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Ljusare tider väntar?

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

När allt kändes hoppfullt igen 
stängdes järnridån. För så kändes 
det nog för våra tappra bilbyggare 
när beskedet om nya restriktioner 
föll över Sverige i december. Men 
trots starka rekommendationer 
och uppmaningar till att vaccinera 
sig gick det inte att stoppa smittan. 
Själv åkte jag på viruset och det 
var inte så roligt. Men jag överlever 
och om det kostar en vecka av mitt 
liv i feber och snuva för att öppna 
Sverige igen, är det ett pris jag var 
beredd att betala. Men när beskedet 
om att Danmark skippade sina 
restriktioner kändes allt hoppfullt 
igen. Nu är restriktioner snart ett 
minne blott och arrangemang som 

Bilsport Performance & Custom 
Motor Show kommer att arrangeras. 
Detta kommer att bli allas come 
back på något sätt.

Vi håller för fullt på att ta ut bilar till 
sommarens Modified Run. Äntligen 
efter två år får vi arrangera denna 
underbara roadtrip med väl utvalda 
bilar. Därför hoppas vi nu också på 
en bra sommar med mycket sol för 
att kompensera allt det mörka som 
varit.  
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Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text & Foto:
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Att kreaviteten flödar i Berggrens garaget är det 

ingen som gått miste om.



Corona har nog satt käppar 
i hjulet för mångas planer 
och kreatören Andreas Berg-
gren är en av dem. Andreas 
hann lagom bli klar med sin 
galna Volkswagen Bubbla 
med Jokern-tema, wild and 
crazy. Tanken var ju att den 
bilen skulle få i alla fall en sä-
song att få njuta i rampljuset 
på träffar och så. Men när allt 
blev inställt så får man helt 
enkelt tänka om.

- Jag och mitt team tappade 
suget fullständigt när allt blev 
inställt och vad skulle man då 
hitta på under helgerna med 
en färdig bil i garaget som 
man ville ut och visa upp. Jo, 
man bygger helt enkelt en till 
showbil, säger Andreas med 
ett leende.

Andreas har ju genom åren 
byggt om en rad olika bilm-
odellen men Volvo är en mod-
ell som han verkligen inte gil-
lar. Han föreslog till teamet att 
varför inte bygga på den fu-
laste Volvomodellen som till-
verkaren någonsin byggt, en 
C30. Andreas tog med några 
ur teamet och åkte och tittat 
på en som de hittat online. 
Ända kravet Andreas hade 
var väl egentligen en T5-mo-
tor då resten ändå skulle ut 
typ. 

Fronten kommer från en Audi RS6 och har på 
ett rent utsagt magiskt sätt applicerats på 
den gamla C30-fronten.



- Bilen vi körde hem var verkligen tvärslut, 
typ 90% av alla bussningar var slut, brom-
sarna hade gett upp för länge sen och 
däckmönstret var typ obefintligt. Men mot-
orn gick bra, vilket var det viktigaste, säger 
Andreas.

I Berggrens garage går det ofta undan, 
bilen hann inte mer än in i garaget så var 
den i stort sett helt nermonterad. Motiva-

tionen kom tillbaka väldigt snabbt. Normalt 
sett precis som många andra bilbyggare 
runtom i landet så brukar byggprocessen 
vara hemlig och sen får alla se resultatet 
på Elmia under påskhelgen, men inte den-
na gång.

- Vi tänkte att vi skulle vara med aktiva på 
vår Youtube-kanal och låta folk vara med 
och se när vi bygger, säger Andreas.

Denna bil bjuder på en rad vackra detaljer, 
såsom dessa små diskanter i A-stolpen.



Dagen därpå samlades hela 
teamet i garaget för att spåna 
och Andreas visade en render-
ing på en racinginspirerad Vol-
vo C30 som Bo Zolland skapat. 
Andreas var noga med att dem 
bara skulle ha den renderingen 
som inspiration och plocka vis-
sa saker som Andreas gillade. 
Sen poängterade han att bilen 
även skulle ha något tema 
precis som alla andra bilar, 
dock väldigt minimalt jämfört 
med tidigare showbilar. Temat 



som Andreas fastnat för som 
skulle funka bra ihop med all 
racing som bilen skulle andas 
är Deathstroke, en skurk ur 
Batman-trilogin. 
Denna C30 skulle komma att 
sätta teamet riktigt på prov 
då istället för att bygga allt i 
glasfiber så ville Andreas tes-
ta bygga mycket i plåt istället. 
Det som skulle bli mest tid-
skrävande skulle självklart bli 
plåtbreddningen. För att ha 
någon form av hjälp använde 
de sig av den yttre delen av 
framskärmarna från en Volvo 
V70N. När de hade punktat 
dit skärmkanterna på båda 
sidorna och mätt noggrant att 
de var identiska påbörjades 
lappandes av mindre plåtbitar 
för att skapa den färdiga skär-
men. Framskärmarna gick 
mycket smidigare att tillverka 
då de inte är fullt lika extrema 
som bakpartiet på bilen. Dock 
kräver det mycket mätning 
och labbande när man aldrig 
gjort detta tidigare. 

Då Andreas team består att 
några vänner kunde man hela 
tiden jobba parallellt med sa-
ker som skulle göras. Medans 
några höll på med framskär-
mar passade några andra på 
att montera isär motorn som 
skulle ses över samt lackas 

Inredningen och bilen andas racing med har 
även tematiserats kring superskurken Death 
Stroke.



upp. 
- När breddningen av framskär-
marna var så klar som den 
kunde bli i detta skede behövde 
vi få till en riktigt ball front, säger 
Andreas.

