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Tänk att allt ska ske på en gång.
I och med förra numret fick vi
ny layout och nu lanseras vi på
Google Play (Android). Detta
sker genom appen Qiozk, som
finns att hämta gratis. Under en
längre tid har appen funnits till
iPhone och iPad, något som lockat många nya läsare, eller mer
riktigt hållt vår ställning stabil.
Vi hoppas på en framgång nu med
att Qiozk lanserats på Google
Play. Förhoppningsvis lockar det
yttligare några tusen läsare.

nummer är det cancerfonden
som får en annons och vi hoppas
därmed att våra läsare drar sitt
strå till stacken.

I detta nummer blir det lite CAMBER-MANIA. Bevisligen går det
att köra med ”good fitment” utan
att det för den skull är opraktiskt.
I vilket fall som helst kan man inget annat än älska eller hata det.
Vi fortsätter också skänka annonsytrymme och pengar till de som
behöver det bättre än oss. I detta

Om man ska föreutse kommande
trender, vilket jag hatar att göra,
kommer nog mitt kort falla på foliering. Jag tror att treden växt sedan förra året då det inte var lika
många bilar på Elmia som var
folierade. Men jag kan ha fel och
då lär jag ju få äta upp detta efter
Elmia.

Dessutom är det nu bara några
dagar kvar till säsongsstartskottet
Bilsport Performance Show (Elmia) och många är spända, inte
minst jag. Det enda tråkiga är att
när påsken infaller tidigt brukar
byggena bara vara nästan klara.
Veckor kan ibland vara avgörande
när det kommer till finish.

För:
Öltält - Bröllop - Kalas - Nattklubb
Party - Tema fester - Rajraj - Studenten
Ölhävartävlingar - Rock’n’roll
Fylleslag - Grisfester - Beach partyn
Scener - förfester - Efterfester eller
något annat kul!

www.x-masters.se

REPORTAGE
Text : Daniel Serenus
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Tänk dig “fitment” när den är som bäst, utan skrapande hjulhus och
omvägar runt farthindren.

I huvudstaden hittar vi Marcin Charkiewicz, en 27-årig
bilgalning som älskar mjölk
och att reta upp andra med
sina bilbyggen. Marcin, som
till vardags jobbar på RT Autoteknik vilket är en Mekonomen-verkstad,
tillbringar
all sin fritid med att bygga bil.
Redan som 17-åring skaffade
han sin första bil, en Opel
Calibra. En rätt tuff bil som
användes till övningskörning.
Men efter Calibran började
han sukta efter bokstaven Z.
Därför köpte han en helt ny
MG ZS. Den hann bara gå 8
mil innan Marcin satte kapen
i bilen. Hans chef, som arbetade med bilmärket MG,
tyckte han var helt galen. Men
detta stoppade inte Marcin för
5 öre, utan han fortsatte bygga på bilen under de 3 år den
var i hans ägo.
Men efter MG ZS:en var det
prestanda som lockade. Eftersom han snöat in sig på
bokstaven Z, så kanske det
inte var helt ologiskt att nästa
projekt blev en Nissan 350Z.
Men här ville han jobba mer
”clean” som det heter i bilbyggarkretsar, vilket innebär att
man gör mindre men dock ej
obetydliga uppgraderingar.
Det kan vara allt från ett hundratal detaljer till att bara byta

Trots övrdriven camber, är
det bara en myt att bilen
skrapar i.

fälgar och sänka bilen. Men
Marcin är inte känd för att
snåla på detaljer och bilen
blev yttligare ett bevis på att
Marcin är en man som har
en rad ess i rockärmen.
Men snart skulle han få upp
ögonen för den växande
trenden Stance, vilken handlar om att bilen skall ha så
bra ”fitment” som möjligt.
Marcin hande sett en rad
feta stance-byggda Nissan
350Z i staterna.
Tanken var från början att

bygga om 350Z:an till rent
stance-bygge, men fick då
syn på 370Z, säger Marcin.
Än hade ingen byggt något
riktigt fett stance-bygge av
en 370Z och därför tänkte
han vara först. Alla vet att
Nissan 370Z klassas som
en prestandabil, men Marcin
backade inte även om han
skulle komma att reta upp
någon med sitt bygge.
Tanken var att bygga bilen
efter fälgarna och inte tvärt
om, säger Marcin.

Första inköp blev ett par
fälgar som visade sig vara
det som kom sist av allt han
beställde.

Men eftersom han ville vara
värst av de värsta, så kollade
han bredden på fälgar från
andra byggen i staterna. Än
fanns det ingen 370Z vad han
kunde se, men han fann en
rad 350Z:or med 12” breda
fälgar. Det gjorde att Marcin
ville ha 13” på sina fälgar.
Men eftersom det var nästan
3 månaders väntan innan han
fick fälgarna, blev det en rad
andra delar av bygget som
han fick påbörja istället.
För att bilen ska fungra som
praktiskt fordon krävs att man
gör rätt från början. Det är
inte bra att sänka så mycket
det går och tro på framgång.
Nej, först måste man byta ut
halva framvagnen för att kunna justera allt från perfekt toe
till camber. Men Marcin gillar
inte att tumma på saker och
ting, så därför bytte han ut
det som krävdes och valde
märken som Megan Racing
och SPL.
Han tillhör också de som lever
efter begreppet ”kan själv!”
och därför har han gjort allt
kring sitt bygge, från att lära
sig foilera till att lära sig valsa.
Folieringen fick han dock lite
hjälp med av en vän som nyligen avslutat en kurs och fick

Marcin följer trenden med
foliering.

