har alltid använt sina
bilar till vardags så mycket det
bara går.

utrustning och till ett vettigt
pris. Bilen började användas
som ren bruksbil, eller, det
har alla bilar gjorts mer eller
mindre oavsett hur ombyggda
de har varit.
Förr eller senare visste Robbin att han inte skulle kunna
hålla sig från att bygga om
bilen på ett eller annat sätt,
men innan dess ville han
gärna få E61an såld, vilket
han fick under januari 2018,
tre månader efter inköpet av
F11an.
Är ju Inte lätt att stå
emot när både vänner och
sponsorer pushar en att bygga om bilen, säger Robbin
med ett skratt.
För att få rätta stuket visste
han att vinkelslipen behövdes
användas igen för att ge bilen
rätt proportioner. Han började
med att kapa upp bakskärmarna då de skulle kräva mest
arbete, när den yttre plåten
var uppkapad tillräckligt svetsades dem ihop med den inre
plåten, så utöver att hjulhuset
blev större blev det upphöjt
samtidigt. När detta var helt
ihopsvetsat och skyddat från
framtida rostangrepp kunde
overfenders-breddarna passas in. Då Robbin ville få
bilen att se ut som en BMW
M5 så fanns det bara ett al-

Bakskärmarna är uppkapade och ihopsvetsade för att få lägre markhöjd.

ternativ och det var att montera M5-front och framskärmar och det fixade sponsorn
Schmiedmann fram ihop
med lite kolfibersprodukter
och även en uppsättning
Z-Performance ZP 2.1 fälgar till bilen. Att montera
M5 delarna direkt på F11an
var inga konstigheter och
inga modifieringar på fästen
eller så behövdes göras. Innan overfenders-breddarna
kunde monteras på de nya
M5 framskärmarna behövde
de modifieras med vinkelslipen.

Att lägga första snittet
med kapskivan i ett par sprillans M5-framskärmar kändes inte bra i magen, säger
Robbin.
Men eftersom M5-skärmarna
är så pass mycket bredare
än F11ans så behövdes inte
mycket kapas bort innan det
var tillräckligt med utrymme
för fälgarna när breddarna
hade passats in. När samtliga
skärmar var klara tillverkade
Robbin nya innerskärmar i
samtliga hjulhus för att slippa
få en glida mellan karossen
och breddarna.

När bilen stod på sina nya hjul och
breddarna var monterade såg Robbin ganska snabbt att bilen behövde
vara mycket lägre, han klickade
hem ett airlift luftfjädringskit ganska
omgående. Kitet var inte anpassat
för F11an då det inte fanns tillgängligt
då så när han hade fått hem bälgar
och lufttank och allt som ingick i kitet
fick han börja bygga egna fästen
så att det kunde passa bilen. Innan
lufttanken monterades i bagaget

passade Robbin på att klä om originaltyget i bagageutrymmet till läder
med diamondmönstrade stygn. Nu
var det där det med att välja färg
också, då Robbin tycker det är kul
att foliera och har gjort det på några
bilar så valde han att wrappa hela
bilen med en mattgrå kulör. Bilen
känns just där och då klar och han
hade fått en plats att ställa ut på Elmia under 2018. Ganska tidigt under
sommaren 2018 tröttnade Robbin på

Den slimmade takboxen passar perfekt in med
stuket!

utseendet.
Även fast breddningen och allt blev riktigt bra
så kände jag att bilen inte
fick den wow-känslan som
jag hade hoppats på, säger
Robbin.
Tidigt under hösten beställde Robbin hem mängder
med material från Hexis
för att byta kulör på bilen
igen, denna gång skulle
det bli camo-stuk precis
som han hade på E61an
innan han sålde den, fast
med andra färger. Men innan den nya folien monterades passade han på att
bygga om några fler saker
på bilen, inga stora ingrepp
som vintern innan men
modifieringar som skulle
ge bilen en ännu kaxigare
look. Motorhuven kapades
upp för att fälla in ett par
egendesignade luftintag i
plåt. Robbin måttade fram
en frontläpp samt diffusorläppar till sidokjolarna för
att minska markfrigången
samt ge bilen lite mer racingkänsla. När dessa var
på plats började det roliga
med att skapa designen för
camo-mönstret. Då man
får jobba i lager med att
lägga camo-mönstret så

För en som inte har koll på BMW-modellerna
skulle tro att detta är en M5 kombi.

tar det lite längre tid än att bara
foliera med en kulör. Men ganska snart så var Robbin klar med
designen och han kände sig riktigt nöjd. För att matcha de lite
mörkare kulörerna så kände Robbin att de kromade insatserna i
strålkastarna behövde åtgärdas.
När strålkastarna var demonterade maskerades dem för att få
både en matt och blanksvart färg.
Innan bilen var redo säsongen
2019 och Elmia igen ville Robbin trimma bilen lite extra, original
har 535d 313 hästkrafter och 630
newton i vridmoment, men Robbin ville ha mer. En större och
värre intercooler från Wagner

Tack vare sponsorer som fixade fram äkta
M5-delar gjorde att looken blev precis som
Robbin ville ha den.

Tuning monterades för att ge
turboaggregaten bättre kylningsmöjligheter med steg 3
och växellådsoptimeringen
som gav bilen nästan 137
hästkrafter och 300 newtonmeter mer.
Robbin använder bilen flitigt
oavsett årstid men i skrivande
stund står det i garaget och
pågår en ny makeover inför årets utställningssäsong.
Den stora frågan vi ställer
oss när kommer Robbin ta
klivet och ge sig på den senaste 5-serien, alltså G31an
och bredda den.