Andreas hittade en front hem-
mahörandes på en Audi RS6 
från sponsorn SC Styling som 
skulle passa perfekt, eller ja, 
perfekt är väl att överdriva. Den 
skulle behöva modifieras en del 

för att passa just formerna på 
C30n och den nya breddningen. 
Men för Andreas och teamet 
finns inga problem som ej går 
att lösa. Några dagar senare när 
fronten väl hade landat i Alvesta 
tog det inte många timmar innan 
den satt provisoriskt på plats. Allt 
som krävdes var lite värme, lim 
och kapandes. Detta med plast 
är ju lite av deras specialitet. 
För att matcha den väldigt extre-
ma breddningen behövdes en 



diffuser också, här satte Andreas sin 
teamplayer Granis i arbete. Andreas 
klickade även hem en vinge från spon-
sorn Mr Tuning, det ända jobbiga med 
just denna Volvomodell är att stora 
delar av bagageluckan är i glas. Men 
som sagt, finns lösningar till allt.

- Tillverkade fästen som gjorde att vi 
kunde använda originalgångjärnet 
och sedan limmades ”stöttor” fast 
med ett riktigt starkt lim på bakrutan. 
Så denna vinge kommer inte släppa 
i första taget, säger Andreas med ett 
stort leende.

Innan det var dags för en resa ner till 
Osby och lackering hos ECG så var 
det tråkiga av allt, se till att grundar-
betet var bra, alltså massa slipande. 
När teamet hade slutfört detta arbete 
kunde äntligen bilen lackas.

-  Morgan på ECG har lackat alla mina 
bilar och vi har samma tänk på mån-
ga av våra saker samt vi komplettera 
varandras idéer med lacken. Vi gjorde 
den hälften svart och orange med 
samma marmoreringseffekt vi har på 
Batman bilen, säger Andreas.

När väl Morgan var klar med bilen 
kunde den köras tillbaka till Alvesta 
för det roligaste, återmonteringen. 
I vanliga fall brukar detta gå väldigt 
smidigt för Andreas och teamet men 
denna gång passade man på att byta 
alla bussningar i hela bilen till Power-
flex från L-M-R och gedigna 350mm 
bromsar med 4-kolvsok från Getech 
runtom, är det racingtema så ska det 
stämma överens med verkligheten 
också. Dock döljs dessa bromsar av 
de customtillverkade splitfälgar som 
Daniel Wirgart tillverkat. Ursprungsde-
signen är från ett par OZ Racing fäl-

Bakpartiet har kapats upp en del för att 
diffusern ska få plats.



Inspirationskälla är bilder som designern Bo 
Zolland tagit fram på en C30. 

gar men dessa har fått en modernare 
touch. 

Även motorn som varit utplockad en 
längre tid kunde äntligen monteras 
tillbaka igen. Innan man gjorde det så 
monterade Andreas på en stor Holset 
HX35 turbo och förberedde kabel-
dragningen för Maxxecu för att lättare 
kunna mappa alla uppgraderingar med 
motorn, dock behövde han experthjälp 
av teamkompisen Tysken. Andreas 
hade även ett litet annat dilemma, 
skulle han köra med coilovers eller 
med luftfjädring. Fallet föll tillslut på 
den sistnämnda. Då finns möjligheten 
att lätt kunna ställa in ett ”körläge” samt 
ett läge där den är så maxsänkt det 
bara går när man är på utställningar. 
Här dök det dock upp ett litet bekym-
mer, däcket tog i vid bakre breddnin-
gen i bakkant. 

- Vi fick helt enkelt lära oss detta 
den hårda vägen. Att måtta för en 
breddning med fjäderben utan fjädrar 
vilket resulterade i helt fel toe-inställ-
ning och detta byggde vi breddningen 
efter, säger Andreas.

För att inte behöva lacka om hela si-
dan så fick Andreas råd av Morgan 
att försöka kapa bort så liten bit som 
möjligt av breddningen för att det 
skulle bli lättare att färgmatcha sedan. 
Någon timme senare så var den nya 
plåtbiten svetsad och spacklingen klar 
för att Morgan åter skulle kunna lacka 
detta parti.  



En bil med racingtema måste ha 
en bur, i detta läge för att inte 
förstöra instrumentbrädan och 
andra aspekter valdes en halv-
bur. Inklämd bland strävorna bak 
finner man en ordentligt plats-
byggd baslåda med dubbla 10” 
Alpinebasar, fyra stycken alpine 
slutsteg och två tv-skärmar, bilen 
ska ju trots allt vara en showbil. 

- När bilen var hopmonterad och 
färdigmappad är en av de bästa 
känslorna man har haft på väldigt 
länge. Speciellt när man drar ut 
och trycker gaspedalen i botten, 
ja ni vet känslan, säger Andreas 
med ett stort leende.

Under 2022 kommer vi nog se 
denna bil på många träffar, men 
Andreas har fler visioner att up-
pgradera motorn ytterligare men 
även bygga om den till AWD, 
kanske blir ett projekt för vintern 
2022/2023. 

Är ni sugna att se hela resan av 
detta bygge så hittar ni tretton 
fullspäckade avsnitt på Berg-
grens Galna Värld på Youtube, 
vilket gör er sysselsatta i cirka tre 
timmar.
  



Andreas har verkligen gett den annars lite 
tråkiga modellen från Volvo en helt ny look. 
Även om Volvoentusiasterna kanske inte hyl-
lar hans val av front. 



Fälgarna är speciellt framtagna för 
just detta bygge av fälggurun Daniel 
Wigart.

Andreas valde luftfjädring framför 
coilovers just för att kunna anpassa 
markfrigången oavsett vart han be-
finner sig.