Marcins bil som testobjekt. Tillsammans fick de på folien.
Vill tipsa om att köpa den dyrare
3M-vinylen då den var ruggit lätt
att jobba med, säger Marcin.
När det kom till valsningen, använde han en valsningsmaskin
men också ett baseball-trä, något
som fungerade bra fram men absolut inte bak. För bak har 370Z
sammansvetsade
bakskärmar
med hjulhus, något som gjorde
bakänden till en längre historia.
Men när man ser bilen är det ingen som kan säga att det inte var
värt jobbet.
Dock ställer många frågan till Marcin hur praktiskt det är att köra en
bil som är så låg. Rykten om att
man inte kan köra över 70 km/h
och allt bra skrapar i hela tiden är
inget som Marcin upplevt. Hans
skrapar aldrig i även om han
bara kan få plats med ett kreditkort mellan skärmkant och däck.
Han kan lätt pressa upp bilen i
250 km/h utan några problem och
han har kört över 1.000 mil utan
att behöva vända däck på grund
av slitage. Han märker heller inga
stora förändringar på väghållningen heller. Stance behöver inte
vara helt opraktiskt, det går nog
mer rykten än sanning.
Det gäller att bygga rätt och utan

en massa fusklösningar, säger
Marcin.
Och han är 110% nöjd med
sitt bygge. Inför kommande
säsong har det dock hänt en
hel del med hans bygge sedan
vi fotade den i höstas. Mer än
att den nya verionen av hans
grymma bil kommer bli grymmare!
- Z:an kommer att bli från ”another level” och vi kanske ses
på någon bana i Sverige denna säsong, säger Marcin.

Tack till:

Robert Rejholt för att jag
får va på verkstan och
förstöra min bil samt min
flikvän för att hon orkar
stå ut med mitt meckande. :P

FAKTA

Namn: Marcin Charkiewicz
Ålder: 27
Bostadsort: Stockholm
Arbete: Bilmek
Fritidsintressen: Massor , men bilar tar mesta delen av tiden
Bilmodell: Nissan 370Z
Årsmodell: 2010
Hur länge har du/ni ägt bilen: 1 år

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Motorstörd familj helt enkelt! Sen, efter några år bakom kameran för att fånga andras byggen ville
jag bygga något eget och på den vägen är det.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Rätt ny på det så bara en 5a, även om de flesta nog skulle tycka att jag förtjänar ett högre betyg.
Haha.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag hade sänkt Subarun lite till och inte fick ner den från lyften och ur garaget. Haha!
Men en timme senare så hittade den ut, lägre än någonsin! Inte så värst kanske. Haha.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Göra någon slarvigt, jag är “för” nogrann när jag gör något och det tar då lång tid

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Har ingen. Bygger efter eget huvud med tips och idéer från liknande byggen. Även om Nigel Petrie
är lite av en idol.

Bästa garage drycken?
Kylen i garaget är alltid fylld med energi-dricka, oftast Nexcite och RedBull. Men en kall öl sitter fint
då och då.

Fakta
Namn:
Christoffer “Totte”
Pettersson
Ålder:
19
Bor:
Virsbo / Västerås
Arbete:
Bilplåtslagare
Civilstatus:
Förhållande med bil / singel

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Ca. 70 timmar inkl. jobbet.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Bygger en Nissan 200sx S13 som ska bli en driftingbil! Stance-stuket sitter dock fortfarande hårt om
hjärtat, så det är dags att visa Sverige att även en driftingbil kan vara låg med fin fitment.
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Nej, vi var inte och ute åkte
och av misstag rullade förbi
fabriken i England. Vi talar om
Lotus Göteborg som öppnade
portarna för sina lokaler förra
året. Äntligen finns ett riktigt
showroom för varumärket här
i Sverige. I de relativt små
lokalerna hittar vi skönheter
som Elise och Evora. Vi passade på att ta fram kameran
och fota dessa vackra damer

Spartanskt och sportigt.

som stod och väntade på att
bli omhändertagna av någon
kund.
En kul detalj är att all personal fått en utbildning av Lotus
i Hethel, vilket gör att man
som Lotus-ägare kan känna
sig trygg. Värt ett besök nästa
gång du har vägarna förbi lilla
London.

Lotus Elise 2012.

Lotus är proffs på
Aerodynamik.

Trevligt välkomnande
med en Lotus Evora utanför
ingången.

Stora fälgar gör att bromsarna ser väldigt små ut.

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

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: www.naias.com

Vad står NAIAS för? Jo, nämligen North American International Auto Show.

I mitten av januari, närmare
bestämt från 14:e till 27:e, hölls
Detroit Auto Show i Cobo Center i Detroit. Detta är en av många stora bilmässor som hålls nu
under vintern. I Detroit kunde vi
få se ett gäng nya bilar från en
rad olika tillverkare, både nya
koncept och kommande bilar.

Allt från lyx till vardagsbilar.
Utöver själva bilmässan har
man även en välgörenhetsgala
med underhållning. Pengarna
som man får in ger man till olika
välgörenhetsorganisationer
som hjälper barn. I år fick man
in det största beloppen sen
2008, hela 3.920.700 dollar.

En fjärde serie BMW.

Falcon visade upp senaste
modellen av F7.

Nytt SUV-projekt från Honda.

Nya Honda/Acura NSX; vilken
sportbil.

MB visar upp kommade Eklass modell.

Nya z4:an.

Nya Toyota Corolla.

Nya Lexus IS som gick att
läsa om i förra numret av
GreenLight Magazine.

Shelbys turboversion av Ford
Focus.

Nyheter från en SMARTtillverkare.

Infinitys nya lyxvagn.

PÅSKREA

PÅ HELA SORTIMENTET

10-50%

HANDLA TILL ELMIA PRISER!
FRAKTFRITT ÖVER 500:GÄLLER MELLAN 22/3 TILL 7/4

TUNING CAR
Foto: Niclas Rhodin

Aston Martin 426 Hk

PROJEKTBILEN
Text & Foto
Daniel Serénus

Projektbilsbyggandet rullar på
som aldrig förr, men just nu ligger vi efter med bygget. Tanken var att ha startat upp bilen
med nya insuget och de nya
spridarna, vilket dock har det
dragit ut på tiden. Fördelen blir
att bygget inte kommer att ha
några slarvfel.
Meningen var ju först att satsa
på Elmia, något vi alla kring
bygget känner en viss lättnad
för att det nu inte blir. Bilen
planeras istället vara klar för
premiärvisning i maj.
I början på mars bar det av

till Vetlanda där Adrian Styling har sin verkstad. Adrian är
känd för att vara duktig på lack
och kompositmaterial. Det föll
därför naturligt att Adrian fick
ta hand om kolfiberdraperingen av frontläppen och sidokjolarna.