Att Robbin fastnat för det här med att
foliera har vi fattat, denna camo-look gjorde
sig perfekt på bilen.

I bagageutrymmet hittar vi kompressorkitet
för luftfjädringen.

Z-performance fälgarna passar verkligen
ihop med denna bil i en underbar symbios.

Detaljer är allt och notera Robbins egentillverade huvscoops. Ger bilen en sportig
känsla.

FAKTA

Namn: Robbin Rydell
Ålder: 24
Bostadsort: Motala
Arbete: Egenföretagare
Bilmodell: BMW F11 535D
Årsmodell: 2011

Tack till:

Schmiedmann Sverige, Angelwax
Carcare pruducts, Betsafe
L-m-r , Packline, Hexis
Dobrodekor, Wagner tuning , Streettrends
Polema, Och självklart mina vänner och min familj.
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Become the hero of your own story.

Dirtcult.com

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset fanns där sen jag var liten och byggde bilbanor sen kom väl intresset mer i tonåren.
Köpte första bilen när jag var 15år som man börja laga lite rost och börja byta lite delar på, sen har
de blivit många bilar sedan dess.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Fantastisk svår fråga, finns så mycket att bli bättre på och lära sig som man inte alls har någon bra
kunskap om samtidigt som man lyckats ”bygga” några bilar som jag varit väldigt nöjd med. Skulle
kanske ranka mig som 5 av 10.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Finns nog ingen riktigt hemsk upplevelse, alla har vi nog haft långa nätter i garaget när det känns
som allt går emot en och något oförutsett går sönder som skapar många timmars merjobb. Egentligen inte någon hemsk upplevelse men för att skriva något mer konkret svar på frågan så skulle
jag säga stressen inför Elmia 2018 när jag och min kusin Michael Edeskans byggde om min M3a
och hans 1M för att ställa ut i Bimmers Of Sweden´s monter blev tiden knapp och vi båda kände
av den obefintliga sömnen efter vi jobbat ganska många nätter i rad. Natten/morgonen till torsdagen vid 05 tiden insåg jag att jag behövde nya clips för att kunna fästa mina lister och försökte
samtidigt hjälpa Micke med sista folieringen som inte gick bra alls så fick bli lite sömn sen lyckades vi fixa de sista i montern på torsdagen precis innan de stängde Elmia hallarna. Sådana
gånger är man tacksam för all hjälp och denna gången ordnande Schmiedmann nya clips som jag
fick på plats i montern och kunde få färdigt bilen i sista stund.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det jag är sämst på skulle jag säga är el där har jag dålig koll och får ta hjälp av dom som kan det
mycket bättre.
Vem är din bilförebild?
Det finns så klart flera förebilder inom bilintresset och skulle kunna lista flera otroligt duktiga
bilbyggare som jag inspirerats av. Men ska jag bara välja en som förebild så skulle jag vilja välja
en person som blivit en nära vän genom åren som förenat otroligt många och skapat en väldigt
bra gemensamhet i intresset för bilar och alltid haft en god tanke om att förena nytta med nöje och
välkomnat alla på lika villkor och det är Arne Skaale. För mig handlar bilar lika mycket om att få

Fakta
Namn:
Jim Tengström
Ålder:
33
Bor:
Västerås
Arbete:
Projektledare
Civilstatus:
Sambo

träffa människor som bilarna i sig och som Arne skulle sagt så handlar det om att ha kul på vägen.
Bästa garage drycken?
En kopp java är aldrig fel i garaget.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det varierar väldigt, blir betydligt fler timmar under vinterhalvåret och framförallt dessa månader ju närmare säsongen
vi kommer så kan de bli allt mellan 5-30 timmar i veckan. Veckorna innan Elmia burkar de bli alldeles för lite sömn
som för många andra, oavsett hur bra man tycker ha planerat tar det alltid fantastiskt mycket längre tid att göra de
sista.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu bygger jag om min M3 e46 igen med ett helt GTR kitt från flossmann och mycket andra nya delar. Kommer bli
ett helt nytt utseende till denna säsong, väldigt mycket jobb kvar men ser verkligen fram emot att se den klar. Väntar
i skrivande stund på delar både från Staterna, England och Tyskland. Bygget finns att följa på ig @jimtengstrom om
någon skulle vill följa vad som händer i garaget.

EVENEMANG
ESSEN MOTOR SHOW

Text: Christoffer Talvis
Foto Susanne Dahlke,
SuriGraphy

För 52:a gången var det
dags för Essen Motor
Show att öppna sina dörrar och låta över 360 000
besökare strömma in genom portarna.
December kunde inte
börja på ett bättre sätt,
tio långa dagar med att
knalla runt på Essen Motor Show. Efter förra årets
succé med besökarantal
och mycket annat som arrangören hade förbättrat
gjorde att många välkända företag köpte montery-

Ford GT40 är en riktig racingprofil men
vilken WOW-faktor den klassiska bilen
får om man ger den lite extra kärlek.

ta tidigt. Totalt var det över
500 utställare utspridda
i de tio stora hallarna.
Oavsett ifall du gillar tuning, motorsport, fälgar,
däck eller vad nu du ville
spana in så fanns de senaste trenderna inom varje
genre tillgängligt.

Denna Mercedes har inte de klassiska
sportbilsformerna men ändå riktigt
tuff.