 

FAKTA
Namn: Andreas Berggren
Ålder: 36 år
Bor: Alvesta
Arbete: Säljare Berggrens Vapen AB
Bilmodell: Volvo RS30 T5 (C30) 
Årsmodell: 2007

Tack till: 
BGV teamet , SC Styling , Autoglym, Ecg lack och bilvård 
Aamp nordic, Getech, Billackering.eu , Hagmans Sverige 
L-M-R, Greenlight Magazine, Mirka, Scumball
Mr Tuning , Racegear.wtf, Spacers.se , Streetpower
Diodhuset , Kloma däck och fälg , Felga 
Växjö fordons foliering



®

WWW.GLOSSERCARCARE.COM

#Kemikaliebeständig syntetull
#Skonsam & effektiv

#Långt & böjbart borsthuvud!
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BRUSH CLEANS & REACHES 
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Oj det måste bero på mina vänner. Har alltid umgåtts med äldre så när jag var 13 köpte jag min 
första bil (BMW E30) och flyttade samtidigt in i deras garage.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Svår fråga men skulle sätta mig på en 5:a kanske

Vilken är din värsta garageupplevelse? 
När jag satte vinkelharry i handleden sen vidare till akuten

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Dålig på att komma igång så kan behövas en spark i röven. Sen den elektroniska delen är jag inte 
den vassaste på direkt.

Vem är din bilförebild?
Oj skulle säga att alla mina vänner inom stance-communityt är mina förebilder.

Bästa garagedrycken? 
Redbull med blåbärsmak eller monster v46.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det varierar sjukt mycket men drar till med ca 15-20h

Fakta
Namn: 
Natanael Svensson
Ålder: 
23år
Bor: 
Tibro
Arbete: 
Bulkbilschaufför
Civilstatus: 
Super singel

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Håller på med min s124 som jag förhoppningsvis ställer ut på BPCMS 2022. Vad som byggs på bilen inför säsong 
2022 håller jag lite hemligt.

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel
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Efter nästan två års look down öpp-
nades portarna i slutet av oktober 
för första Oslo Motor Show sedan 
2019. De 40 000kvm stora mässhal-
larna hade fyllts med bilbyggen i 
toppklass. Då många byggt i snart 
två år fanns det gott om byggen 
att fylla med enligt arrangörerna, 
något som hela Norge uppenbarli-

gen hade sett framemot med tanke 
på publiksiffran 47 517 besökare. 
Det är rekord för mässan och en 
ökning från 2019. Även lokalytan 
hade ökats ca 2000kvm inför 2021 
års mässa, vilket gjorde att man fick 
in ytterligare lite fler bilar. 

På mässan hittar vi modifierade bi-

Nya Toyota Supran med ett stilrent 
widebodykit monterat.



lar, motorsport och veteran-
bilar. Det körs uppvsningar 
och shower på utomhusare-
nan och flera profiler gästade 
mässan som exempelvis Oli-

ver Solberg. 

När bil24.no frågar mäss-
generalen Tommy Larssen 
om han är nöjd med årets 

Jim Björks Corvette C5 lockade många nyfikna 
besökare. 



Volvo 240 har alltid varit en 
populär bil i Norge. Den blev 
inte mindre populär med en V8 
under huven.

mässa, säger han att han 
inte kunde vara mer nöjd 
med resultatet.

På plats fanns även en 
hel del svenska bilbyg-
gare och även en del 
svenska besökare, men 
norrmännen var så klart 
flest i antal som besökte 
mässan. Detta har blivit 
Norges svar på Bilsport 
Performance & custom 
motor show och för mån-
ga svenska bilbyggare 
anses detta som avslut-
ningen på året vid en van-
lig säsong med bilträffar. 

Vi hoppas att vi även näs-
ta år kan få se en mässa 
i Lillestrøm utanför Olso 
utan någon rädsla för ett 
virus med smak av mexi-
kansk öl. 



Caroline Steinicks välputsade och ombyggda Saab 9-3 
väcker verkligen uppmärksamhet. 



Kul att se en gammal 
Volkwagen Corrando 
gjord för banan.



Roland Zetterströms balla KE70 kan 
man aldrig få nog utav. Måste var en 
av världens ballaste!



Rickard Benjaminssons Dodge Coronet med 
det unika motorvalet 2JZ.



Lancia 037 Martini Racing är 
inte en bil man ser allt för 
ofta.



Racingpreppad Ferrari!



En härlig senapsfärgad  Porsche 911 RWB.



Kan det bli mer custom än såhär? PG 
Tälth's senaste kreation Windviper 
fascinerar de flesta. 



En klassisk 50-tals Cheva med rejält av 
hästar under huven



Känns som någon gillade 
Lego när hen var liten.



Trots mycket besökare så var det 
inte trångt i gångarna.



En Ford Sierra RS Cosworth.





Nivån var hög på alla utställda bilar 
under mässan.



Denna BMW 2022 gjorde sig riktigt bra i denna gula kulör ihop med ett par 
riktigt blanka BBS-fälgar.



En svensk klassiker, Volvo 240 Turbo.



En AC Cobra med motsvarigheten till
lågprofildäck



Det är något speciellt med en 
luftkyld Boxer motor.



Denna Volvo Amazon från 1965 har 
verkligen Johan Balsberg och han 
pappa lyckats fenomenalt med.



Den Japanske Tuningfirman RWB 
har gjort sig kända världen 
över med sitt unika body-kit. 
Även i Norge verkar detta vara 
populärt.



Den röda färgen på denna VW 
bubbla gifter sig gott med de 
vita Oz-fälgarna. 



Denna vinge passar bra ihop 
med denna låga Audi TT.



Vackrare skapelse än denna 
Corvette är svårt att finna.