Mera lödning fick det bli innan alla kablar blivit längre.

Det har även beställts en digital
vattentemperaturmätare
från Hova.com, som kommer att monteras i bagagen.
Varför, kommer ni få svar på
längre fram i sommar. Vår nya
sponsor, AN88.se, kommer
att förse bygget med AN-kop-

Adrian Styling tar hand om
kolfiberarbetet.

at till en liten plastdel som
saknades till insuget. Allt går
med en värmepistol och lite
Sedan har Improx Cus- plast från vår sadelmakare
toms fräst ut och monterat Thors Bilsadelmakeri. Thors
AeroCatch-huvlåsen på bak- Bilsadelmakeri har även
luckan. För att få detta att hjälpt oss med mittkonsolen
fungera, var vi tvungna att som i år byggs om. Tanken är
skapa två plattor i bagageu- att linda in växelspaken i altrymmet. Till detta använde cantara för att snygga till den
vi oss av de gamla kolfiber- annars fula spaken.
sidorna som skulle använts
till vingen vi monterade förra Sedan fortsätter vi byta alla
säsongen. Så nu har det lil- skruvar vi lossar, till förmån
la utrymmet i bagagen blivit för rostfritt. Förhoppningen är
att plastbilen inte skall kunna
ännu mindre, ”suck”.
ha rostproblem i framtiden,
Sedan har vi monterat lite men det är mer en dröm än
vinyl från Soyafilm och 4pro- verklighet.
tect.se. Resultatet blev anTrots att man snart kommer
norlunda.
se ljuset i tunneln så väntas
Vi har via den lokala Opel- många kalla kvällar framför
handlaren även lyckats få gasolvärmaren i garaget,
fram alla packningar till in- med det är det värt!
suget. Dessutom har vi fixplingar. Just nu inväntar vi en
leverans från företaget.

Fick aluvinyl på posten av
Soyafilm.

Kolfiberplattorna till vingen
kom till användning.
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Klockan är åtta på morgonen när vi står i köket och
gör iordning färska tekakor
med ost, packar dem i påsar
och ned i ryggsäcken. Sedan fyller vi termosen med
rykande het varm choklad.
Med full mundering i form av
underställ, fleecetröja, termobyxor och en tjock jacka
beger vi oss mot Hagfors
som ligger i norra Värm-

Inga sura miner syntes till
denna vackra lördag.

land. Efter drygt en timme
är vi framme vid dagens
första sprintsträcka. Termometern visar -10 grader
när vi kliver ur bilen. Dags
att vandra mot sträckan.
För kostnaden av 150 riksdaler kommer vi in på området. Redan en timme innan
start är det en massa folk i
rörelse längs med sträckan.
Väderförutsättningarna pe-

kar på att det kommer att bli
en perfekt dag för rally.
Detta är andra deltävlingen i WRC (World Rally
Championship) och därav
står mycket på spel. Eftersom rallyt redan pågått i två
dagar, har man inför dagen
fått en ledare. Alla lyssnar
med spänning på rally-radion. Runt omkring har folk

hörlurar i öronen för att kunna följa sina favoriter. Inför
dagen är det fransmannen
Sébastien Ogier som leder
före sin tidigare stallkamrat
Sébastien Loeb.

En lycklig fransman som
plockade hem segern.

Spännande är också att se
hur Volkswagens satsning
på rally artat sig. En
förutsättning för att kunna

Historiskt rally blev dagens
höjdpunkt.

driva rally på denna nivå, är att
man har flera fabriksstall. Jag
måste säga att det är en sann
bedrift att på små grusvägar
fyllda med is och snö kunna föra
fram en bil i 200 km/h.
Men Svenska Rallyt är mer än en
motortävling. Det är en folkfest full
av glädje som sprider sig igenom
de värmländska skogarna denna
helg. Överallt ser man festglada
människor som efter några uppfriskande huttar ur pluntan inte
har ont av kylan. Dock blev det
ingen alkohol för oss, utan det
starkaste vi fick i oss var lukten
av spolarvätska på vägen upp.
Tråkigt nog var det en lång vän-

Opel Ascona GTE med feta
skärmbreddare, kan det bli
vackrare än så?

tan efter att alla WRC-bilar kört
klart innan det vi för dagen inväntat startade. Jag talar om det
historiska rally som parallellt med
WRC pågick. Gamla bilar med rutinerade förare. I en gammal Ford
Escort hittade vi bland annat Petter Solberg. Mannen som gav
Schumacher en resa han sent lär
glömma.
Även en del 911:or från svunnen
tid rattades runt Hagfors ishall.
Väl summerat blev detta en dag
man sent glömmer och trots kalla
fötter lär man nog vara här nästa
år också.

Porsche fanns det gott om.

Norges stora rallystjärna
Petter Solberg rattade nu
historiskt rally i sin Ford
Escort, en av alla hans bilar.

Vilken motor
föredrar du?
Boxer-ljudet i denna
luftkylda sugis var helt
underbart.
SUGMOTOR

64%
ÖVERLADDAT

35%

REPORTAGE
Text : Christoffer Talvis
Foto: Hjalmar Van Hoek

Att låta en originalbil förbli original är
väldigt svårt när man jobbar som plåtslagare, vardagen följer väldigt lätt med
hem.