I fem av de tio hallarna var mässan dedikerad till tuning och lifestyle, något den större mängden av
besökaren vill se när de kommer
till Essen Motor Show. Klassiska
racingikoner, hetaste stance- eller
sportbilar, oavsett vad du gillar hittar
du den breda rangen här på mässan. Precis som på SEMA Show för
någon månad sen så fanns det en
uppsjö av senaste generationen av
Toyota Supra utställd på mässan.
Utöver alla tunade bilar så hade
några av de större biltillverkarna

Svart och guld är verkligen en
perfekt kombo.

En lågflygande Ferrari

En färgglad monter på Essen

montrar där man kunde
bland annat se nya ID.3 från
Volkswagen, Kodiaq RS och
Octavia RS60 från Skoda
och Opels elektriska rallysatsning Corsa-e med mera.

R8:an borde ha haft luftfjädring från
början.

90-tals ikonerna
fortsätter att dra till sig
blickar

Porsche med snygga
Rotiform-fälgar.

Känns som Huracán är Lamborhinis största
försäljningssuccé.

Självklart fanns det månda tyska bilmodeller på plats under Essen, som denna BMW

Vilken klassiker, läcker med BBSfälgarna.

Bäst att spara ditt skrot för det kan
komma till använda och skapa vackra
konstverk som detta.

RWB-porsche kan man aldrig få nog av, denna
med Apple-inspirerad foliering blev en perfekt
match.

Den låga trenden
verkar inte vara något
som är på utgång på
bilbyggarfronten.

Porsche 911:ans lillebror Cayman passar
perfekt i stancestuk, skulle också kunna
vara ett originalutförande från fabrik.

Vad vore en tyskmässa utan att man visar
upp ikonen VW Bubblan

Ken Blocks Ford Mustang.

Lillebror med motorn
fram.

Storebror med motorn i
mitten.

En bottsänk gammal
Porsche hör inte till
vanligheterna, troligen
inte static!

Fanns många Audi bilar
på plats.

Borg Wagner-turbo i
pimpad kostym!

Denna BMW-modell är nog i topp fem av
vad tillverkaren har tillverkat.

En Mustang iklädd i
stilren racingoverall.

En äkta RUF Porsche.

En blandingen mellan liftvagn och
en en golfbil.

GT86:an har blivit ett populärt byggobjekt.
Här är en som Tofugarage ligger bakom.

En häftigversion av nya R8:an

Kul med en svenskbil i salongerna.

Racinginspirerad gammal Golf med läcker
dekor.

KRÖNIKAN
Text: Daniel Serénus
Foto ARKIVET
ÅRSKRÖNIKAN 2019

Det har blivit hög tid att summera 2019, året vi fyllde tio år.
Alla framgångar, misstag och
allt skoj som hände 2019. För
det var verkligen ett händelserikt år. Allt som börjar med
ett vårtecken i April som är mer
känt som Bilsport Performance
och Custom Motor Show eller
kanske Elmia. Alla har legat i
garaget, sovit för lite och grubblat över världsproblem som
om fälgarna hinner komma och
om folk kommer att uppskatta

det som byggts. Men årets Elmia gjorde nog ingen besviken.
Kvalitén på svenska byggen
de senaste 10 åren har gått
från bra till bättre. Idag är det
svårt att hitta stressbyggen och
sminkade grisar. Själv blev jag
positivt överraskad av mässan,
där jag provade att vlogga lite
om min kompis Lukas Kooz senaste bygge. Bygget som alla
trodde var en GT-R, istället blev
det en Huundaj eller hur man nu
uttalar den Koreanska bilen.

ma arbete hade jag inte hängt
Efter Elmia var säsongen med alls. Driftingen måste
igång och träffar runt om i börja jobba med att se till att vi
hela Sverige började pluppa mediekanaler får mycket info.
in i evenemangkalendarna. I Bjuda in till mediedagar och
år fick jag tummen ur och be- arbeta med bra videoproduksiktiga vår gamla projektbil, tioner för att få publiken att
min Opel Speedster. Även om kunna följa tävlingen. Annars
det inte blev så många mil i blir det bara för teamen det
år får jag alltid konstiga idéer jobbas och då blir det svårt
av att sätta sig i bilen. Jag har att locka allmänheten. För
en dröm om att göra en sista förklarar man driftingen på ett
version av bilen men frågan är bra sätt, skapar några profiler
när.
och utnyttjar sociala mediekanaler och sådana som oss,
Den medialt stora besvikelsen skulle det lyckas fantastiskt
i år var Drifting-SM. Hade det bra.
inte varit för Driftzones grym-

Alla trodde det var en GT-R Lukas byggde på men istället var den
denna Hyundai Veloster som stod i garaget.

Clean Subaru Impreza från The
Mark of Style

Time Attacken som fortfarande
är två serier, måste också jobba
sig tillbaka till oss medier. 2019
var det timeattacknu.se som
levererade en serie att följa med
sina ikoniska ”race report movies”

även lite extra uppmärksamhet
då influencern Joakim Lundell
hängde med och övningskörde
i sin Lamborghini, vars resa
kunde följas under två program
på Dplay.

