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LEDARENLEDAREN
Mot klockan hela tiden.
Fördelen med att vara flexibel
och järv, är att man kan hoppa på
trender när de är i startgroparna.
Precis detta gjorde vi på tidningen när Mikael på Superior Imports och Ralph på Ralphs Däck
pratade om en Time Attack-serie
i Sverige med stöd från SBF. Nu
är vi inne på tredje säsongen och
sporten växer extremt och vi med
den. Så denna säsong kommer
vi fortsätta satsa på Time Attack
som motorsport. Men även drifting kommer att fortsätta pryda
vår tidning. Så nu är vi inte bara
tjockare utan även mer innehållsrika. Tänk vad mycket vi erbjuder er läsare helt gratis. Sedan i

höst firar vi fem år som e-tidning.
Fem år med gratis!
Detta nummer innehåller ett stort
Time Attack-reportage, där vi
kartlagt allt från banor till förare
och serier. Vi har mycket att se
fram emot inför kommande säsong. Sedan kan ni läsa om
landets kanske mest ombyggda
Lancia. Vilken skönhet. Till och
med jag kan komma i byxan för
en sådan skapelse. Ingen kan
säga att racingtrenden inte är het.
Den är just nu hetare än hetast
och detta är nog något vi kommer
att få bekräftat på Elmia i påsk.
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Det första som dyker upp i
ens huvud när man pratar
om Lancia är ju självklart
rally. Kort hjulavstånd,
fyrhjulsdrift, låg vikt och
sedan går det att skrämma upp motoreffekten
ganska lätt. Därför är
bilen ett riktigt bra
utgångsobjekt för
att göra något roligt med. Men detta
bygge är så mycket
extremare än lite
lätt trimning!

Peter Pentells Lancia Delta
Evo 1 eller Lasupra, som ni
också har hört bilen kallas,
är en omtalad och omskriven
bil världen över. Hela ombyggnationen av bilen har hållt
på från och till sen 2001,men
innan allt blev så omfattande
som det är idag var bilen rallyinspirerad med bland annat
Martini dekaler, halvbur och
några saker för att öka effekten. Men någonstans urartade det totalt.
När jag bestämde mig för att
göra en banbil av bilen ville
jag göra det ordentligt utan
några kompromisser, säger
Peter.
Fram till den stora ombyggnationen av bilen har mycket
olika delar byggts från grunden samt att många modifieringar har gjorts. Allt har inte
gått helt smärtfritt skulle vi
vilja påstå, men ack den som
ger sig. Men om man kollar
på hur peter byggt bilen från
första början ser man den
röda tråden, som är banracing. När Peter hade trimmat
bilen så pass mycket och aldrig fick till driftsäkerheten
som han ville fanns det bara
ett val. Det finns en speciell
japansk motor som han alltid
har älskat och att få tillgång
till delar till just den var inget
problem när man är vän med

Måste vara landets
vackraste LANCIA, finns
dock inte mycket kvar från
originalbilen.

en person vid namn Richard
”Supramannen” Cornacchin.
Ni kan nog lista ut vilken motor och drivlina vi pratar om,
den populära 2JZ-GTE, som
redan från fabrik tål att trimmas rätt mycket mer än original, utan att man behöver riva
isär motorn. Det var nu det
stora jobbet med att få plats
med motorn kom, då supramotorn är större än lancians
två-liters turbomotor.
Med 2JZ motorn visste jag att
timmarna skruvandes i motorutrymmet skulle bli många
färre, säger Peter.
I slutet av 2011 kapades bilen
ner i molekyler, enbart ett ytterskal av karossen fanns
kvar. Då var Peters tanke att
köra med bilen i SSK3 eller
modsport klass 1, detta är två
klasser för såna som älskar
att riva ner sina bilar i molekyler och skapa något väldigt
unik, men även moderna tävlingbilar och fabriksbilar är tillåtna. För att tävla inom detta
gäller det att följa reglementet
för hur bilen får vara byggd,
annars får man inte tävla. När
Peter hade mer kött på benen
var det bara att börja skapa
rörkonstruktionen för hela
bilen. För att slippa behöva
sänka bilen så mycket med
hjälp av coilovers eller annan väghållning, sänktes hela

Ingen familjebil precis. Här
har Peter rensat rent och
byggt upp allt till en renodlad
racingmaskin.

karossen ned för att från början
ha en väldigt låg tyngdpunkt.
Då bilen skulle tillbringa många
timmar på banan ville Peter ha
väghållning som tål att köras hårt
med samt att ha möjligheten att
justera när det behövs. Valet var
ganska enkelt, hjulupphängingen
konstruerades från grunden och
består av 5-vägs Öhlinsdämpare
med pushrod och ställbara krängningshämmare. För att få in den
bredden på hjul som han tänkt
sig, behövdes rejäla och då pratar
vid rejäla hjulhus byggas, vilket
skulle medförda karossförändringar. Bilen som från början hade
fyra dörrar gjordes om till att bara

Svenska Öhlins finns på en
rad stora sportbilsmärken.Så
varför montera något sämre
på denna gamla Lancia för?

Denna spis kommer inte från
Lancia utan är lånad från
Toyota. Sitter i bland annat i
den kända modellen Supra.