Det är ganska lätt att veta
hur den här killens framtid skulle bli när man fick
höra hur han fick tillbringa åren som ung. När
man har en familj som är
biltokiga och somrarna
tillbringades i en breddad
Chevrolet Van så är det
lätt att man blir intresserad av samma saker. Men
det var en kunskap som
saknades inom familjen
och det var plåtslagare.
Pappan kunde lackera
och brorsan kunde mekanikerbiten samt stereon. Då var det självklart
att Rickard Kindvall, aka
Rille-K som många inom
Volvo-kretsen känner igenom honom som, skulle
bli plåtis.
Att det blev en Volvo S80
var inte riktigt meningen.
Tankarna började komma
när han skulle uppgradera sin Volvo V70 under
vintern 2010.
S80’n har ju fått stämpeln som ”gubbig” och att
ändra på det tyckte jag
verkade som en bra idé,
säger Rickard.
Mer än tankar blev det
inte den vintern, men
delar samlade Rickard
på sig. Hösten efter kom

han över en Volvo S80
från 1999 som skulle bli
ett bra utgångsobjekt.
Ännu mer perfekt datum
att ha bilen helt klar på,
var till Vallåkraträffens
30-årsfirande 2012. Även
fast Rickard jobbar dagligen som plåtslagare och
lyckas rikta och fixa till de
mest krokiga och tillbucklade bilar, kräver det oerhört mycket jobb för att få
saker att passa och se bra
ut. Vi kan säga såhär, hur
många av er Volvobyggare där ute har byggt om
er bil med någon del från
i stort sett hela senaste
Volvo-familjen? Rickard
har i alla fall det!
Rickard började logiskt
framifrån och gick bakåt.
Kapmaskinen fick sköta
mycket av jobbet. Främre
delen av hjulhuset och
framåt kapades bort för
att få dit nya V70-frontplåten plus motorhuv.
Men så lätt ska det inte
vara att få ihop två olika
modellers delar och få
det bra. Hjulen hamnade
inte helt rätt i hjulhusen
vid första försöket, utan
skulle behöva justeras
några centimeter bakåt
för att se bra ut. Detta

Ligger mycket kärlek bakom
detta bygge.

fixades till genom några fästen
som gjorde att hela partiet flyttades
bakåt de tre centimetrarna som behövdes.
När några av alla delar började
hamna på plats börjades det kännas riktigt bra, säger Rickard glatt.
Men att få framskärmar från en
Volvo V70 att passa på en S80 är
verkligen lättare sagt än gjort. Efter MÅNGA timmars knåpande fick
han till det, men det medförde att
frontplåten fick masseras lite för att
originalluftburken och boxen till styrenheten skulle få plats. För att följa
linjerna med V70-framskärmarna,
blev det bakre skärmkanter från

Volvos flaggskepp i en ny
tappning. Fetare, snyggare
och 100% unik.

Återvunnet = Miljöbil.

samma modell. Dessa svetsades
på plats ovanpå originalskärmkanterna för att kunna få till bakdörrens springa snyggt, för att sedan ta bort S80’ns.
Allt kanske låter lätt, men även för
mig som har kunskapen krävs det
mycket tänkande, säger Rickard.
När det kommer till bakstötfångaren blev det en härlig mix av olika
modeller. Vad sägs om mixen av
S80, V70II och V60, inklusive Rdesign diffusorn. När delar från de
olika modellerna hade kapats isär,
satte Rickard var bit på plats och
plastsvetsade ihop dessa. Voila, en bakstötfångare var färdig.
Nåja, finliret var kvar precis som
det övriga på bilen. Det som fanns
kvar att göra utvändigt nu för honom var att sätta ihop en front. Två
stycken V70II-frontar skarvades
ihop för att få markfrigången lägre
och på det blev det en C30 läpp
som svetsades ihop med detta.
Fronten såg riktigt bra ut nu och
markfrigången av precis så hög/
låg som jag tänkt mig, säger Rickard.
När det mesta nu hade byggts
om utvändigt, kunde inte Rickard
låta backspeglarna vara original
de heller. Istället för att ha blinkersen på framskärmen, flyttades
dessa upp till backspeglarna. Med
hjälp av V70II-backspegeln var
det snart fixat. Rickard har även
två vingar monterade. Den ena är

original S60 och takvingen
är från Realcar men passar samma modell. Dessa
masserades ganska lätt för
att passa. Nu var bilen klar
utvändigt för lack. Bilen lackerades i en kulör från en
MC-tillverkare (verkligen inte
lätt att fotografera för att få
fram effekten i den). För att
fylla ut hjulhusen bra, hittade
Rickard ett par 20-tums fälgar som monterades. Detta
tillsammans med coilovers
för att få bra väghållning på
den ”gubbiga” bilen.
Invändigt är inga jättestora
ingrepp gjorda. Dörrsidorna är ombyggda och GPS
från Volvo XC60 sitter i en
ombyggd konsoll på instrumentbrädan. Passagerarna
bak kan njuta av lite film i
skärmarna som sitter i nackstöden och skulle det vara

att solfilmen på rutorna inte
dämpar solen helt, har Rickard monterat gardiner för rutorna.
Temat för bilen har varit VIP
Style. Vet att S80’n inte uppfyller kraven för att vara en
”VIP”-bil, men den får kallas
”VIP Style” efter en massa
efterforskning på nätet. Det
roliga är att i Asien är Volvo
S80 en lyxbil, Säger Rickard.
Hur blev slutresultatet då?
Jo, med ett andrapris i V70/
S60/S80-klassen och en av
tio finalister i Sveriges Snyggaste Volvo så skulle jag
vilja påstå att det är ett riktigt bra betyg. Bilen är oerhört välbyggt och det är inte
första gången Rickard bygger en enastående bil.

FAKTA

Namn: Rickard ”Rille-K” Kindvall
Ålder: Lever än
Bostadsort: Järfälla
Arbete: Bilplåtis/verkare
Fritidsintressen: Bilar, torpet och blomfrön
Bilmodell: Volvo S80 2,4
Årsmodell: 1999
Hur länge har du/ni ägt bilen: Hösten 2011
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EVENEMANG
Text & Foto
Daniel Serénus