För mig och Christoffer gick en
I Juli var det Modified Run som dröm i uppfyllelse när vi fick åka
alla våra semesterdagar gick till SEMA Show i Las Vegas. En
till och jag fick arrangera detta mässa vi båda drömt om seutan min vapendragare Christ- dan man hörde om den första
offer Talvis. Årets resa gick gången. Dock blev jag inte så
från Bollnäs i norr till Strömstad överväldigad som jag hade trott.
i väst. Det blev en fantastisk Kanske hade jag förväntat mig
resa under sommarens kan- mer än vad jag fick? Bilarna är
ske varmaste dagar. I år fick vi outstanding men de är byggda

av firmor som omsätter miljoner. Det gör kanske Elmia
lite mer unikt då de mesta är
byggt av lekmän som älskar
bilar.
Bara en vecka efter vi landat

hemma i Sverige stod vi på
scenen inför 380 förväntansfulla galagäster för att genomföra vår nionde gala, som
avslutade säsongen på ett
magiskt sätt!

GATEBIL MANTORP

Melissas Audi TT blev verkligen bra.

Berggren bevisade att man kan ha dubbelmontage på en Hyundai

Christian Magass tog med sig tre byggen till Elmia.

Drifitngen kritiseras av Daniel för sin passivitet i
media.

Josefine visade Sverige vilken grym bilbyggerska hon är!

Fredrik Wiborg med team slaktar rekord efter rekord!

GreenLight Galan blev en succé med biljetterna sålda på 15
minuter.

Henrik Elg byggde sitt största bygge någonsin.

Lack & Bilvård

Vertyg & Tillbehör

Motoroptimering & Verkstad

Tuning & Motorsportsprodukter

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

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

ECG Lack & Bilvård

Idag är Verktygsboden en av Sveriges
största aktörer av verktyg och maskiner.
Fortfarande ligger fokus på välutvecklade och funktionella produkter till så
låga priser som möjligt.

OSBY

073-933 05 87

www.verktygsboden.se

Foliering & dekaler

Trycksaker & Reklam

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma
och trycksaksproducent. Så oavsett om
du behöver bilen folierad eller en dekal
så säger du till oss

TCT produktion är expert på trycksaker
till evenemang och idrott.

FACEBOOK: PROFIL #461

Se mer på:
www.tctproduktion.se

TROLLHÄTTAN

Telefon: +46-521 67170

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

www.l-m-r.se
Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

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

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, McLaren, Mini, Porsche,
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en
kund kan önska sig som söker seriösa
uppdateringar.
www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Styling & biltillbehör

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

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Vi har delarna du söker!
www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

Styling & Motorsportsprodukter

DDESIGN - Din motorsportbutik på
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling,
tuning & motorsport. Snabba leveranser
och prisbelönt kundservice.

www.ddesign.nu
fredrik@ddesign.nu
Tel: 076-1954503
Örebro

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Däck & Fälg

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 ni allt i däck och fälg,
välfyllt lager från 10-26”. Semislicks och
vanliga däck för Drifting.

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.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

www.kloma.com
info@kloma.com
+46705361158

www.brl.se
Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping,
Trollhättan, Karlstad, Borlänge &
Oskarshamn

Välkommen till Raidopower.se Försäljning av motorsportprodukter,
tillbehör och belysning och mycket mera
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Racing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com

kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Tuning produkter till rätt pris!

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

WR-Specialfälgar tillverkar “custom
made” fälgar utifrån kunderna behov och
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se
d.wirgart@gmail.com

Billjud

Med över 20-års erfarenhet inom ljudoch bildprodukter stoltserar vi med att
dBAkuten har världens högst spelande
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st
basar. Hos oss hittar du världsledande
varumärken märken som Cerwin Vega,
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive
Audio med flera.

Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

Lackering - & rekondtillbehör

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri
frakt på våra produkter. Vi vill att du som
kund ska känna dig speciell och inte en i
mängden.
www.audio55.se

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

McLaren Sienna

POSTER
Foto: Pontus Blomqvist

Evenemang
SEMA SHOW DEL 1

Text: Daniel Serénus
Foto: Christoffer Talvis

I November satte sig delar av redaktionen på ett flyg från Stockholm till Los
Angles för att besöka världens kanske mest omtalade bilmässa, SEMA
SHOW, för första gången. I nöjesmetropolen Las Vegas i Nevada öknen
arrangeras årligen SEMA SHOW som
är en eftermarknadsmässa, där 1000tals fordonutställare och företag årligen visar på de hetaste trenderna på
marknaden. För oss startade resan
med en liten visit i storstaden Los Angles med, turistbuss, jobbiga canabisförsäljare, Hollywood Boulevard och
allt som hör storstaden till. Här hyrde
vi en bil och hade bestämt oss för att
köra de fyra timmarna till Vegas. Bara
att köra bil i USA är en upplevelse för

sig. USA är som gjort för bilar och det
är därför de under alla år varit så förbaskat bra på att bygga en infrastruktur anpassad för just motorfordon.
Det får vi erfara i den stora Chevrolet
Suburban hyrfirman lurat på oss med
försäkringar som täcker allt enligt den
energiske säljaren.
Efter fyra timmar på vägen i den enorma bilen kom vi slutligen fram till den
otroligt surrealistiska staden Las Vegas, det går liksom inte att förklara
staden utan den måste upplevas. Eftersom vi är motortokar gick vi redan
första morgonen bort till mässområdet
som låg 10 min gångavstånd från vårt
hotell, även om vi inte kunde komma

DUB-stilen är verkligen populär i USA!

in i hallarna denna dag då
mässan inte öppnade portarna för än dagen där på. Så
smög vi in på utomhusområdet för att smygfotografera
bilarna som ställde ut utanför
hallarna. Redan här insåg vi
att drivmedelspriserna inte
är som hemma. För här var
det stora bilar som gäller och
den ena pick-upen efter den
andra var så otroligt extrem.
USA är inte landet lagom och
här byggs på rejält utan att
fundera på att bli rånad när
asen skall tankas.
Men det var kul att få gå runt
på området före det öppnade
och se en liten förhandstitt
på vad som väntade dagen

Inte bara amerikanska bilmodeller på mässan. Utanför mässhallarna
fanns godbitar som denna breddade BMW.