Driftingen i Norge lockar 
stort intresse och fanns gott 
om bilar representerade på 
mässan.
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Folier 

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

Hos oss hittar du ett stort utbud på vinyl, 
solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. färdig print-
ade camovinyler, sticker- bombvinyler, 
kolfibervinyler, metal- licvinyler. Snabb 
frakt i hela Norden. 

www.vnvinyls.se 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123Trycksaker & Reklam

Foliering & dekaler

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

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN

Bromsar

Vi kan bromsar!
Belägg, Bromsok, Big Brakes, Broms-
skivor m.m.

www.getech.se

info@getech.se

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



Bilvård Styling & biltillbehör 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

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

www.simpson-europe.com 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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: 019-507 40 01
Örebro

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you 

www.tershine.com 
info@tershine.com
Tel: +46735075734

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård

Världens bästa hjälmar för bilsport.
Om du är ute efter det bästa på 
marknaden är STILO det givna valet.

 
www.simpson-europe.com
 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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! 
 
 www.streetperformance.se

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

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

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

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste 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  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och 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

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

Billjud

Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87



POSTER
Foto:  Pontus BlomqvistToyota Supra







EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto: Essen Motor Show



Comeback med begrän-
sning efter ett års uppe-
håll på grund av pande-
min

Under sista dagarna av no-
vember och början av de-
cember stod dörrarna än-
tligen öppna för utställare 
och besökare av den stora 
EMS-mässan. Dock var det 
endast personer med gilti-
ga Covid-pass som kunde 
komma in. Vid alla ingån-
gar fanns det QR-scannrar 
där du skannade din QR-
kod på Covid-passet. Som 
sagt, fokuset var extra för-
siktighet för att besökare 
och utställare skulle kunna 
närvara och besöka EMS 
på bästa sätt. 

Denna Fiat 126p byggd av Patrick Horny är 
inget man långåker på gropiga grusvägar.



Essen Motor Show 
har i vanlig ordning 
mycket att erbjuda allt 
från nyheter till efter-
marknaden, rariteter, 
sportbilar med mera. 
En mässa för bilnördar 
med brett intresse. 

Det var obligatoriskt med munskydd under 
EMS 2021.

Vissa tog med egen bostad.



Fullskalig LEGO-PorscheMer klassiskt än så här blir det inte.



Mässan var efterlängtad när den 
arrangerades i November. Det 
var ett tecken på att pandemin 
gick mot sitt slut. 



Fanns en del racingbilar representerade på 
mässan.



Nivån på byggena i Tyskland är i en helt 
egen klass.



Fanns en salig blandning av bilmodeller.



Guldfeber? Hur läckra var inte dessa på en 
skala 1–10?

Fanns mycket att fota.



Vem skulle inte vilja ha en gammal Golf 
II:a om den såg ut som så här.



Annorlunda foliering på 
denna Tesla



Old time racing I form av en Ford 
Escort Mk1 RS1600 Gr2 från 1972 med 
285 hästkrafter.

Denna Volkwagen Jetta är känd från 
filmen The Fast and The Furious. 



Man har nästan längtat efter ett 
extremt VW Beetle bygge. 



MAY THE
GLOSS
BE WITH YOU





EVENEMANG
Text & Foto

Daniel Serénus
V A L L Å K R A T R Ä F F E N



Folk satt som på nålar och 
funderade på om det verkligen 
skulle bli ett Vallåkra 2021. 
Även Mr. Vallåkra själv, Pär Öst-
man, var nervös om de skulle 
få tillstånd att arrangera. Bara 
några veckor innan allt skulle 
gå av stapeln visste arrangören 
fortfarande inte om det skulle 
gå att ordna. Men skam den 
som ger sig och gänget bakom 
Vallåkraträffen är inte de som 
ger upp i första taget.

Så trots nytt datum för träffen 
så gick den att genomföra och 
känslan att få träffa alla bil-



Dessa unika lyktor 
hittade vi på Andreas 
Berggrens läckra VW 
Bubbla.

byggare igen var enormt in-
spirerande och gav hopp till att 
det fanns en tid efter pande-
min. Stämningen var på topp 
och även besökarna hittade 
hit. Det var det kanske var 
mest oroande för då det gått 
ett år utan att arrangemanget 
genomförts. Men besökarna 
vallfärdade och det kändes 
nästan som ”back in the days”. 
Dock var det lite tunnare med 
utställare, tråkigt nog var det 
därför många som missade  
2021 års bästa arrangemang. 
Men hatten av för arrangörena 
som vågade tro på en ljusare 
framtid!



Rejält med bas-tryck i denna välljun-
dade Hummer.

Var visst någon som aldrig fick lära sig 
att man inte fick måla med touchpenna 
på bilar när hen var liten.

Ord. Pris:Ord. Pris:



En gammal Volvo 244 med V8.



Härligt att få se så många gamla 
ansikten som Mathias unika GT92.



Svårt att inte bli knäsvag när man ser en 
ombyggd Lamborghini Huracan



Var inte bara gamla ombyggda Volvo 
bilar. Även en del av de nya modellerna 
hade fått rejäla modifikationer.



Mattssons helt fantastiska Volvo V70 
fanns också på plats.



Häftigt att få se två generationer av Koenigsegg 
och inse hur länge bilmärket har varit pionjärer för 
supersportsgenren.  



En riktigt tuff gammal klassiker.



Mikael Wrzos galna BMW E28 får många 
att vända blicken till.





Sedan Saab lade ner sin 
produktion har intresset för 
bilmärket ökat för bilbyg-
garna.



(S)ELG (A)SET (A)NNARS (B)YT. Man 
kan inte säga att familjen Elg inte har 
humor i blodet. 

Både nivån på byggena och antalet 
A-traktor har ökat stabilt under 
pandemin. 



Nog många som tagit denna Volkswa-
gen för att vara en Lancia Delta.



It’s out of this world.

NYHET!

Mirka® Galaxy

Mirka® Galaxy är Mirkas senaste innovation av slipmaterial. Galaxy kombinerar effektivitet 
med lång livslängd, tack vare en ny typ av självslipande keramiskt korn, en igensättnings-
resistent beläggning och den nya Multifit®-hålkonfigurationen. Läs mer på www.mirka.se. 

Självslipande korn. Non stick-beläggning. Lång livslängd.