Tänk dig att få dra stereon i
bott när just din favoritlåt dyker
upp på spellistan i bilen. Tänk
dig att få känna kraften av en
tung bas som slår genom kupén. En diskant som skriker sig
igenom luftbarriären och träffar
ditt öra i fullaste karriär. Det är
nog det närmsta njutning man
som vanlig bilälskare kommer.
Men bortom din standardstereo
finns en hel värld med vetenskap och entusiasm.
Vi blev därför sugna att ta en
titt på dessa ljudfreaks som
oftast står på en annan plats
medans bilbyggarna är allt för

upptagna med att vaxa. Men många
bilbyggare har dock ett förflutet i billjudsentusiasmen. En som tidningen ofta fått med på bild är Henrik
Andersson, vars Audi A4 både syns
och hörs.
Vi beslutade oss för att finna svaret
på varför billjud är så fantastiskt att
vissa lägger stora delar av sin lön på
att nå de magiska gränserna. Därför
besökte vi i höstas BRL i Karlstad
som anordnade en bil- och ljudträff.
Snabbt lärde vi oss att det finns mer
än bara spela så högt som möjligt,
utan man helt enkelt kan tävla i ljud
i en rad olika klasser. En klass handlar om att hålla en viss dB-nivå så
länge som möjligt, även om en del
bilar uppvisade konsten i att inte
bara spela bas utan att det fanns en
rad andra frekvenser att spela på
med. Men största delen av alla som
besökte BRL i Karlstad denna dag
var ute efter att spela högt. En del
gjorde allt för att lyckas, som att t.ex.
slänga upp sina vänner på taket
för att bilen skulle bli så stum som
möjligt.
Vi fick även veta att asfaltsmatta är
mycket praktiskt att använda då man
skall dämpa upp bilen. Så tro inte att
det är den bil som låter mest när den
glider förbi på gatan, utan troligtvis
är det den bil som låter minst som
har det högsta dB-resultatet. Misstolka nu inte detta och tro att den bil

som spelar lägst har högst dB,
utan det handlar helt enkelt om
att få minsta ljudförlust. Det innebär att man vill att ljudet skall
hålla sig i bilen och inte utanför.
Vad sägs som en Golf som toppade över 148 dB. Att sitta i den
kupén är inte att rekommendera.

Men vad är det då som gör att
man vill spela så högt hela tiden?
Passion handlar inte alltid om
att det skall vara praktiskt eller
brukbart, utan ibland om att göra
det som aldrig är gjort. Kämpa
om att nå nivårer som få lyckats
med och alltid utmana sig själv.
Så vi börjar förstå varför det blev
kö på gatan när man riggat ljudmätarutrustningen.
Vi måste medge att man lätt
fastnar i denna trevliga ljudbyggarvärld. För snart stod man och
suktade efter mer ljud i bilen.

REPORTAGE
LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Dags att fortsätta berätta
om konsten att utnyttja luftmotståndet. För
att förstå varför aerodynamik är så viktigt på en
bil, måste man förstå vilka
fördelar man kan få ut av
att göra dessa uppgraderingar. Något som gör
att dagens bildesigners
lägger mycket tid på just
aerodynamik har med att

Diffusor.

få ner bränsleförbrukningen. En bil med högt luftmotstånd kräver extra
mycket engeri för att föras
fram lika snabbt som en
bil med minde luftmotstånd, vilket är helt logiskt.
För att förstå funktionen
kan man hålla en hand ut
genom fönstret på en bil
när man kör i hastigheter
över 90 km/h. Testa att

först stoppa luften och sen lägga
handen platt. Du kommer då att
förstå vikten av att ha ett så litet
luftmotstånd som möjligt.
Så en bil med bra aerodynamik
har inte bara den egenskapen att
den ger bilen en stabilare karraktär i höga hastigheter, utan också
en bättre topphastighet. T.ex. om
en vinge skulle gå sönder på en
F1-bil är det nämligen slutkört, så
viktig är aerodynamiken.
Diffusor och luftens väg under
chassit.
Många sänker sin bil för att få
bättre väghållning men också för
att få så lite luft att passera under bilen, en sanning med viss
modifikation. Viktigt när vi styr
luften under bilen med hjälp av
en frontläpp/splitter är att vi alltid
tänker att vi vill att luften skall få
en enkel väg från front till bak.
Därav har en bil med platt chassi
undertill bättre egenskaper än en
standardbil. Därför kan man genom att bygga på plåtar under
bilen få mycket bättre downforce.
Luften fungerar nämligen så att
när den först passerar under
bilen har den hög hastighet men
ett lågt tryck, sedan skapas en
effekt som gör att när luften lämnar bilen baktill har den istället
låg hastighet och ett högt tryck.
Detta ger resultatet att bilen sugs

Många sportbilar har redan
från fabrik en bakre diffusor.

ner mot marken då högt tryck
pressas mot lågt tryck.
Därför rekommenderas att
man monterar en diffusor eller
även kallat venturitunnel. En
diffuser gör ett otroligt arbete
med luften. Först skall den få
luften att passera så fort som
möjligt men samtidigt bromsa
upp luften för att skapa ett högt
tryck, vilket ger en vakuumeffekt som gör att bilen pressas
ner ju snabbare du kör, för att
till slut expandera baktill på
bilen och på bästa sätt sammankopplas med lufttrycket
som finns i atmosfären. Det är
svårt att på något enkelt sätt
förklara exakt hur en diffusor
fungerar mer än att den hjälper bilens underpasserande
luft att göra så att bilen med
en vakuumeffekt pressas närmare marken, vilket i sin tur
ger bättre väghållning i höga
hastigheter.
Sidokjolar.
Många har spekulerat kring
funktionen kring sidokjolar och
en rad innovativa alternativ
har utformats med mål om att
skapa bättre downforce. Tanken med sidokjolarna är att
de skall förhindra luften med
lågt tryck under bilen att blandas med den luft med högt
tryck som passerar sidorna

Sidokjolar.

av bilen, detta för att inte störa ut den
vakuumeffekt som bidrar till att bilen
trycks ned. Detta innebär att sidokjolarna inte får någon bra effekt utan att
vara en del i helheten av flera aerodynamiska modifikationer.
Vortex-generatorer
En vortex-generator ser ut lite som en
antenn av modell hajfena. Tänk dig att
du på en bil av sedanmodell placerar
flera vortex-generatorer längst bak på
taket. Det kommer att resultera i att
luften som har högtryck och passerar
bilen kommer att få en fördröjning
med hjälp av vortex-generatorerna
och på så sätt skapa en väg till den
luft som skall passera in i bakvingen.
Detta gör att man förhindrar luften att
lämna bilen utan att passera bakvin-

Att kontrollera luftens väg
kan vara avgörande i höga
hastigheter.

gen, vilket i sin tur genererar
mer downforce samtidigt som
man minskar luftmotståndet.
Vortex-teknologin kommer ursprungligen från flygindustrin
och har sedan växt samman
med motorsporten. Än är den
ganska ny för bilar, men ständigt utvecklas nya tillbehör för
att behärska luftens väg.
I nästa nummer går vi igenom
den sista delen av detta reportage och då tar vi en titt på
den berömda bakvingen.