Volkswagen Polo Harlequinedition är en rätt ovanlig
syn, den byggdes endast i
3800 exemplar.

där på. Redan på morgonen stod
vi som i givakt för att gå på den
officiella pressfrukosten där vi fick
se på prisutdelningen av SEMA
Award, där produkter och tillverkare skulle hyllas. Vi fick även se
Jay Lano i egen hög person, som
är en flitig SEMA SHOW besökare och profil.

Rob Dahm's omtalade RX7 har diskuterats över hela
världen, det är den första i världen med fyrhjulsdrift och
en 4 rotors wankel, brutalt!

Efter frukosten väntade mässan
och det började med ett ”wow”.
Vilka bilbyggen. Här erbjuds de
häftigaste byggen du kan tänka
dig. Men det som imponerade
mest var artigheten från mässbesökarna och utställare. Vi
trodde aldrig vi skulle kunna få en
enda bra bild då vi var vana med
mässor och utställningar hemma,

Vad sägs om en Aventador helt byggd i kolfiber.

där respekten för fotografer som
sitter och tar kort inte finns. Här
var det precis tvärt emot. Här flyttade folk sig direkt och lät oss få
chansen att ta bra bilder. Detta
var vi mycket glada för, annars
hade det inte blivit några bilder
då mässan är välbesökt och det
snabbt blev trångt i hallarna.
Bilmodellen som dominerade
under mässan var nya Toyota
Supra, där många som sålts
återfanns på denna mässa. Vi
hade lite dålig inställning till nya
Supran på redaktionen då vi inte
gillar den i originalutförande.
Men så fort man började gå loss
med vinkelslip och borrmaskin,
började det hända grejer och den
kanske lite tråkiga designen tog
en helt annan vändning. Nu började vi alla gilla den nya Supran.
SEMA SHOW har växt under

Man förstod vart alla nya Supror hade tagit
vägen, till USA för modifieringar.

Sjukt många italienska sportbilar fans representerade under mässan.

åren och en av besökarna berättade att han varit med sedan starten
1967. Han berättade hur liten mässan var då och vilken skillnad det är
idag. Kul att få samspråka med, en i
våra ögon, levande veteran!

Fanns en rad olika micro bilmärken på mässan. Denna lyckades vi aldrig
lista ut vad det var för bilmodell.

Det fanns så mycket att titta på att
vi framåt eftermiddagarna blev helt
slut. Fötterna värkte och hungern
gnagde. Hungern gick ju att lösa
men de ömma fötterna var det värre
med. Men man är ju inte i Vegas
varje dag, så efter mässan gick vi
lite till för att se vad staden hade att
erbjuda.
Fortsättning följer

I Sonax monter hittade vi Ken Blocks
bil.

I Millteks monter visade man det senaste inom
avgassystem och hade en fin BMW M4 i montern.

Om det är något amerikanare är duktiga på är det att bygga
om amerikanska bilmodeller.

Denna RWB Porsche 911 är försedd med en drivlina från Tesla.
Motorn motsvarar 700 bensin hästar.

SEMA är platsen för delar om innovationer. Denna hydrauliska
vinge som justerar sig efter hastighet från Victor Racing var
något vi fastnade för.

Denna Corvette stod vi länge och
beundrade.

Här i Monster Energys monter var det
nog inte gratis energidryck som gjorde
montern välbesökt.

Denna gamla Datsun lockade många nyfikna blickar.
Kolfibertäckt time attack bil!

Tro det eller inte, detta är i grunden en Corvette C6 men ett
unikt body kit. Body kitet startar på 30 000 dollar och inkluderar inte bilen, fälgar eller inredning.

Fanns gott om skinande motorutrymmen.

¨
Skinande vackert! På denna bil hittade du inte en ända
pinal som var oputsad.

Denna BMW E30 såg till att Meguirs
monter ständigt var proppfull, bilen
hamnade även i Top 12 av Battle of the
builders.

Fanns så många Supra byggen att den nästan
kändes lite för vanlig.

I Toyotas monter stod denna Supra 3000GT i
borstad grå.

Utanför en av hallarna fanns det en till utomhusutställning där de flesta bilarna var ombyggda av
ägarna själva.

Fanns en rad häftiga byggen bland junior-klassen.

Vem har
sagt att
man inte
kan åka
offroad med
en Porsche?

James Condon aka The Stradman
hade tre bilar på plats varav en
stod i rampljuset i lobbyn.

Mazda RX7

Denna bläckfisk invation av rör blir
vacker på något undrligt sätt.

Nya Corvette C8.

Denna Ferrari 328GTS var för låg för alla farthinder så de
köpte en ordentlig bil att dra den med.

Kombinationen av matt och blanksvart bil ihop med
ett par läckra fälgar är outstanding. Sen att denna
kombination var på en av världens vackraste bilar
gör inte saker sämre.

Blev en del brända däck i Hoonigans monter.

Yokohama hade gjort en kreativ uppställning av sina
utställningsbilar.