Mirka Galaxy @mirkascandinavia



DETTA ÄR EN  SPONSRAD ARTIKEL

Mirkas nya innovativa slipma-
terial Galaxy kombinerar effek-
tivitet med lång livslängd, tack 
vare ett nytt självslipande kera-
miskt korn, en igensättningsre-
sistent beläggning och den nya 
Multifit-hålkonfigurationen.

De keramiska kornen i Galaxy 
är konstruerade för att hålla sig 
skarpa, eftersom nya slipande 
kanter bildas när de bryts 
ner under slipningsproces-
sen, vilket gör att Galaxy kan 
fortsätta skära – från kant till 

kant. De blå keramiska kornen 
behåller skärpan exceptionellt 
bra, vilket ger Galaxy en lång 
livslängd och en snabb skärn-
ing. Repmönstret av finare korn 
är särskilt lätt att polera ut.

Galaxy använder Mirkas nya 
Multifit-koncept för hålkonfigu-
ration. Med Multifit kan slipmed-
let placeras på vilken maskin 
som helst utan att det behöver 
justeras specifikt, tack vare 
den optimerade hålplaceringen. 
Med enastående kantslitstyrka 

möjliggör den universella Mul-
tifit-hålkonfigurationen en per-
fekt balans mellan lång livslän-
gd och optimalt dammutsug.

För att motverka igensättning 
har Mirka Galaxy en speciell 
beläggning för effektiv dam-
mavstötning. Dessutom bidrar 
den nya hålkonfigurationen 
Multifit med de speciellt plac-
erade hålsektionerna till att ka-
nalisera och leda bort dammet 
från slipningsprocessen.

Den filmbaserade Mirka Galaxy-
serien är tillgänglig från grovlek 
40 till 2000 för efterbehandling 
av färg. Mirka Galaxy är en 
mångsidig produkt, idealisk för 
slipning av både mjuka och hår-
da material samt olika underlag 
tack vare dess utmärkta mot-
ståndskraft mot igensättning 
och dammutsug. Det här gör 
Galaxy lämplig för en mängd 
applikationer, från fordonssek-
torn till marinproduktion såväl 
som till träsektorn.



BMW iX M60



BMW Group presenterar 
nya BMW iX M60 – den 
första BMW M-bilen designad 
från grunden för helt elektrisk 
mobilitet. Bilen är den tredje, 
och hittills mest kraftfulla, 
varianten av det teknologiska 
flaggskeppet BMW iX.

BMW iX M60 är byggd på 
ett fordonskoncept helt inrik-
tat mot hållbarhet, med de-
signen av en modern SAV 
(Sports Activity Vehicle) kom-
binerat med nervkittlande och 
dynamiska köregenskaper. 
Därmed består bilen av det 
bästa från tre världar: BMW i, 
BMW X och BMW M GmbH. 
Detta kompletteras av teknis-
ka höjdpunkter inom automa-
tiserad körning, hantering och 
Connectivity, som bidrar till 
BMW iX M60:s höga nivå av 
avancerad lyx, prestanda och 
premiumkaraktär.
Startskottet för elektrisk mo-
bilitet i äkta BMW M-stil
Den globala lanseringen för 
BMW iX M60 inleds i juni 
2022. Modellen är en mil-
stolpe för BMW M GmbH 
och dess 50-åriga historia; 
tillsammans med BMW i4 
M50 markerar den BMW M-
varumärkets förflyttning mot 
kategorin eldrivna högpres-
tandabilar. BMW iX M60 ac-

celererar från stillastående 
till 100 km/h på endast 3,8 
sekunder*. Kraftleveransen 
från den M-specifika elmot-
orn ökar stadigt vid högre be-
lastning, hastighetsökningen 
är nästan konstant upp till 
den elektroniskt begränsade 
maxhastigheten på 250 km/h. 
Räckvidden är upp till 566 ki-
lometer* enligt WLPT.
Holistiskt hållbarhetskoncept: 
Kontrollerad materialutvin-
ning, produktion med grön el 
och hög andel naturliga och 
återvunna material
BMW:s definition av fram-
tidens premiummobilitet 
förutsätter ansvarsfullt använ-
dande av resurser över hela 
värdekedjan och maximal min-
skning av CO2-avtryck över 
hela produktens livscykel. 
Detta tillvägagångssätt im-
plementeras nu konsekvent 
i fordonsutvecklingen och 
i produktionen av BMW iX 
M60.
Leveransen av kobolt och li-
tium för högspänningsbatteri-
erna köps in direkt av BMW 
Group från kontrollerade käl-
lor i Australien och Marocko 
och levereras därefter till 
battericellstillverkarna. El-
motorernas design gör det 
samtidigt möjligt att avstå från 
användningen av sällsynta 



jordartsmetaller i till-
verkningen. BMW Group 
köper också aluminium 
som produceras med el 
från solenergianläggnin-
gar.
100 procent grön el 
används även för till-
verkning av fordonen och 
battericeller. En hög an-
del så kallad sekundäral-
uminium och återvunnen 
plast bidrar också till en 
resurseffektiv produk-
tion av BMW iX M60. 
Interiören har FSC-cer-
tifierat trä, läder garvat 
med extrakt av olivträd 
och andra naturliga ma-
terial. Återvunna fiskenät 
fungerar bland annat 
som råvara till golvbeläg-
gningar och golvmattor.
Välbalanserat koncept 
med extrem sportprägel
Fordonskonceptet som 
BMW iX baseras på är 
en ideal grund för en helt 
elektrisk högprestanda-
SAV. Karossens struktur, 
design och fjädringssys-
tem är alla utformade för 
att kombinera överläg-
sen komfort med spor-
tiga köregenskaper. Den 
aluminiumtillverkade ra-
men samt Carbon Cage-
karossen med kolfiber-
förstärkt plast (CFRP) 