ha två dörrar. Vilket inte var till någon nackdel,
då förarplatsen även den sitter rätt långt bak
på grund av den bakåtflyttade motorn. I och
med detta skulle det underlätta för Peter att ta
sig in och ut ur bilen.
Efter månaders arbete med mätande, bockande, kapande, finjusteringar och svetsning
var rörramen samt plåtar äntligen klara. Motorn satt fast på sin plats, men det var fortfarande ett gäng saker kvar att göra innan den
var startklar, såsom intercoolerrördragning,

el och andra småsaker. Många delar är specialtillverkade för att passa just den bilen och
fungera så som Peter ville. När man tar fram
delar själv går det lättare att påverka vissa
faktorer som vikt, material och hållfasthet.
Provstartningen av motorn gick galant. Den
startade på första försöket, vilket var en stor
lättnad. Eftersom mycket av karossen utvändigt var precis som Peter hade tänkt sig, var
det inte alldeles för mycket jobb kvar här.
Tittar man i Peters projektråd ser det ut som

om de nya hjulhusen konstruerades av ett avgjutet
oljefat. Hjulhusen plastades ihop med fronten och
ett nytt snitt för att få bort
fronten sågades upp. Bakpartiet gjorde Peter om för
att passa med de bakre
hjulhusen. För att leda bort
värme som uppstår från
bromsarna under bankörning är hål upptagna. För
att bakpartiet på bilen ska
få extra tryck mot marken
och ökad aerodynamik vid
höga farter sitter en rejäl vinge monterad. Inuti
breddningen längs dörren
ligger även avgassystem
som löper ut i en sidepipe
framför bakdäcken, vilket
är oerhört läckert. Hela
rörrarmen och plåtar blev
lackat i vitt och ihop med
kolfiberplattor har paneler
och annat skapats. Trevligare förarmiljö är svårt att
hitta. Skulle jag vara Peter
skulle jag inte vilja lämna
denna förarplats några
längre stunder.
Resten av karossen har en
klarröd färg, riktigt snygg
kombination med det vita,
röda och kolfiberinslagen
man hittar invändigt. Just
nu ligger Peter i garaget
för att försöka hitta ännu

fler gram att rensa bort för
att bilen ska få ännu lägre
vikt än den har idag.
Varje gram gör skillnad,
kan man kapa någon
tusendel eller hundradel
på ett varv så har man
lyckats, säger Peter med
ett leende.
En rolig bild från garaget
som Peter har laddat upp
på nätet är när bilen är
nedplockad och alla delar
ligger intill bilen. Sedan
har han satt en Ikealogga
på bilen för att illustrera
hur lätt bilen är att plocka
isär och sätta ihop igen,
precis som en Ikea möbel.
Men vill ni läsa om Peter’s
unika och balla Lancia
rekommenderar vi er att
besöka www.alive .se där
ni kan läsa igenom hela
projekttråden från början
till slut, men avsätt gärna
några timmar för tråden är
114 sidor lång. Eller varför
inte besöka Bilsport Performance & Custom Motor
Show i påsk och se den
nya designen premiärvisas i Speedhunters monter.

Här trivs Peter och vem
skulle inte göra det?

FAKTA

Namn: Peter Pentell
Ålder: 31
Bostadsort: Åkersberga
Arbete: Service tekniker
Fritidsintressen: Bilmodell: Lancia ”Lasupra” Delta
Årsmodell: 2013 ( ursprungliga bilen -92)
Hur länge har du/ni ägt bilen: 2001

Speedhunters, Magic energy drinks,Yokohama , Autoexperten
i täby och upplands väsby, Byggrätt i Norrtälje, Alltilego,
SMR, Pewe billackering ,Fagers bilservice , AJO racing ,
Eastandsthlm , Alive.se , extra stort tack till ”Palle” för all
hjälp under året!

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började med en motorintresserad pappa som hjälpte mig att skruva ihop min första moped
som jag fick nedmonterad i flyttkartongen när jag var 13 år. Sedan dess har jag alltid gillat saker
med motorer och hjul.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
6. Det finns så otroligt mycket att lära och den som säger 10 har förmodligen väldigt dålig
självkännedom, för fullärd blir man aldrig.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj, här finns nog flera att välja mellan. Men vinkelkapen i tummen eller när garageporten slog ner i
biltaket är nog de två värre i alla fall.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Plåt…
Vem är din bilförebild?
Chip Foose är en stor förebild med ett öga för grym design.
Bästa garage drycken?
Kaffe!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Så mycket jag kan men ändå för lite. Dock så håller nog inte min fru med mig.

Fakta
Namn:
Jens Germundsjö
Ålder:
34
Bor:
Stockholm
Arbete:
Danderyds Sjukhus
status:
Gift

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag har egentligen bara ett riktigt projekt och det är min Nissan 200sx s13 som jag ägt sen 2007 och
byggt om inredningen/stereo i ett antal gånger, samt skrämt upp maskinen i en aning. Bilen kommer att
finnas att beskåda och provlyssna stereo av högre klass i på Elmia i år.
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JOHN MARTIN- (Tiësto vs. Dzeko & Torres Remix)
Anywhere For You
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STYLE OF EYE
Kids
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CALVIN HARRIS & ALESSO
Under Control ft. Hurts
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DAVID GUETTA Shot Me Down ft. Skylar Grey

0.5

KLINGANDE Remix
Jubel

THE JOKER:
FLY PROJECT
Toca Toca
presenteras av:

Foto: Patrik Karlsson @ Komet foto

Vilken färg på lyktskyddet passar din bil
Testa på vår hemsida

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Naias

25-årsjublieum och ett publikrekord, vilket man inte haft
sedan 2003, får vi tolka som ett godkänt arrangemang.

Några intressanta fakta från årets motormässa:
Pressbesökare:

5.169 journalister från 60 olika länder.

Industridelen:

34.040 leverantörer, designers, ingenjörer med
mera från 28 länder.

Välgörenhetsarrangemanget:
13.826 personer samlade ihop
4.8 miljoner dollar till olika organisationer som hjälper barn.

Framtiden är här.
2015 Hydrogen-Fueled Toyota FCV

Totalabiljettförsäljning:
803.451 stycken.
Total ekonomisk påverkan:
365 miljoner dollar.
NAIAS arrangeras som sagt årligen i
Detroit och är en av USA’s största motormässor. Under två veckor i januari varje
år, varav nio av dessa dagar är öppna
för allmänheten, hålls denna enorma
motormässa. Det är ju på stora motormässor som denna som biltillverkare

väljer att premiärvisa sina kommande bilar. Premiärvisningar i år var bland annat
Ford Mustang 2015, Chevrolet Corvette
Z06, Volkswagen Dune Concept och
Audi Allroad Shooting Brake. Men bäst
av allt från mässan, var några efterlängtade världspremiäsvisningar. Mest omtalad var nog Toyota FT1 som mycket
möjligt kan vara en uppföljare till Toyota
Supra och som det varit mycket skriverier om sista månaden. Några andra
trevliga bilar är Mercedes GLA 45 AMG,
Porsche 911 Targa 4, KIA GT4 Stinger
koncept, samt Lexus RC F. Sen var
det bara en kvar och som ligger svenskarna varmast om hjärtat, även om det
numera är kineskiskt, och det var Volvo
XC Coupe konceptet, vilken tog hem två

Audi visade upp nya E-tron koncept
bilarna under mässan.