Vortex-generatorer.

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo m.m.

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

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

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

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Tel: 0706-64 24 66

Limosine service

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

www.hagalimo.se
HAGA

Spacer tillverkning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

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

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

Dieseltrim

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

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

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

www.speedkit.se

Däck & Fälgar

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

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

Styling & tillbehör

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

www.hova.com

Motorsport-produkter

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

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

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

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

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

www.4protect.se

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

carsound.se är importör av den amerikanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även
nya återförsäljare,
hör av er!

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

www.raidopower.se

www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

Racing-/banåkningskläder

Tuning produkter till rätt pris!

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

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

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

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

www.mlimits.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

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

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

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

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

www.realcar.se

Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

info@realcar.se
0151 – 51 18 80

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

www.gpartners.se
054-210 400

www.wrapzone.net

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.civinco.com

Inredning

BYGGHANDELN FÖR BILBYGGARE
Med Kvalité sparar du pengar.

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

www.biltuning.se

www.thorsbilsadelmakeri.se
Tel: 070-2182577
Trollhättan

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Downforce

.
Clothing Co

För 27 år sedan, i de djupaste och mörkaste skogarna i
Skandinavien, skapades Downforce Clothing Co.
Killarna bakom Downforce Clothing Co. har inte känt
att marknaden varit mogen för dessa kläder förrän förra
året. Då började man jobba hårt med att ta fram ett
utbud av olika kläder. Det är deras passion för dagens
bilkultur som killarna vill dela med sig av. När det gäller
designen, är det en mix av skandinavisk enkelhet och
det japanska kulturarvet som präglar kläderna.
På Bilsport Performance & Custom Motor Show nästa
vecka kommer ni kunna köpa en ”limited edition”-tröja
framtagen av Downforce Clothing Co., vilken bara kommer tas fram i ett visst antal exemplar. Ni hittar dem i
Club JDMs monter.
Även under SWR Motorsports events i sommar kommer
ni kunna köpa en speciellt framtagen t-shirt. Men planerna är större än så då de jobbar hårt med att få ut märket
på den europeiska marknaden och hittar återförsäljare
som vill sälja märket.
Ni kan läsa vad som händer, eller beställa något ur deras kollektion på hemsidan:
http://downforceco.com

4C
Alfa Romeo

Den färdiga versionen av Alfa
Romeo 4C gör sin debut på
den 83:e internationella bilsalongen i Genève. Den mittmotorförsedda bakhjulsdrivna coupén med två skålade sportstolar
utgör den verkliga essensen
av sportbil i hjärtat av Alfa Romeos DNA: prestanda, italiensk
stil och teknisk kompetens som
ger maximal körglädje med total
säkerhet.
Konstruerad av Alfa Romeos in-

genjörer och byggd i Maseratis
fabrik i Modena kommer den nya
kompakta superbilen börja säljas under 2013 och markerar det
italienska märkets återkomst till
USA och är startskottet för Alfa
Romeos globala tillväxtplan.
Alfa Romeo 4C är en direkt
följd av konceptbilen som höjde
mångas ögonbryn i förundran
på Genève-salongen 2011. Den
har vunnit tre prestigefyllda utmärkelser: “AutoBild Design

Award” (2011, Tyskland), “Design
Award for Concept Cars & Prototypes” (2012, Italien) och “Most
Exciting Car of 2013” - “ What Car”
(2013, Storbritannien).
Förkortningen 4C
Förkortningen “4C” hämtar sin inspiration från märkets ärorika förflutna, och för värdena för teknik
och känslor in i framtiden. I själva
verket hänvisar den till Alfa Romeo stora sportsliga tradition: förkortningarna 8C och 6C på 1930
och 1940-talen. Framstående bilar
- både på racerbanor och vägar
- utrustade med de kraftfulla och
innovativa motorerna med åtta cylindrar och med sex cylindrar. 4C
bekräftar i sin design och konstruktion målet att uppnå ett vikt/effektförhållande för en äkta superbil på
mindre än 4 kg/hk. Ändå ligger inte
all fokus bara på att leverera maximal effekt, utan även att begränsa vikten för att garantera maximal smidighet och högsta möjliga
prestanda. I detta syfte använder
Alfa Romeo 4C teknik och material
som hämtats från supersportbilar
(inklusive Alfa Romeo 8C Competizione) - kolfiber, aluminium,
bakhjulsdrift - och teknologier från
de senaste standardmodellerna
från Alfa Romeo, men uppdaterade för att öka den sportiga känslan hos den nya bilen ytterligare.
Detta framgår av den nya 1750
Turbo Bensinmotorn, helt i aluminium och med direktinsprutning,

den sofistikerade Alfa TCT dubbelkopplingslådan och Alfa DNA väljaren med det nya Race-läget.
Exteriör stil
Designad av Alfa Romeo Centro Stile, får 4C en omedelbart att
tänka på några av de traditionella
ikoniska modeller som har lämnat
ett betydande avtryck i varumärkets historia. När det gäller dimensioner och likheter i layouten står
en ut särskilt - Alfa Romeo 33 Stradale. En bil som kombinerade extrema mekaniska och funktionella
krav med en väsentlig stil som
“klädde” motorn och chassit med
omisskännliga Alfa Romeo-drag.
4C har följt i spåren och fullföljer
därmed en resa som inletts med
8C Competizione och betonar
vissa särskilda begrepp typiska för
varumärket, såsom kompakt storlek, dynamik och smidighet.
Inredning
Särpräglad design och noggrant
utvalda material utmärker också
interiören, som är konstruerad
och byggd för maximal körglädje.
Specifikt står all kolfiber i kupén
ut. Kolfiber har använts för den
centrala passagerarcellen och har
lämnats fullt synlig för att öka känslan av teknik och låg vikt och att
detta är en unik bil.
Mått och aerodynamik
De kompakta måtten gör denna bil
med två skålade sportsolar verkligt unik bland sina konkurrenter:
den är knappt 4 meter lång, 200