i tak, sidor och bak är 
exempel på en intelligent 
mix av material, som ger 
ökad vridstyvhet och op-
timerad vikt. Användnin-
gen av kolfiberförstärkt 
plast för att minska vik-
ten är dessutom typiskt 
för BMW M GmbH.
Prestanda, effektivitet 
och räckvidd drar alla 
nytta av de optimerade 
aerodynamiken, med 
ett luftmotstånd på 0,26 
i sportläget (Cd-värde). 
Högspänningsbatteriet 
är placerat djupt nere i 
underredet, vilket sän-
ker fordonets tyngdpunkt 
och ger smidig hantering 
samt balanserad axel-
lastfördelning. Detta gör 
att köregenskaperna hos 
BMW iX M60 inte bara 
kännetecknas av fas-
cinerande spontan ac-
celeration, utan också 
av enastående kurvdy-
namik och exakt kon-
trollerad hantering i alla 
lägen.
Rekordstort utbud av 
standardutrustning och 
tekniska innovationer
BMW iX M60 har det mest 
omfattande utbud av 
standardutrustning som 
BMW någonsin erbjudit, 
dels när det kommer till 



förarassistanssystem men 
också många andra inno-
vationer. En ny generation 
av sensorer, mjukvara och 
en kraftfull datorplattform 
ger förutsättningar för kom-
mande automatiserade kör- 
och parkeringsfunktioner – 
på medellångsikt med nivå 
3 av autonom körning.
Den senasta generationens 
iDrive-display och kontroll-
system utökar interaktionen 
mellan förare och fordon 
och möjliggör naturlig dia-
log. Den är baserad på det 
nya BMW Operating Sys-
tem 8 och har tydligt fokus 
på touchfunktionen i den 

nya BMW Curved Display 
och röstkommunikation 
med BMW Intelligent Per-
sonal Assistant.
Med Remote Software Up-
grade installeras nya och 
förbättrade fordonsfunk-
tioner trådlöst. Navigering 
med det molnbaserade 
BMW Maps-systemet och 
Augmented Reality Video 
på kontrolldisplayen säk-
erställer snabb och exakt 
ruttplanering samt perfekt 
vägledning i trafiken.







Den påminner direkt om 
legendariska Audi Sport 
quattro S1 som beseg-
rade Pikes Peak. Audi S1 
e-tron quattro Hoonitron är 
en unik bil som utvecklats 
speciellt för amerikanske 
driftingartisten Ken Block. 
Den helt eldrivna bilen 
kommer att vara huvudroll-
sinnehavare i en ny video 
som Block producerar till-
sammans med sitt team 
för release under de kom-
mande månaderna.

S1 Hoonitron kombinerar 
mycket av det som Audi 
var berömt för redan på 
-80-talet”, berättar Ken 
Block, vars entusiasm för 
Audis rallybilar väcktes i 
tidig ålder. ”Till exempel 
har bilens spektakulära 
aerodynamik nu omtolkats 
till helt moderna linjer. Jag 
tycker att det är häftigt att 
formgivarna på Audi har 
inspirerats av sitt eget för-
flutna och på ett unikt sätt 
överfört bilens teknik och 



utseende till nuet.”
Två elmotorer, fyrhjulsdrift, 
kraft i överflöd, kolfiberchassi 
och full säkerhetsstandard i 
enlighet med motorsportens 
högsta styrande organ, FIA, 
är några ledord. I november 
fick Ken lära känna bilen för 
första gången. “Audi gav mig 
möjlighet att testa den i Tysk-
land i några dagar, säger Ken 
Block. “Jag har erfarenhet 
från många olika bilar med 
förbränningsmotorer och väx-
ellådor, men här fanns det 

en hel del nytt att lära sig. Att 
göra en donut i 150 km/h di-
rekt från stillastående – med 
min högra fot – är en helt 
ny upplevelse för mig. Vårt 
arbete fokuserade på att få 
bilen och mig själv vana med 
varandra. Mitt tack går till hela 
Audi Sport-teamet för deras 
enastående samarbete.”
Audi Sport i Neckarsulm stod 
för hela utvecklingen av S1 
Hoonitron, inklusive teknik 
– perfekt för projektet efter-
som det är där som Audi RS 



e-tron GT tillverkas. Audi De-
sign i Ingolstadt stod för for-
mgivningen som var långt if-
rån det vardagliga jobbet för 
Marc Lichte och hans team. 
“När vi först hörde om det här 
projektet blev hela teamet be-
geistrade. Vi fick möjlighet att 
utveckla en bil som kombiner-
ar en ikon för vårt varumärke 
med framtiden”, säger Audis 
chefsdesigner. Utmaningarna 
var enorma. Det handlade 
om att skapa en modern, 
helt elektrisk tolkning av S1 

Pikes Peak. Tidplanen var ex-
tremt snäv. Jämfört med vår 
designprocess som normalt 
tar ett till ett och ett halvt år, 
hade vi bara fyra veckor från 
den första ritningen till den 
slutliga designen. Vi var hela 
tiden i kontakt med Ken Block 
och hans team och hade ett 
intensivt utbyte.
Hur bra den amerikanske 
stjärnan lyckats kommer fan-
sen snart att kunna uppleva 
själva. Under arbetsnamnet 
Elektrikhana ska Ken Block 



och hans team producera nästa 
video i den berömda Gymkhana-
serien, denna gång med S1 Hooni-
tron. “Samarbetet med Audi är ett 
mycket speciellt partnerskap för 
mig. Varumärket och passionen 
för motorsporten motiverade mig 
att börja med rally, säger Ken 
Block. Att Audi nu tagit fram den-
na bil för mig och mitt team, och är 
en del av vårt nästa projekt är en 
dröm som blivit sann. Hoonitron 
skriver nästa kapitel i vår historia 
och tar vår Gymkhana-story in i 
framtiden.”