Nya BMW M3 & M4 visades upp under
mässan..

priser på mässan.
Fram till april arrangeras ytterligare
några stora motormässor på olika platser i världen, vilka vi också tänkte ta oss
en titt på. De kommer ni kunna läsa lite
om i kommande nummer.

Nya Infiniti Q50 Eau Rouge, vilken bil!
Men känns det inte som en sportig
Mazda?

Acura TLX eller Honda som varumärket heter i
Sverige, impnerade med nya prototyper.

Nya
Audisz4:an.
nya flaggskepp S8:an täcktes av.

Nya Toyota Corolla.

I finrummet hittade vi ett par vackra Italienska
kvinnor.

Nämen en samlig amerikaner. Men känns
inte nya STR Viper och Corvette C7 lite lika.

Nissans nya sport sedan koncept. Hoppas
denna blir verklighet.

Volvos nya XC-koncept.

Porsche visade upp sin nya
911 Targa 4.

Helene är initiativtagare till Girls
On Track.

El-bilsmärket
Teslas nya S
modell.

Mässan fick äran att visa upp den körbara
designkonceptet från Toyota som vi visade
upp i förra numret av tidningen

Reportage
Text Daniel Serénus
Foto: Rani Giliana & DS

Motorsporten som växer så
det knakar heter ”Time Attack”.
Reglerna är enkla att förstå, då
man kör individuellt och med
klockan som största fiende. Det
gäller helt enkelt att ta sig runt en
bana snabbast. På banan är det
du mot klockan och den med bäst
tid vinner. Detta är kortfattat om
hur ”Time Attack” fungerar.
Men vad gör då att sporten växer
så? Mycket beror på att det är lätt
att delta. Allt från ombyggda gatbilar till standardbilar är välkomna
att delta. I år växer sporten och
kommer att ha tre officiella serier.
Vi på tidningen har därför valt att
hålla våra läsare uppdaterade på
den nya motorsporten i Sverige.
Nordic Time Attack (NTA):
www.nordictimeattack.se
Ny serie för säsongen. Här har
delar av fjolårets riksserie valt att
starta en ny serie. Flera kända
förare från 2013 har redan anmält
sig. Totalt arrangerar NTA fem tävlingar på fem olika banor. Serien
ser ut att bli riktigt bra och vi kommer att följa denna med hökögon.
Serien erbjuder fyra olika klasser
efter SBF’s reglemente.
Pro:
I Pro-klassen finner vi en rad intressanta namn. Dels rallyföraren
Jerker Axelsson och Carrera Cupföraren Erik Jonsson. Vi bör hålla

Vackrare ljudbygge från man
leta efter.

koll på deras team Dalek Lås
och Larm. Sedan har Super
Seven-föraren Mikael Borggren
som körde klart snabbast 2012
i riksserien i Time Attack. Mattias Kandevik är för alla som
varit på Gatebil i Norge i juli ett
välkänt namn. Han kommer att
ställa upp med en Mercedes
utöver det vanliga. Sedan är
Börje Hanssons Audi UrQuattro fruktansvärt snabb och om
Börje håller i ratten rätt så är
han en farlig utmanare.
Pro-AM:
Här finns en rad olika namn att
hålla koll på. Daniel Wembos
Nissan GT-R som ni kunde läsa
om i nummer 8, 2013 kommer
att ställa upp. Daniel är en duktig förare som i år troligtvis har
fått mer rutin, vilket kommer att

Helene kommer att köra i
Nordic Time Attack serien

resultera i snabbare tider.
Sedan har vi Mikael Engblom
som vann riksserien 2013.
Hans Mitsubishi Evolution är
snabb. En förare vi kan förvänta oss jaga en pallplats. Även
kul att se att Helene Nordbäck
flyttat upp en serie inför årets
säsong.
Club Challange/Club:
I Challange har vi Pontus
Parneryd som körde bra 2013.
Kul att se att vi har två tjejer i
klassen.
I Club hittar vi också en tjej
som kör. I Club klassen hittar
vi även många nya namn och
därmed kan detta bli en spännade klass att följa inför kommande säsong.

Swedish Time Attack
Championship (STAC)
www.landracing.se
Arrangeras av Landracing, vilka ligger bakom kända event som Speedweekend. STAC erbjuder ett enklare
reglemente samt klassindelning. Allt
utgår ifrån en minimumvikt på 1.150
kg inklusive förare. Sedan är det uppdelat i valet av däck. Vi hittar tyvärr
inte informationen på Landracings
hemsida om vart man kommer att
köra sina tävlingar. Men vi hittar en
hel del roliga namn och bilmodeller i
startfälten. Vad sägs om en Oldsmobile från 1975 eller en Ferrari Scuderia i R-däcksklassen. Sedan har vi
kända namn som Marcus ”Mackan”
Östlid från Insane Racing i sin snabba
Corvette C6. Vi hittar också en rad
Porsche-modeller. Allt ifrån 911 till
944. Vill man se de många olika bilmodeller tävla mot klockan, är STAC
något man bör ta en titt på.
TimeAttack.nu
www.tanu.se
Tidigare riksserien i motorsporten. Här
följer man klassindelningen som tidigare, med undantaget för nya klassen
Pro Modified. TimeAttack.nu kommer
att köra totalt fyra stycken tävlinger på
lika många banor. Vill man följa både
denna serie och NTA-serien, kommer
dessa inte att krocka enligt presenterad kalender.
Vi har fått lite förhandsinformation

Robin Antonsson som var med och
startade Time Attack i Sverige.
Hans extrema supra kommer ni
kunna se köra i TimeAttack.nu
serien.