Någon hade lite tråkigt i garaget, eller för
mycket fritid!

Saleen S1 hör inte till vanligheterna.

!
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto Martin Hansson

GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED

Goodwood Motor Circuit
är en racerbana strax
norr om Chichester som
grundades 1948. Senaste
åren har den används
som testbana och som
skådespelsplats till racingvärldens kanske mest
spektakulära
tillställning, Goodwood festival of
speed. Vår fotograf Martin
var på plats för att ta del av
evenemanget. Goodwood
kallar själva evenemanget för världens största
garden party och varje år
lockar evenemanget en
rad kända racingprofiler

Här fanns alla storlekar på motorsportsmaskiner.

från hela världen.
Evenemanget som äger
rum i juli varje år, samlar många stilar och fordon inom racing. Allt från
drifting, roadracing, rally,
formelbilar och rallycross.
Allt från veteranracingbi-

Hoonigans FORD F-150 HOONITRUCKfrån
1977 fick bekänna färg på uppvisnings
arenan.

lar till hypermoderna maskiner. Goodwood är ett magnifikt
skådespel för den racingintresserade. Med mängder av
stunts, utställare och veteraner.
Har du inte lyckats besöka arrangemanget,
rekommenderas det varmt

Även lite klassiska bilar visades upp.

Här fanns gott om sportbilar.

Nu snackar vi klassisk-widebody! WOW

Klart det fanns gott om McLaren bilar, i hemlandet av
märket.

En GT86:a med en Ferrari V12:a på ställ är ingen vanlig syn.

Både Petter och Oliver Solberg var på plats för att representera Norge.

Elbilarna hade hittat till Goodwood.

Hennessey

I lagom takt med att tillverkare
släpper nya modeller så påbörjar
många tuningfirmor med att lägga sin touch på modellerna. John
Hennessey’s företag Hennessey
Performance Engineering är ett
välkänt företag som under de
senaste 25 åren har gjort snabba bilar snabbare. Nu senast
är det Chevrolets senaste omtalade modell C8 som både fått
en maskinell uppgradering samt
kolfiber-aerouppdatering. Orginalmotorn i C8an kallas LT2 och är

en mittmonterad V8 som lämnar
490 hästkrafter, vilket är alldeles
för snålt enligt Hennessey. Tuningföretaget har flera alternativ till
denna bilmodell där det lite enklare trimpaketet innehåller kompressor och gör att V8an lämnar
700 hästkrafter. Känner man att
detta inte räcker så finns deras
paket HPE1200 twin turbo som
är i stort sett en helt ny förstärkt
motor med kolvar med kompressionsförhållande 10.0:1. Som
man förstår i namnet så kommer

denna uppgradering av
motorn ge en effekt på
1200 hästkrafter vilket är
710 hästkrafter mer från
original. För att bilen ska
ha goda vägegenskaper
med den förhöjda effekten har man försett bilen
med värre bromsar samt

uppgraderat väghållningskit samt även tagit fram
ett
aerodynamikpaket
i kolfiber som matchar
bilens stilrena design.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Hennessey

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

FR

ÅN

:

2490:-

CUPSPOILER

FR

ÅN
:

Cupspoiler nedre fram. Tillverkad i ABSplast med blanksvart utförande. Du väljer
själv om du önskar lacka denna eller
montera direkt.

NYHET: JR33 SILVER FÄLG

Art.nr: 340885

1395:-

GRILL TILL VOLVO V70 08-13

Supersnygg grill till Volvo V70 08-13.
Finns både i matt och blank svart modell.
Unik design som endast finns på SC
Styling!

Art.nr: 500190

395:-

NYHET: RGB DIMLJUS - FJÄRR

Styr färgen i dimljusen med fjärrkontroll!
Vi har nya LED dimljus som är fjärrstyrda
och finns i H11 samt HB4. Pris per par.

2790:-

Supersnygg nyhet från JR-Wheels som finns i 19-20”. Finns även som fälgpaket
modellanpassat för din bil! Tveka inte, beställ fälgar inför säsongen redan nu!

Art.nr: 809101

1795:-

LED-RAMP 120W (KIT)

Komplett sats med LED-ramp, hållare
och reläsats från svenska Strands. Du
får ett rejält lyft av helljuset med denna
grymma ljusramp!

Art.nr: 139186-2

895:-

BLANKSVARTA NJURAR BMW E90
Blanksvarta Njurar i ABS-plast till BMW
E90 Facelift 2009- och framåt. Passar
både Sedan och Touring. Med originalinfästningar, inga modifieringar behövs.

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

Art.nr: IS2811SP

1599:-

VINGE TILL VOLVO V70 08-16

Snygg takspoiler till Volvo V70NN
till årsmodeller 2008-2016. Passar
den nya facelift modellen. Bra
passform och hög kvalité.