En framtidsberättelse som alla på 
Audi också ser fram emot: ’’Att 
veta att vi utvecklat en bil för en 
video med Ken Block som miljon-
tals människor runt om i världen 
kommer att se, gav vårt team ex-
tra motivation, säger Marc Lichte. 
“Ny inspiration är också oerhört 
viktig för vårt dagliga arbete. Ut-
vecklingen av denna bil kommer 
att stärka oss, och göra att vi tar 
oss an framtida projekt med ett 
ännu mer öppet och progressivt 
tänkesätt.”
Text & Foto: Audi





www.audio55.se
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Vision EQXX - Mercedes Benz



Mercedes-Benz har 
bestämt sig för att bli 
världsledande i utveck-
ling av elbilar. Nu har man 
visat sin nya konceptbil 
Vision EQXX som verk-
ligen bryter helt ny mark 
när det gäller att hushålla 
med resurser. På bara 18 
månader har man tagit 
fram en bil med över 100 
mils räckvidd och med en 
elförbrukning på under 1 

kWh/mil.
Räckvidd är nyckelordet 
när man pratar om elbi-
lar och det är en gren där 
Mercedes-Benz är med 
i eliten. Nya EQS 450+ 
klarade nyligen 68 mil på 
en enda laddning i ameri-
kanska Edmunds test i 
verklig trafik. Nästan 14 
mil längre än någon an-
nan bil som företaget har 
testat.



Med sin nya konceptbil 
Vision EQXX visar Mer-
cedes-Benz nu att det går 
att komma ännu längre – 
utan att bara stoppa in 
större och större batterier 
i bilarna. Genom att ta ett 
omtag på hela processen 
för att ta fram en ny mod-
ell, har man på bara 18 
månader fått fram en bil 
som tar sig mer än 100 
mil på en laddning och 
som förbrukar under 1 
kWh per mil.
Det betyder att den klarar 
Stockholm – Berlin på 
en laddning, med en för-
brukning som är ungefär 
hälften av vad en elbil 
drar idag.
”Det är så här vi ser på 
elbilarnas framtid”, säger 
Mercedes-Benz VD, Ola 
Källenius.
”Det är bara ett och ett 
halvt år sedan vi började 
arbetet med projektet 
som nu resulterat i den 
mest energieffektiva bil 
vi någonsin byggt. Vision 
EQXX är avancerad på 
väldigt många sätt och 
den har ett batteri som 
är så kompakt att det till 
och med skulle få plats i 
en småbil. Dessutom har 
den en design som är 

fantastisk och futuristisk.”
Vision EQXX är från bör-
jan helt och hållet utveck-
lad med mjukvara i fokus 
i en heldigital process. 
Målet har inte bara varit 
att skapa maximal räck-
vidd – utan att göra det 
genom att hushålla med 
alla resurser. Det betyder 
bland annat att hålla nere 
vikten, att använda så 
lite material som möjligt i 
tillverkningen och att an-
vända återvunnet mate-
rial på helt nya sätt.
Genom detta sätt att job-
ba har man bland annat 
kunnat konstruera bilens 
bärande delar så att allt 
som inte bidrar till funk-
tion eller säkerhet kun-
nat tas bort. Genom att 
3D-printa många detaljer 
och delar har man också 
sluppit material som an-
nars behövts för att helt 
enkelt få saker att kunna 
hänga ihop.
Batteriet och drivlinan 
är också unika. En 900 
volts drivlina har utveck-
lats helt och hållet in-
house med stor hjälp från 
de som utvecklar Mer-
cedes-Benz F1-motorer. 
Allt från systemdesign 
till materialval, smörjning 



och värmekontroll har gåtts 
igenom i detalj.
Drivlinan på ca 200 hk (150 
kW) har en energieffektiv-
itet på osannolika 95 % från 
batteri till hjul (det kan jäm-
föras med ca 30 % från de 
allra mest effektiva förbrän-
ningsmotorerna idag).

Vision EQXX i siffror
Batterikapacitet: Ca 100 
kWh
Systemspänning: > 900 Volt
Energiförbrukning: <10 

kWh/100 km (1 kWh/mil)
Luftmotstånd: cd 0,17
Hjulbas: 2,8 m
Max effekt: Ca 200 hk (150 
kW)
Totalvikt: Ca 1 750 kg

Text & Foto: Mercedes Benz
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Porsche 718 Cayman GT4 RS



När 500 hk (368 kW) från en 
högvarvig mittmonterad motor ska 
samsas med en renodlad sport-
bil på 1 415 kg är det dags att 
omdefiniera begreppet körglädje. 
Porsche 718 Cayman GT4 RS är 
det nya flaggskeppet i 718-familjen. 
Den kompromisslösa körmaskinen 
är utformad för att imponera med 
sin lättviktskonstruktion, extremt 
sportiga chassi, sofistikerade aero-
dynamik och ett unikt motorljud. 
Vare sig den körs på smala, kurviga 
bergsvägar eller på en racerbana 
är 718 Cayman GT4 RS kungen i 
den kompakta mittmotorserien. På 
Nürburgrings Nordslinga utklassar 
den sin lillebror 718 Cayman GT4 
med mer än 23 sekunder.
Den sexcylindriga sugmotorn – 
bekant från tävlingsbilen 911 GT3 
Cup och produktionsmodellen 911 
GT3 – är designad för maximal kör-
glädje och är hjärtat i den här sport-
bilen. Motorn kan varvas ända till 9 
000 v/min. Jämfört med 718 Cay-
man GT4 har 718 Cayman GT4 RS 
ytterligare 80 hk (59 kW) vilket ger 
ett vikt/effektförhållande på 2,83 
kilo per hästkraft. Det maximala 
vridmomentet har ökat från 430 till 
450 Nm.
Iögonfallande detaljer på den nya 
toppmodellen i 718-serien är luft-
intagen bakom förarens och pas-
sagerarens sidorutor. Normalt har 
718 Cayman små sidorutor där. De 
nya luftintagen förbättrar luftflödet 