Mikael Engblom vann pris som bästa
Time Attack förare 2013. Men kommer han lyckas ta första platsen i
årets Nordic Time Attack serie.

om vilka som kommer att ställa
upp i serien i år. I Club-klassen
presenterar man Pär Kraemers
som ett nytt stort hopp med sin
Mitsubishi Evo IX. Även Dan
Toresson och Anusha Christie
i en Subaru Forester med 280
hästar i originalutförande kan
bli en falig utmanare.

däck och det gör att han troligtvis kommer att sätta riktigt bra
tider denna säsong.

I Pro Modified kommer bilar som
har drivning på alla fyra hjulen
att köra jämt med bilar som
bara driver på två hjul. Detta
säger arrangörerna att de lyckats få till genom tilläggsregler
Peter Wärhner som förra sä- i klassen. Det gör att det blir
songen gjorde en enormt bra svårt att förutspå en vinnare i
säsong i Club-klassen flyttas klassen inför säsongsstart.
upp på grund av att bilen han I Pro hittar vi Martin ”Gzon” Guskör har lite för bra original- tavsson som har 1.24.90 som
egenskaper. Men kanske inte personbästa på Mantorp. Med
så konstigt när man kör en sin 800-hästars Nissan R34
Porsche 911 GT3. Dock får han GT-R kommer Martin att vara
nu chansen att köra med R- ett starkt kort inför 2014. Sedan

Joakim Dyrstedt kan bli en farlig
utmanare. När allt funkar för Joakim
brukar få kunna stoppa hans EVO.

har vi även Fredrik ”CossieFredde” Lundqvist, som bytt
sin strippen vinnande Ford Cosworth mot en otroligt vacker
BMW M3. Men dock skall det
bli spännade att se Robin Antonsson köra. Föraren som
inte bara kör sin supra extremt
snabbt runt banan, utan också
är en av dem vi skall tacka för
att Time Attacken blivit så stor i
Sverige.
Vi har med andra ord tre intressanta serier inför årets säsong, så vi kommer helt enkelt
att få se mycket Time Attack i
år.

Det ryktas om att Daniel Wembo
byggt lite på sin Nissan GTR inför
kommande säsong. Daniel ser vi
köra i Nordic Time Attack serien.

Tommy Karlsson kommer att köra i
TimeAttack.nu serien och kommer
vara ett vasst kort inför säsongen.

Kinnekulle Ring:
Banans längd:
2.072 meter (bredd: 10 meter)
Varvtid banrekord:
0:47 (F3)
Ungefärliga varvtider gatbilar:
1:05 – 1:10
En favoritbana hos många! Den är för det
första ordentligt kuperad med flera krön
och svackor som har stor inverkan på hur
du väljer spår. Dessutom har den ett flyt
så att hastigheten inte varierar så dramatiskt hela tiden som på vissa andra banor.
Det gör att motorsvagare bilar med bra
väghållning står sig bra i konkurensen
mot större starkare bilar. En klassiker är
dessutom den blinda snabba kurvan under bron i slutet på rakan. Många myter
cirkulerar kring den kurvan, den kräver
både mod och rätt hanterande av bilen
om det ska gå fort.

Mikael Bogren är tillbaka i
TimeAttack cirkusen inför
kommande säsong. Hans Saabster
skall man se upp för. Den är
nämligen sjukt snabb runt banan.

Mantorp Park:
Banans längd:
3.106 meter (långa), 1.868 meter (korta)
(bredd: 10 - 23 meter)
Varvtid banrekord:
1:12 (F2)
Ungefärliga varvtider gatbilar:
1:40 - 1:50 (långa), 1:00 - 1:05 (korta)

Gelleråsen –
Karlskoga motorstadion:
Banans längd:
2.530 meter (bredd: 10 - 15 meter)
Varvtid banrekord:
1:02 (F3)
Ungefärliga varvtider gatbilar:
1:20 – 1:30

Mantorp körs i två olika konfigurationer, en kort där
man vänder runt efter halva långrakan och en lång
där man kör hela banan förutom den gamla Romkurvan som inte används längre. Mantorp är väldigt
platt, speciellt om man kör den korta sträckningen.
Den långa rakan går visserligen sakta uppför till att
börja med, men det är knappast underhållande (om
man nu inte har en motorstark bil och tävlar mot
motorsvagare). Dessutom går det nerför när man
väl ska bromsa, haha! Kör man långa sträckningen
finns det dock ett krön med en efterföljande mycket
skoj och snabb vänster. Mantorp kombinerar ganska
långsamma partier som hårnålar, nittiogradare och
chikanen med långa snabba raksträckor. Den snabba startkurvan är en personlig favorit där man verkligen kan balansera bilen läääänge på gränsen mellan över och understyrning. Det efterföljande partiet,
den klassiska Pariskurvan, är lite speciellt med flera
apex och ett för nybörjaren inte helt uppenbart spår.

Gelleråsen tillhör gruppen flacka, platta banor även
om den har några försiktiga svackor och krön. Dessa
känns ändå ordenligt eftersom det går ganska fort
i de partierna, skoj! Banan har också en ordentligt
lång raksträcka (för att vara en svensk bana). Tack
vare att en lång svepande kurva föregår rakan kommer man upp i riktigt bra toppfarter, så se till att dina
bromsar är i tip-top skick!!! Banan kan se enkel
ut vid en första anblick, men är inte helt enkel att
lära sig. Lite hjälp med spårvalen är en bra idé. På
ett sätt har den lite av karaktären av moderna F1banor; väldigt snabba partier blandat med ganska
långsamma hårnålar och liknande. Hastigheten åker
hiss hela tiden.

Gotland Ring:

Sturup Raceway:

Banans längd: 3.200 meter

Banans längd:
2.113 meter (bredd: 10 - 12 meter)

En fantastisk bana redan när den bara är klar till
hälften. I slutänden skall den bli drygt halvmilen lång
och med 25 meters höjdskillnad!! Den 3.200 m långa Norsdlingan var klar 2004, men den riktigt långa
Sydslingan är fortfarande bara på planeringsstadiet. Men den är inget man saknar, banan är en av
Sveriges roligaste och mest tekniska.