cm bred, 118 cm hög och med
en hjulbas på mindre än 2,4 meter. Dessa dimensioner betonar
både den kompakta storleken
på bilen och framhäver dess
smidighet. Och inte nog med
det; på grund av designteamets utmärkta arbete uppnår
bilen maximal aerodynamisk
verkningsgrad, vilket ger negativ CZ (downforce koefficient)
som, liksom i tävlingsbilar, bidrar till att uppnå ökad stabilitet
vid högre hastigheter.
Ny 4-cylindrig 1750 Turbo Bensin-motor
Motorn är en utveckling av den
som redan används i Quadrifoglio Verde-versionen av Giulietta. Den nya 4-cylindriga 1750
Turbo Bensinmotorn lanserar
ett innovativt aluminiumblock
och speciella insugs-och avgassystem optimerade för att
förbättra bilens sportiga känsla
ytterligare. Den har har banbrytande tekniska lösningar, inklusive direkt bränsleinsprutning,
dubbel kontinuerlig variabel
ventilstyrning, ett turboaggregat
och ett revolutionerande styrsystem som motverkar turbofördröjning.
Alfa TCT automatlåda
1750-motorn samarbetar med
den innovativa, automatiska
Alfa TCT växellådan med dubbelkoppling, som lagt ribban
i sitt segment på grund av sin

låga vikt och extremt snabba
aktivering. Växlarna kan också
skiftas manuellt i sekventiellt
läge med växlingspaddlarna
placerade bakom ratten.
Ny Alfa DNA-väljare med Raceläge
Alfa Romeo 4C innebär också premiären för den nya Alfa
DNA-väljaren som inte bara innehåller de tre standardinställningar som finns tillgängliga sedan tidigare: Dynamic, Normal
och All Weather - men också
ett fjärde läge: Race, för att öka
körupplevelsen på bana ytterligare.
“Excellence made in Italy”
Den allra bästa tekniska och
industriella expertisen hos Alfa
Romeo och Maserati har använts för att utveckla den slutliga versionen av 4C. Specifikt
var samarbetet mellan de två
märkena inriktad på att integrera Alfa Romeos design- och
konstruktionsavdelning
med
Maseratis produktionsanläggning. Kort sagt, är detta också ett
utmärkande drag hos Alfa Romeo, ett varumärke med hundraårig historia som fortsätter
att vara en av de mest kända
och populära italienska produkterna över hela världen.
Bild & Text: Alfa Romeo

Audi A3 e-tron

Högeffektiv plug-in hybrid med 204 hk i
totaleffekt och vridmoment på 350 Nm.
Från 0 till 100 km/h på 7.6 sekunder.
Endast 1.5 liters bränsleförbrukning per
100 km.
Audi satsar nu intensivt på elektrifiering av modellprogrammet med hjälp
av plug-in hybrid teknik. På bilmässan

i Geneve visar märket med de fyra
ringarna upp Audi A3 e-tron. Med en
sammanlagd effekt på 204 hk och totalt vridmoment på 350 Nm garanteras definitivt sportiga prestanda.
Audi A3 e-tron är en sann Audi. Den
accelererar från 0 till 100 km/h på 7.6
sekunder på väg mot toppfarten på
222 km/h. Enligt ECE standard för
plug-in hybrider förbrukar femdörrarsmodellen i genomsnitt bara 1.5 liter
per 100 km, vilket motsvarar ett CO2
utsläpp på låga 35 gram per km. Med
ren eldrift når Audi A3 e-tron en topphastighet på 130 km/h och har en
maximal räckvidd på 50 km.
Den modifierade 1.4 TFSI-motorn
levererar 150 hk och är länkad till en
elmotor med en effekt på 75 kW. En
nykonstruerad sexväxlad e-S tronic
växellåda överför kraften till framhjulen. De två kraftkällorna kompletterar
varandra, elmotorn levererar maximalt vridmoment från start till ca 2
000 v/min och TFSI-motorns maximala dragkraft finns tillgänglig i ett
spann från 1 750 till 4 000 v/min.
Audi A3 e-tron kan köras på enbart
förbränningsmotorn, enbart eldrift
eller i hybridläge. Till och med i elläget
erbjuder den kraftfull acceleration
utan att TFSI-motorn behöver användas. Föraren kan välja att ha båda
kraftkällorna aktiva på samma gång
s.k. “boosting”. När föraren lättar på
gasen, deaktiveras båda temporärt,
s.k. “gliding”, och effektiviteten ökar
genom att undvika motorbromsning.
På bilmässan i Geneve kommer Audi

A3 e-tron ge en realistisk glimt
av framtidens mobilitet som Audi
tänker sig den. Elektrifieringen av
drivlinan, framförallt genom plugin teknik, spelar en avgörande roll
i varumärkets strategi inför framtiden.
Bild & Text: Audi
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Vilken färg på lyktskyddet passar din bil
Testa på vår hemsida
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Mercedes A 45 AM

Vad sägs om 360 hästkrafter ur
en liten 2-litersmotor ihop med en
7-växlad automatlåda. Men vänta,
det blir bara bättre. Nyutvecklad
4-hjulsdrift också. Jag tror att både
BMW, Audi och andra tillverkare
som har någon bil i denna klass
kommer att få en skaplig utmaning. Trots sin effekt så kommer
man ändå kunna åka snålt med
den, runt 0,69 l/milen. Inte helt fel
att få en riktig värsting i kombination med bränslesnålhet.
När AMG varit med och petat på
bilen vet nog ni lika bra som mig
att många extra finesser och funk-

tioner finns. Skulle man mot förmodan
sakna något på denna vackra bil så behöver ni inte gråta då en rad olika tillval
finns att tillgå. Bilen kan individualiseras
efter ditt tycke. Det finns redan en färdig framtagen version A 45 AMG som
de kallar för Edition 1 där ett gäng olika
motordelar och exteriöra försköningar
är monterade; mer kolfiber bland annat.
Världspremiären skedde för någon vecka sedan på Géneve-salongen och vill
man få sig ett eget exemplar får man
nog slänga sig på telefonen och ringa
sin Mercedes-återförsäljare ganska
omgående. Försäljningen är planerad
att börja till sommaren.
Bild: Mercedes
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Audi RS7 Sportba