-S

ision
Sony V

Multinationella teknikjätten ger oss deras syn på
motorindustrins framtid

många. Ännu är det väldigt oklart ifall Sony kommer börja serietillverka
Vision-S som modellen
Lagom till den stora heter. För att skapa denna
teknikmässan CES i Las bil har Sony tagit hjälp av
Vegas för några veckor en rad olika företag som
sedan dök en oväntad har olika expertområden,
konceptbil upp i teknikjät- Magna Steyr till exempel
ten Sony’s monter. Sony är det företag som hjälp
är väldigt stora inom till att ta fram själva plattdet mesta som har med formen till bilen, de har
teknik att göra, som TV, 60-års erfarenhet inom
kameror,
spelkonsoller bilindustrin. Andra stora
med mera, så att dem företag som varit med är
skulle presentera en el- Continental, Bosch, Qualbil kom som en chock för comm och Nvidia, för att

nämna några fler och med tanke
på vad för företag Sony är så är
bilen fullutrustad med högteknologiska och moderna produkter.
Instrumentbrädan är ganska slimmad och består av en väldigt bred
skärm som sträcker sig från förarens dörr till passagerarens dörr
och ger föraren och passageraren
all information om bilen och var
som sker runtom bilen samt en
mänga
entertainment-funktioner. Istället för att baksäte i som i
många traditionella bilar har Sony
valt att montera fyra separata
stolar som alla är klädda med en
stilren ljus kombination av läder
och textil. I samtliga stolar sitter
det högtalare monterade samt på
mer traditionella ställen såsom
dörrsidor och instrumentbräda.
Denna högtalarinstallation ska ge
något som Sony kallar för 360-audio, kan tänka mig att det liknar

Dolby Atmos. Vision-S är väldigt hightech när det kommer
till sensorer av alla dess slag,
hela 33 stycken installerade
både in och utvändigt, såsom
kameror, solid state LIDAS,
radar och ultraljud. Dessa ser
till att bilen känner av sin omgivning och har väldigt hög
precision för att mäta avstånd
till närliggande omgivning
såsom människor, bilar och
andra hinder som man kan
möta på under körning. När
det kommer till självkörande
fordon så kategoriseras dem i
sex olika nivåer där 0 är lägst.
Sony uppger att bilen just nu

befinner sig i level två vilket är
samma nivå som Tesla men
med en mjukvaru-uppdatering
kan få level 4, vilket är näst
högsta nivån. I nivå fyra kan
du mer eller mindre knappa in
din destination och sedan ta
en tupplur och bilen hanterar
hela färden själv, dock inom
begränsade områden, såsom
storstäder o.s.v än så länge.
När det kommer designen så
måste jag påstå att Vision-S
har väldigt många liknande
drag med Model-X från Tesla,
speciellt bakpartiet, men det är
helt klart en stor och tilltalande
bil som jag tror skulle kunna

göra sig bra på marknaden. Gällande drivningen
är Sony väldigt försiktiga med att dela med sig av
specifikationer, det vi vet är att bilen är försedd med
två elmotorer, en på varje axel och dessa motorer
genererar 200 kW vilket motsvarar runt 540 hästkrafter. Vision-S är en ganska tung bil och väger
enligt Sony 2350 kilo men klarar ändå att göra 0 till
100 km/h på cirka 4,8 sekunder.
Framtiden får visa ifall Sony väljer att göra verklighet av denna modell och ge sig in i en ny industri.
Text: Christoffer Talvis

Foto: Sony

tctproduktion.se
BEACHFLAGGA SMALL

1300kr

inkl väska, kryssfot och vattentyndg

Mängdrabatt:
10st -9995kr

BANDEROLL

195kr/kvm

ROLL-UPS 85x200cm

795kr
inkl väska,

Maila Daniel på: daniel@tctproduktion.se
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Låg vikt, fyrhjulsdrift och
en turboladdad trecylindrig
motor på 261 hästkrafter
– här är nya Toyota GR
Yaris. En kompetent gatbil
som utvecklats direkt från
Toyotas framgångsrika rallysatsning.
Med premiär i dag på Tokyo Auto Salon är nya GR
Yaris Toyotas andra GRmodell och som sådan en
renodlad prestandabil. Den
har sina rötter i företagets

erfarenheter från rally-VM
(World Rally Championship) och är resultatet av
all kunskap och kompetens från TOYOTA GAZOO
Racing och Tommi Mäkinen Racing.
Sedan Toyota återvände till
rally-VM 2017 har företaget med Yaris WRC dels
vunnit märkes-VM 2018
och, med Ott Tänäk, förarmästerskapet 2019. Rallyrötterna finns även långt
bak i tiden, då Toyota med
Celica GT-FOUR fram till

slutet av 1990-talet segrade i
30-rallytävlingar och tog fyra
VM-guld i förarmästerskapet
och ett VM-guld i förarmästerskapet.
Förutom rollen som den officiella homologiseringsmodellen
för utvecklingen av nästa generations tävlingsbil för rallyVM har nya GR Yaris också
alla de egenskaper som behövs för ett framgångsrikt deltagande i lokala rallyn – men
är naturligtvis också godkänd
för gatan. Det är en bil som i

alla avseenden är utvecklad
med fokus på prestanda: En
helt ny plattform och motor,
ny hjulupphängning, lättviktskonstruktion, aerodynamisk
kaross samt en nyutvecklad
permanent fyrhjulsdrift.
GR Yaris ingår i den nya Yarisfamiljen men har en unik design med tredörrarskaross
och en kupéliknande taklinje
som är 91 mm lägre än standard-Yaris. Frontens grill och
spoiler uttrycker modellens
GR-status, medan bred spår-

vidd och kraftfulla bakflyglar
matchar bilens 18-tumshjul.
Vass prestanda med nyutvecklad fyrhjulsdrift
Bilen har en helt nyutvecklad trecylindrig 1,6-liters turbomotor som levererar 261
hästkrafter och ett vridmoment på 360 Nm. Växellådan är sexväxlad manuell.
Ett av de viktiga målen under utvecklingen var ett så
bra
vikt/effektförhållande
som möjligt. Chassit är därför tillverkat i främst olika
lättviktsmaterial, bland annat med kolfibertak samt