Från början en väldig kort bana med mest väldigt
tajta svängar, men numera är banan över 2,1 km
lång. Den är bitvis kraftigt kuperad och har några
långa snabbare svängar och flera riktigt tajta svängar varav några är 180-gradare.

Ring Knutstorp:
Banans längd:
2.070 meter (bredd: 10 - 12 meter)
Varvtid banrekord:
0:56 (F3)
Ungefärliga varvtider gatbilar:
1:15 - 1:20
En härligt kringelikrokig och kuperad bana där
väghållning är A och O. Motorstyrka ger inte ett
givet övertag vilket en hel del fått erfara under
årens lopp. Det lönar sig dessutom ovanligt bra
att lära sig hitta vettiga spår runt banan, förutom
hårnålen då... Den sägs totalt avsakna något vettigt spår alls och kallas därmed för “idioten”. Det är
ju trevligt att man bland Sveriges alla banor åtminstone har ett ställe där man kan skylla på kurvan!

TIME ATTACK.nu

10 Maj, Lördag – Kinnekulle Ring
7 Juni, Lördag – Mantorp Park
10 Augusti, Söndag – Karlskoga Motorstadion
6 September, Lördag – Gotland Ring

NORDIC TIME ATTACK

18 Maj, Söndag – Ring Knutstorp
25 Maj, Söndag - Mantorp Park
28 Juni, Lördag – Kinnekulle Ring
19 Juli, Lördag – Rudskogen Motorsenter
16-17 Augusti, Lördag-Söndag – Sturup
Raceway (NTA+Drifting)

STAC

Tyvärr har vi inga datum.
Men håll utkik på:
www.landracing.se

Kan man säga annat än att
denna Evo är extremt vacker.
Time attacken har fått en stark
start 2014.

Vilken uppgradering skulle vara
din första för banåkning på din bil
(bortsett från R-däck)?
Bromsar

48%
Chassi/väghållning

54%
Motoreffekt

0%

Du har chansen att bli historisk
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FÖR MER INFORMATION GÅ IN PÅ
WWW.NORDICTIMEATTACK.SE
Kalender 2014:
:::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::
Pris för hela säsongen: 10.000kr

Racingföraren Alx Danielsson är just nu i hetluften som NASCARaktuell. Alx har följt
utvecklingen av Time Attack i Sverige och vi har
fått glädjen att ställa 5
frågor på ämnet.
Vad tror du om svensk Time
Attacks framtid?
Den har all potential att bli
en riktig folksport. Sista
åren har visat på stark tillväxt och eventen har arrangerats på ett seriöst
och bra sätt. Personligen
gillar jag verkligen att man
kan ”doppa tårna” med sin
vägbil och sedan gå vidare
med ett racebygge om man
önskar, dvs ALLA kan vara
med. Jag körde själv en
deltävling på Kinnekulle
med min Mondeo kombi!
I år har vi tre Time Attack
serier i Sverige. Är detta bra
eller dåligt?
Jag ser det som en
katastrof. Jag vet att många som har intresse av
Time Attack överhuvudtag-

et inte följer elitracing, men
historien mellan STCC och
TTA ska just till att upprepa
sig. Mycket tråkigt.
Positivt är dock att detta
tyder på att många ser potentialen i TA och är villiga
att satsa.

ta in ett och annat regnheat också så kommer
detta gynna olika typer av
bilar. För mig är Mantorp
Park benchmark för TA och
kommer alltid vara. Det är
den enda bana som har allt
och många bilar har dokumenterade tider där. Den
Hur stor roll har valet av bil har lång raka, tajt hårnål,
i tävlingsformen Time At- snabba kurvor, krön, chicktack?
an, dubbelapex samt inMånga av de som kör gör creasing/decreasing radidet just för att man kan us. Därför tycker jag den är
tävla mot sig själv. För största utmaning för man/
dem är givetvis inte bilvalet kvinna och maskin. Man
avgörande. TA är så myck- måste ha en plan för varje
et mer än att bara vinna. enskild kurva.
Tävlingsupplägget, adrenalinet och gemenskapen Om du skulle ge något råd till
är minst lika viktigt. Det blir förarna i serien vad skulle
en livsstil. Vill man absolut det vara?
vinna så är givetvis bilva- Se till att ha riktigt kul! Det
let avgörande för en duktig är fan resan som är målet!
förare.
Att känna sin personliga
utveckling måste vara den
Av banorna, Sturup, Kin- mest tillfredsställande kännekulle, Gälleråsen, Rud- slan som finns. Ta hjälp av
skogen, Gotland Ring och erfarna förare och mekanKnutstorp Ring tror du kom- iker så mycket som möjligt.
mer att vara den svåraste i Omvänt, se till att hjälpa
årets serier?
nybörjare i största möjliga
Det är kul att det är bra mån. Det här är en sport
spridning på banorna. Kas- som man gör tillsammans!

TUNING CAR
.

Mitsubishi Colt 600+ Hk & 4wd

Svenska bilsportförbundet och Nordic Time Attack inleder ett samarbete
2014 med mål om att stärka tävlingsformen Time Attack i Sverige. I samband med detta tilldelas Nordic Time
Attack SM-status i tävlingsklasserna
PRO-AM och PRO samt RM-status i
standardbilsklasserna.
För första gången någonsin arrangeras Svenska Mästerskapet i
uppstickaren Time Attack. Den enkla tävlingsformen lockar idag aktiva tävlingsförare såväl som motionsåkare där det handlar om att
sätta snabbast tid runt en bana. Med
målsättningen att ytterligare öka an-

talet utövare och satsa på sporten
har Svenska Bilsportförbundet inför
säsongen inlett ett samarbete med
promotorn Nordic Time Attack för att
driva SM och RM i Time Attack.
– Vi är otroligt glada och stolta över
att allt hårt arbete lönat sig. Att ha
fått SM-status på såpass kort tid betyder otroligt mycket, inte bara för
oss i organisationen utan även för
våra förare och motorklubbar runt
om i landet. Time Attack har lyfts till
en helt ny nivå och det är vårt samarbete med Bilsportförbundet som
har möjliggjort det, säger Ralph
Bohman, evenemangsansvarig Nor-

dic Time Attack.
Redan under förra året arrangerades RM i Time Attack med stor
framgång. Nytt för i år är att det endast är standardbilklasserna CLUB
och CLUB CHALLENGE som tävlar
om RM. Det innebär att det enbart är
gatregistrerade bilar som får delta i
riksmästerskapet.
– Time Attack är en av de tävlingsformer som växer mest just nu inom
svensk bilsport. Därför är det extra
roligt att införa ett svenskt mästerskap som bidrar till att lyfta det enkla
tävlandet till nya nivåer. Sedan tycker jag att det finns något spännande