Audi utökar nu RS-serien starkt hjärta, 4.0 TFSI , som
med RS 7 Sportback som introducerar Audis banbrypremiärvisas vid bilmäs- tande downsizing-teknik i
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otroliga 3,9 sekunder. Trots 5.700 till 6.700 v/min. Det
vridmomentet
enastående prestanda, drar maximala
Audi RS 7 Sportback i snitt på 700 Nm finns konstant
till hands hela vägen från
bara 9,8 liter per 100 km.
Audi RS 7 Sportback är 1.750 till 5.500 v/min.
en sällsynt kombination av Motorresponsen är omedelelegant design, innovativ bar, främst tack vare de två
teknik och imponerande stora turboladdarna med
prestanda. Den har ett sina dubbla inloppskanaler.
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Turboaggregaten sitter tillsammans med
laddluftkylaren monterade i V:et mellan
cylinderbankarna. Topplockens avigsida
sitter också de på insidan, och inloppsidan utvändigt. Det här resulterar i en
kompakt konstruktion och korta gasvägar
med minimala strömningsförluster. Den
specifika RS-motorstyrningen bidrar tillsammans med det ostrypta insugssystemet till den resoluta responsen från de 8
cylindrarna. 4.0 TFSI bjuder på ett sportigt, maffigt ljud. Med hjälp av de omställbara klaffarna i avgasröret kan man, när
man så önskar, få ljudet ännu fylligare.
Som tillval erbjuds också ett sportavgassystem.
Audi RS 7 Sportback accelererar från 0
till 100 km/h på 3,9 sekunder. I standardutförande har Audi begränsat topphas-

tigheten till 250 km/h. Med dynamikpaketet (tillval) ligger topphastigheten på 280
km/h och med dynamikpaket plus på 305
km/h. Ändå drar toppmodellen i snitt bara
9,8 liter per 100 km.
Den låga förbrukningen beror bl.a. på det
standardmonterade start/stopp-systemet
och den innovativa temperaturhanteringen. Ännu mer banbrytande är det s.k.
Cylinder-on-Demand-systemet (eller kort
och gott COD). Vid låga och medelhöga
belastningar och varvtal kopplar den bort
cylindrarna 2, 3, 5 och 8 genom att stänga
ventilerna med hjälp av elektromekaniska
ställdon. 4.0 TFSI fungerar då som en
fyrcylindrig motor tills föraren accelererar
med kraft igen. De verksamma cylindrarnas effektivitet ökar, eftersom arbetspunkterna förskjuts mot högre belastning.

Allt tar bara ett par hundradels
sekunder och sker så snabbt
och smidigt att man knappt
hör eller känner det. Aktiva
motorinfästningar, ännu en
innovativ lösning från Audi,
använder sig av fasförskjutna
motsvängningar för att kompensera bort de små vibrationer som uppstår vid fyrcylindersdrift. COD-tekniken
sänker förbrukningen med
ca 5% enligt den europeiska
körcykeln, och ännu större
besparingar på ca 10% är
möjliga i måttliga hastigheter.
Den
standardmonterade
8-stegade tiptronic-växellådan är speciellt avstämd efter
Audi RS 7 Sportbacks sportiga karaktär. Föraren kan
välja mellan automatlägena
D och S eller själv växla med
hjälp av paddlar eller med
växelspaken som har en unik
RS-design. Medan de lägre
växlarna i tiptronic är korta
för verkligt sportig prestanda,
har 8:ans växel ett långt utväxlingsförhållande, som en
överväxel, för att sänka bränsleförbrukningen.
Audi RS 7 Sportback är givetvis försedd med quattro permanent 4-hjulsdrift för bästa
grepp och prestanda. I standardkonfiguration läggs 60%
av drivkraften på bakaxeln

och 40% på framaxeln. En intelligent mjukvarulösning kallad vektorstyrd momentfördelning hjälper
differentialen genom att lätt bromsa ner de hjul som har lägre belastning då man kör på gränsen i
kurvor. Sportdifferentialen som är
standard fördelar drivkraften mellan bakhjulen med hjälp av två
överlagrade steg.
Svensk lansering sker i september
2013, priset är ännu ej fastställt.
Bild & Text: Audi
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Hundra år av Aston Martin
möter 50 år av James Bond.
Eksjö-killen med bilbyggargenerna i blodet har gjort sin
tolkning av hur en Bond-bil
ser ut. Det är självklart
Lukas Koos vi pratar om.
Ni träffar både honom
och bilen 00Z i B-hallen på Bilsport Performance & Custom Motor Show.
Avtäckningen
sker 11.30 på
långfredagen.

Kalender
29 Mars - 1 April
Bilsport Performance & Custom
Motor Show
3-5 Maj
Fast & Furious Carshow
(Danmark)
11 Maj
Timeattack.nu #1 (Rudskogen,
Norge)
18 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda
18 Maj
Karlskoga Drift Meet SPDS #1
(Gälleråsen)
24-26 Maj
Gatebil Våler (Norge)
25 Maj
Realcar Springmeet (Helsingborg)

31 Maj – 2 Juni
Ljudia-dagen 2013
31 Maj – 2 Juni
DHB (Danmarks Hurtigste Bil)
(Vandel Flygplats, Danmark)

6-7 juli
Drift Allstars - Round 3
12-14 Juli
Gatebil Rudskogen

1-2 Juni
Timeattack.nu #2 (Tierp Arena)

20 Juli
Halmstad Sports Car Event

14-16 Juni
Gatebil Mantorp

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

15 Juni
En Dag På Strippen Piteå

2-3 Augusti
Bilsport Action Meet

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

31 Augusti
En Dag På Racerbanan Knutstorp
31 Augusti-1 September
Timeattack.nu #5
1 September
West Coast Motorshow
6-8 September
Gatebil Rudskogen
20-21 September
Day At The Track Anderstorp
5 Oktober
Dotz Powerdrift Series Superfinal
SPDS #4 (Mantorp Park)
25-27 Oktober
Oslo Motor Show (Lil estrøm,
Norge)
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