till insuget och skapar samtidigt ett 
spännande insugningsljud alldeles 
intill de åkandes öron. De karakter-
istiska luftintagen framför bakhju-
len finns kvar och används för att 
leda kylluft till motorn.
Som alla moderna RS-modeller 
är nya 718 GT4 RS uteslutande 
försedd med Porsches dubbelkop-
plingslåda (PDK). Växellådan väx-
lar blixtsnabbt mellan de sju väx-
larna och är en garant för maximal 
prestanda. Växelpaddlar gör att 
föraren kan hålla händerna kvar 
på ratten även vid manuell växling. 
Som alternativ kan den nydesig-
nade växelväljaren på mittkonsolen 
användas för att växla manuellt.
PDK-lådans sportigt låga utväx-
ling bidrar till mittmotorsportbilens 
otroliga acceleration. 718 Cayman 
GT4 RS klarar sprinten från 0 – 100 
km/tim på bara 3,4 sekunder (GT4 
med PDK: 3,9 sekunder) och den 
når en toppfart på 315 km/tim (GT4 
med PDK: 302 km/tim). Toppfarten 
nås på sjunde växeln.
Typiskt för RS-modellerna är lätt-
viktskonstruktionen som definierar 
nya 718
Cayman GT4 RS. Den tvåsitsiga 
sportmodellen väger 1 490 kg med 
full tank, 35 kg mindre än en PDK-
försedd 718 GT4. Viktminsknin-
gen har åstadkommits med hjälp 
av kolfiberdetaljer (CFRP) som 
framskärmarna och den främre hu-
ven. Lättviksmattor sparar också 



vikt, liksom minskningen av lju-
disoleringsmaterial. Bakrutan 
är gjord av lättviktsglas. Lättare 
dörrpaneler med textilstrop-
par för att öppna dörrarna och 
nät över förvaringsutrymmet är 
andra exempel på jakten efter 
överflödiga gram.
En särskiljande detalj i den ex-
teriöra designen är den fasta 
bakvingen med svanhalsinfäst-

ning och stöttor av aluminium. 
Den mycket effektiva vingprin-
cipen är hämtad från GT-täv-
lingsbilen Porsche 911 RSR 
och användes för första gången 
på en serietillverkad modell i 
Porsche 911 GT3. Tillsammans 
med 30 mm lägre markfrigång 
(jämfört med 718 Cayman), 
framskärmarnas iögonfallande 
luftutsläpp, den aerodynamiskt 



optimerade inklädningen av 
bilens undersida kopplad till 
den bakre diffusorn och den i 
flera steg justerbara främre dif-
fusorn med ny frontspoilerläpp 
och flow-around side blades ger 
718 GT4 RS (i Performance-
mode avsett för tävlingsbanan) 
ungefär 25 procent mer down-
force än GT4.
Modifieringar av chassit bidrar 
också till bättre prestanda. Kull-
eder förbinder chassit tätt till 
karossen för ännu mer exakta 
och direkta köregenskaper. Det 
justerbara chassit, som är för-
berett för bankörning, har även 
en RS-specifik stötdämparin-
ställning samt modifierade fjä-
drar och krängningshämmare.
Weissach-paketet, som är ett 
tillval, tar den dynamiska de-
signen ännu längre. Den främre 
bagageluckan, luftintagen, kyl-
luftintagen, luftfilterkåpan, yt-
terbackspeglarnas överdel och 
den bakre vingen har alla en 
kolfibervävs-finish. Avgasrören 
i titan liknar avgassystemet till 
Porsche 935. Säkerhetsburen 
är också tillverkad av titan. In-
strumentpanelens överdel är 
klädd i Race-Tex-material och 
en stor Porsche-logotyp är in-
tegrerad i bakrutan. Med Weis-
sach-paketet kan man mot en 
extra kostnad beställa smidda 
20-tums magnesiumfälgar i 
stället för 20-tums smidda alu-



miniumfälgar.
Alla dessa förbättringar jämfört med 718 
Cayman GT4 gör GT4 RS till den mest 
kompromisslösa och vassaste medlem-
men i 718-familjen. Det märks tydligast 
på Nürburgrings Nordslinga. Under den 
sista fasen för finjusteringar av chassit 
körde Porscheambassadören Jörg Berg-
meister det 20,832 kilometer långa varvet 
på 7:09,300 minuter. GT4 RS avverkade 
den kortare slingan, 20,6 km, som tidig-
are var riktmärket, på 7:04,511 minuter – 
23,6 sekunder snabbare än 718 Cayman 
GT4.
Det unika armbandsuret, Porsche De-
sign Chronograph 718 Cayman GT4 RS, 
framtagen av Porsche Design exklusivt 
för köparna till den här bilen, är lika dyna-
miskt som dess fyrhjuliga motsvarighet. 
Som sin motoriserade förebild har den 
också ett lättvikskoncept byggt på de 
robusta högteknologiska egenskaperna 
i titan. Uppdragningsrotorn liknar sport-
bilens fälgar och kan beställas i olika 
färger, precis som bilen.
Nya Porsche 718 Cayman GT4 RS har 
världspremiär på Los Angeles bilsalong 
och kan beställas från och med nu. Sven-
ska priser startar på 1 480 000 kronor. 
Leveranserna börjar i juni 2022. GT4 RS 
kan beställas med Weissach-paketet för 
att ytterligare förbättra aerodynamiken. 
Tävlingsversionen 718 Cayman GT4 RS 
Clubsport har också premiär i Los Ange-
les och lanseras till flera nationella och 
internationella tävlingsserier under 2022. 

Text & Foto: Porsche
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