över att vi i slutet av året kommer
ha en riksmästare som kör sin bil
till tävlingen, åker ut på banan och
sätter sina varv, för att sedan åka
hem i samma bil. Vi har tagit tävlandet back to basic, vilket jag tycker
är väldigt kul, säger Josefin Lundin,
styrelseledamot i Svenska Bilsportförbundet.
Säsongen inleds den 18 maj på Ring
Knutstorp och avslutas på Sturup
Raceway den 16-17 augusti. Finalen i Time Attack kommer dessutom
samköras med SM-finalen i Drifting
vilket

POSTER
Foto: Ranis Foto

Porsche Vs. Nissan

REPORTAGE
Text & Foto: Daniel Serénus

Day At The Tracks är kanske
mer känt under sin förkortning
DATT. Bakom eventet ligger
bland annat företaget L-M-R i
Sollebrunn. Man kan väl säga
att lördagen blev en succé för
arrangörerna, då många hade
kommit till Anderstorp för att få
köra bil. Själva tog tidningen
en närmare titt på banan i Calle Linnarssons grymma Nissan
200. Som alltid när Calle kör,
så går det mer på bredden än
rakt fram.

Arrangemanget
var
inte
någon motorsporttävling, utan
mer en dag att umgås och få
chansen att nyttja sin bil på
banan. Många av förarna var
nöjda med dagen då det blev
mycket körtid för en relativt human summa pengar. Förutom
bankörning, bjöd man även på
bilutställning där en rad vackra
bilkreationer visades upp.
Helt enkelt en trevlig motordag
för både besökare och förare.

Det var inte bara körning utan man
hade också en yta för utställningsbilar.

Det gick inte bara på bredden utan
även snabbt runt banan i extrema
banbilar.

Begreppet “har du eld?” har fått en
ny innebörd.

Alla ville inte åka snabbt och brett.
En del ville visa upp bilen i lite
långsammare hastigheter.

Däckfirmorna var i alla fall nöjda
med alla som visade prov på hur
man kör i sidled.

Alla hade inte turen med sig. Men vill
man vara på topp måste man åka på
marginalerna.

Ingen systemkamera monterad
utanpå Daily Fresh mediabil.

Förarna fick mycket körtid för
pengarna.

Christian Erlandsson snålade inte
med röken när han brände däck runt
banan.

Calle Linarsson bjöd tidningen på en
åktur i sin drifting-bil en
Nissan 200.

Ibland måste man skruva också.

Specialister på silikonslang!
-Enormt sortiment med universal silikonslang!
-Över 150 slangkit med modellanpassade slangar för att t.ex. ersätta alla original kylarslangar
på en Audi UrQuattro!
-Aluminiumrör i flertalet olika storlekar och formar.
Man kan säga att vi har det mesta för att koppla ihop kylsystem, insug, intercooler m.m.

Svart 135graders reducerande slang, blå armerad silikonslang på
metervara, luftstyrningsslang på metervara.

Armerade spjällhusslangar för BMW M3 E36 & E46
samt M5 E34.
Perfekt vid turbokonvertering då originalslangarna
spricker!

Helt nya modellanpassade prestanda intercoolers
utvecklade av do88 med siktet inställt på bra prestanda
utan att behöva bygga om hela bilen till ett attraktivt pris!

REPORTAGE
Text: Chrisrtoffer Talvis
Foto: Från Varje person /
Team

Många som tänker bege sig till Jönköping i påskhelgen börjar nog spekulera runt vad för
bilar man kommer få se inne på Elmia-mässan. Vissa som är ännu mer nyfikna söker nog
runt i diverse projekttrådar ute i cyberrymden. Men i skrivande stund har nog bilbyggarna
inte fått känna på den riktiga Elmia-stressen som kommer om några veckor när man väl
inser hur mycket jobb som är kvar innan bilen är komplett.

2013

Christoffer Henriks vara fylld av produkter
från sponsorn MDS och
aka Lill-Pain:

Vems son detta är
framgår av smeknamnet.
Bilbyggargalenskap ingår
nog i denna familjs DNA.
Christoffer bygger på en
väldigt udda bil som man
inte ser så ofta längre,
nämligen en Fiat 126
från 1986. Bilen kommer
dock inte vara lik sitt original. Christoffer har byggt
allt från grunden själv.
Om vi t.ex. ska nämna
breddning; hela galna 17
centimeter per sida. Sinnesjukt! Bilen kommer

vi får hoppas att Christoffers anläggning kommer
spela skiten ur farsan!
En annan sak som kommer bli skoj att se, är ju
om bilen kommer vara
körbar. Bilstereoprodukter i dessa mängder som
skall in väger inte lite och
motoreffekten i denna lilla söta sak är hela 26 hk.
Christoffer får förmodligen hänga bogserlina i
farsans bil så han kommer till några utställningar under 2014.