motorhuv, dörrar och baklucka i aluminium. Resultatet
låg tjänstevikt om 1 280 kg
– vilket ger 4,9 kg per hästkraft. Accelerationen 0–100
km/t går på mindre än 5,5
sekunder och toppfarten är
begränsad till 230 km/t.
Den helt nya fyrhjulsdriften GR-FOUR är utvecklad
för att optimera drivkraften
till alla fyra hjulen, samtidigt som den har låg vikt
och en enkel uppbyggnad.
Kraftfördelningen
mellan
fram- och bakaxel styrs av
en responsiv koppling som
teoretiskt kan fördela drivningen från 100:0 (enbart framhjulsdrift) till 0:100 (enbart
bakhjulsdrift). Standardläget
ger
en
60:40-fördelning
medan Sport-läget har en
30:70-fördelning. I Trackläge kan fördelningen låsas
till 50:50 för bästa banprestanda.
Försäljningsstart
hösten
2020
Som tillval kommer ett ”Circuit Pack” att finnas med
två Torsen-differentialer som
hanterar även kraftfördelningen mellan höger och vänster
sida. Detta paket omfattar
också banoptimerad hjulupphängning samt smidda
18-tumsfälgar med Michelin
Pilot Sport 4s 225/40R18-

däck.
GR Yaris bygger på en egen
plattform som kombinerar
främre delen av Toyotas GAB-plattform (samma som nya
standard-Yaris) och bakre
delen från GA-C-plattformen. Detta har möjliggjort
utvecklingen av en ny hjulupphängning och ger också
utrymme för fyrhjulsdriften,
samtidigt som det bidrar till
bilens utmärkta köregenskaper. Framhjulsupphängningen är av McPhersontyp.
Bromsarna fram är 356 mm
stora räfflade bromsskivor
med fyrkolvsok.
Tillverkningen av GR Yaris
sker vid Toyotas Motomachifabrik i Japan i en produktionslina som är dedicerad
för GR-modellerna. I stället
för ett traditionellt ”löpande
band” sker sammansättningen där i ett antal produktionsceller som knyts samman
med självgående plattformar.
Nya
GR
Yaris
har
försäljningsstart i Sverige under hösten 2020.
Text & Foto: Toyota
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Tänk att TV-spelet Grand
Turismo påverkat biltillverkarna så till den milda
grad att konceptmodellerna
blir verklighet. Lamborghini
är inte ensamma, både
Bugatti,
Mercedes-Benz
och andra stora biltillverkare verkar vilja förverkliga
framtidsdrömmarna
och
för oss som inte har plånböcker fulla med pengar
får nöja oss med att köpa
ett Sony Playstation 4 och
racingspelet Gran Turismo
Sport för att avnjuta Lam-

borghini V12 Vision GT.
Nya Lamborghini V12
Vision GT är framtiden
definierad. Bilen som lånat
drivlinan från senaste Sian
FKP 37 och även en hel
del designelement, även
om designavdelningen fått
härja ganska fritt när det
kommer till utformning.
Förutom de aerodynamiska
superegenskaperna,
har man placerat körställningen i mitten, bokstavligen. Inredningen känns

som plockad från en Sci-fi
rulle. Bilen har en vikt på
819 kg och en mildhybridmotor på 774hk, vilket ger
extrema
köregenskaper.
Även om bilen inte är i serieproduktion ännu så har

Lamborghini bevisat det vi
redan visste om bilmärket.
De är helt galna! Och troligtvis kommer prislappen
vara det också...

PROJEKTBIL
Text & Foto:
Fredrik Håkansson

FREDRIK HÅKANSSON

Fredrik Håkansson heter jag
och jobbar som anläggare idag
på PEAB i Skåne!

praktikplats som anläggare på
samma företag som Henrik, så
vår vänskap har växt mer med
åren.
Jag är 24 år gammal och har ett Har fått äran att vara med och
stort intresse för bilar, mycket byggt om två bilar med Henrik
tack vare Henrik Elg. Under min och Marcus, första var Opel
uppväxt bodde våra föräldrar på Calibran och nu senaste bygget
samma gata och det var Henrik Mercedes Vito’n. Det var när
som såg till att mitt intresse för vi höll på med Viton som Henatt bygga om bilar eller fordon rik och Marcus började fråga
överlag kom i tidig ålder. Jag om det inte var dags för mig att
var ofta hemma hos honom och bygga om min bil och bara kort
kollade vad han höll på med, därefter var ett Liberty Walk-kit
sen hade jag turen och fick en beställt till bilen. Så efter detta

har jag förtjänat en annan titel
av Henrik och Marcus, idag är
min titel Praktikant Fredrik!
Bilen jag bygger på är en BMW
E90 335i och till min hjälp att
färdigställa denna bil är Henrik
Elg, Marcus Andersson, Leon
Jensen och Sebastian Ahlberg.
Breddningskitet som jag skaffade till bilen ska egentligen sitta på en E92 så det behövdes
modifieras en hel del för att
passa på min bil. Även en M3
motorhuv och CSL bagageluc-

ka passade E92 införskaffade
jag mig som också krävde en
hel del modifieringar.
Motorn har fått sig en lite lättare
uppgradering så uppskattad effekt är mellan 450-500 hästkrafter. Interiören är original
i dagsläget men det kommer
bli en rejäl uppgradering gällande högtalarsystem, där alla
produkter kommer från BRL.
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