Johan Holm:

bil... Visst du Johan, oss
Förra året kunde vi se kunde du inte lura. Denen hyffsat standard Audi na Lexus kommer ha lite
A4 Cabriolet av modell- annat stuk än vad vi sett
generation B9, men det från honom tidigare. Det
många inte visste var att blir TimeAttack-stuk med
originalbilens
årsmod- hjälp av ett Rocket Bunell var 2002. Att facelifta ny-kit. Kan detta bli mer
en bil minst 10 år fram i ballt? AVVAKTA FÖR
tiden är inget man gör i ATT SE OM HAN FÅR
en handvändning. Nu är KLART BILEN
det dags igen i och med
Johans Lexus IS200. Foto: Micke Nyman
Han skrev på sociala mediet Facebook att bilen
endast skulle vara vinter-

Robin Hallberg:

Förra året kunde ni se
Johan Holm’s nya Audi
A4 Cab som inte var så
ny som alla trodde. Robin var en av killarna som
var med och hjälpte Johan. Nu är det dags för
något eget. Tidigare har
han byggt en turbomatad
Amazon Kombi, samt en
hottat Bel Air från 1955.
Nu blir det något mer
modernt och som original utstrålar detta märke
kvalitet. Men bilen, som

är en Mercedes E-klass
från 2006, genomgår just
nu en riktigt omfattande
makeover och kommer
vara ett gäng år modernare samt bredare. Nyare
E-klass med modellbeteckning W212 ligger i
grunden, men AMG- och
C63-delar/-look kommer
finnas med. Men precis
som många andra utställare, håller de vilken kulör
de valt hemligt så någon
överraskning finns kvar.
Foto: Micke Nyman

Girls On Track:

Helene Nordbäck satsar
på en proffsig och clean
monter på årets mässa.
Vi kommer få se hennes
Mitsubishi Evo X, samt
Freja Söderblom’s BMW
M3 i helt nya utföranden.
Men vad exakt som är

gjort med bilarna lämnar
Helene osagt för att höja
nyfikenheten.
Helene
säger också att alla gärna får besöka montern, ni
kommer veta vart den är
då den verkligen kommer
SYNAS. Vad nu det innebär får vi vänta och se.

Johan ”Nosslin” Nilsson:

Hans-Ove Boberg:

bara göra sig beredd på
Förra året kunde vi se att få se. Då han är ägare
Hans-Ove’s
Volkswa- av Inredningsverkstaden,
gen Polo i skrikrosa ut- kommer även insidan på
förande, men till i år har denna vara helt galen
han valt att byta kostym om vi känner honom rätt.
på bilen. Hans-Ove är Han har dessutom fixat
inte rädd för att chocka inredningen på många
folk, det är snarare något andra bilar som ställs ut.
han verkar gå igång på.
Något färgglatt är det

Nu under vintern har Johan jobbat vidare
på sin cleana Mitsubishi Evo 8. Bilen har
lagt på sig några kilon och rumpan har blivit cirka 9 cm breddare och fram cirka 7
cm. Men bilen är fortfarande oerhört clean
och med den läckra candy-röda lacken
som tonar upp i solidsvart med silverflakes. Även inrednigen har sytts om för
att matcha och i bagaget kommer ni finna
golv i tre-stavig ekparkett. Vi får hoppas
Johan har fixat ordentligt med ljus i Sonax
monter, där bilen kommer stå, så vi verkligen får se effekten i lacken.

Morgan”Eplamojje” Svennarp:

och framåt är allt helt egenkonstruerat,
Morgan har ju alltid byggt bilar på ett medans bakdelen är kraftigt modifierad.
ganska galet och kreativt sätt och denna Något vi däremot inte kommer få se, är
gång är inget undantag. Hans Audi TT en massa blinkande lampor och stora
från 1999 har modifierats väldigt kraftigt. pampiga baslådor, utan detta kommer
Sen lång tid tillbaka har Morgan alltid ve- vara ett av hans mest stilrena byggen,
lat bygga något helt från grunden utan fast med ganska extrema former.
av att använda sig av bitar/delar från
andra bilmodeller. Så från framdörrna

Daniel Liimatainen
”Team Limmet”:

både utvändigt och invändigt, i samma
vita kulör. Designen utvändigt kommer
När Daniel visade upp sin BMW 1M drift- vara mer clean och kommer vara i aningbil för första gången var det många dra färger än vad vi sett tidigare, samt att
som häpnade. När man kör drifting så vingen kommer vara av modell större i år.
mycket som Daniel gjort med bilen sen Största krutet till säsongen 2014 ligger
2012, tar lacken samt dekoren rätt myck- på motorn som just nu är i delar. Målet
et stryk av värmen och däckresterna är 700 driftsäkra hästar, samt att styrkitet
som blir. Därför har bilen rivits ner helt som Daniel och teamet tagit fram ska vioch hållet och man har lackat om bilen dareutvecklas till att bli ännu bättre.

Henrik Andersson:

har ni sett något sådant förut?
Efter att ha sett Audi A4 kom- Och precis i vanlig ordning lär
bin i ett antal olika helt galna ni höra honom på flera mils
utföranden började man ju avstånd, då bilen kommer vara
fundera på vad Henrik skulle fylld med ljud från BRL.
skapa härnäst? Och efter en
lång tids tystnad började saker
dyka upp på facebook. Henriks
kreationer har tagit ytterligare
ett steg närmre dårhuset. Vad
tror ni om en Audi A4 pick up,

Team NKM med nära vän: TimeAttack. Riktigt välbyggda
Här kommer TimeAttack/racingandan flöda för fullt. Fyra sjukt
brutala bilar i form av en Nissan
GT-R, Mitsubishi Evolution VIII,
Honda Civic och teamets nära
vän en BMW M3. Samtliga bilar tävlar i PRO AM-klassen i

och brutala bilar. Utöver bilarna kommer ett depåtält stå i
den 119 kvadrat stora montern.
Glöm inte att besöka montern
och ta ett snack med grabbarna!

SHINING MONKEY Modified

EVENEMANG
Text : Daniel Serénus
Foto: Fredrik Berglund

När andra pratade utställning, snackade gänget bakom
Droolfest runt en festivalliknande
historia. För här ville man skapa
upplevelse och fest med fokus
på bilar.
Droolfest arrangerades under
augusti månad i Trollhättan. Arrangörerna hade inte bara ordnat en rad olika bilar, utan också
ett barntivoli, motivlackerare,
grafittimålare och öltält. En fest
helt enkelt. Tyvärr hade inte arrangörerna vädret med sig, men
även om det inte blev regn så
låg det i luften. Samtidigt var det
även en rad andra arrangemang
i närheten som gjorde att eventet inte fick så många besökare
som man kanske hade önskat.
Men de som kom fick uppleva en
rad aktiviteter och bilbyggen. En
stor eloge till arrangörerna för en
trevlig dag.

Drool Fest bjöd på något i alla åldrar.

Scenen fylldes med musik fram till
små timmarna.

Det bjöds på en hel del brinn-uts

Dessa små motorcross-cyklar kallas
fiddys och man kunde få provköra
om man ville

Kolla kompisar jag har har laddat ner
Qiozk-appen så jag kan läsa GreenLight
Magazine även på muggen.

Fint super seven bygge.

Det ÄR kul att se när andra
jobbar.

Ögongodis för ett motorfreak.
Robin Andersson har i alla fall lagt ner sin
själ i detta motorrum.

Storleken har ingen betydelse
eller?

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

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

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

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

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

www.persverkstad.se

www.ralphsdack.com

Tel: 0706-64 24 66
Gillstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Däck & Fälgar

Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

Specialist på Volvo m.m.

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

www.l-m-r.se
Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Spacer tillverkning

Allt man kan tänka sig till bilen

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Billjud, DJ, PA, Ljus, Hemmabio/HiFi,
Karaoke

www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60

www.skruvat.se

Mariestad

Vi har delarna du söker!
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

Bilvård

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Motorsport-produkter

Starcars Bilvård är det självklara valet
inom bilvård. Keramisk lackskydd, DROP
OFF, lackkonserveringar och rekonditioneringar samt även Lackering &
Solfilm.

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

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

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

www.starcars.se

Tel: 08-759 57 80

info@starcars.se
Stockholm
tel: 08-400 210 33

www.dinjacka.se

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

Motorsport-produkter

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

Styling & tillbehör

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

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

Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Stil för många mil
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,
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint 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

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

www.raidopower.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
shop.forza.se (Vår webbshop)
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

Coilovers och tuningprodukter till riktigt
bra priser, fri frakt på hela sortimentet!

www.getlow.se

www.mlimits.se

info@getlow.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

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

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.gpartners.se
054-210 400

Billjud

www.wrapzone.net
Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

www.gz-audio.se
Facebook:
facebook.com/GZaudio.se

FIA märkta motorsportsprodukter. BC
Racing Coilovers, Millers Racing olja,
Ltec, AEM, Isaw, Sparco m.fl.. Besök
hemsidan för mer info. Allt för din race
bil.

www.streetandtrack.se
info@streetandtrack.se
tel: 08-400 210 33

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu
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Sportig, kompakt och mångsidig. Audi allroad shooting brake
gjorde debut vid bilmässan
”North American International
Auto Show” (NAIAS) i Detroit.
Det är en tvådörrars crossover
och lämpar sig alltså inte bara
för asfalterade vägar. Den höga
funktionaliteten gör den idealisk för ett aktivt fritidsliv. Hybriddrivningen, som är lika kraftfull
som den är effektiv, möjliggör en
ny form av quattro-drivning: e-

tron quattro.
“Konceptbilen kombinerar attraktiv design, banbrytande
elektroniska applikationer och
en högeffektiv e-tron quattroteknik med en effekt på 408 hk
och endast 1,9 l/100 km”, berättar Prof. Dr. Ulrich Hackenberg,
utvecklingschef för AUDI AG.
“Med denna bil ger vi en mycket
konkret inblick i en nära framtid.”
Med Audi allroad shooting brake
vidareutvecklar Audi sitt form-

språk. Det typiska allroadkonceptet har sammanförts
med detaljer från kommande
sportbilar och karossformen
som kallas ”shooting brake”.
Interiört visar Audi även på
framtida lösningar för multimedia och intuitiva användargränssnitt.
Kraftfull exteriör design

Audi allroad shooting brake
har en kraftfull exteriör. Den
isblå konceptbilen har en
hjulbas på 251 cm, mäter
420 cm i längd och är 185
cm hög. Fronten domineras
av den sexkantiga single
frame-grillen. De dubbla
strålkastarna är en referens
till det klassiska formspråket

från de tidiga quattrobilarna. Men liksom i konceptbilen Sport quattro, som
visades i Frankfurt, döljer
de avancerad teknik. Matris-LED strålkastarna är
indelade i 4 sektioner med
individuellt styrda lysdioder som ger bättre sikt utan
att blända mötande trafikanter.
Överhängen är korta och
typiskt för shooting-brakedesignen är taklinjen som
välver sig lågt över karos-

sen och integreras i de
markerade
C-stolparna.
Ett laddningsuttag sitter
placerat i den vänstra stolpen och tankluckan i den
högra. Karossen består av
en materialmix av aluminium och ett kolfiberarmerat
kompositmaterial (CFRP).
De mörkgrå skyddslisterna
är en typisk allroad-detalj
som tillsammans med de
väl tilltagna skärmkanterna understryker de bilens
offroad-karaktär.

SUPER ANNONSPAKET
www.klracing.se
Vi har trimdelarna du letar ef ter

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

PRIS:
3000:- + moms
En helsida i GreenLight Magazine & en toppbanner på Rejsa.nu
Maila: info@greenlightmag.se
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Lexus RC F är baserad
på den nya RC Coupe
som visades på Tokyo
Motor Show i november
förra året . Den aggressiva nya Lexus RC F
är utrustad med en ny
5,0-liters motor med en
motoreffekt på mer än
450 hk .
Modellen
har
genomgående utformats
för optimal stabilitet
för att stödja den mest
kraftfulla V8-motor som
någonsin utvecklats av
Lexus. Modellen har i
detta F-utförande bredare hjul och däck, aktivt bakspoiler, stora
luftintag, integrerade kylkanaler och kolfiberkom-

ponenter som alla bidrar
till att leverera vad Lexus
beskriver som “funktionell skönhet.”
”Utformningen av varje
komponent är noggrant
utformade för att bidra till
modellens prestanda”,
säger Lexus RC F chefsingenjör Yukihiko Yaguchi . ”Unika luftutsläpp i
huven och bakre delen
av framskärmarna bidrar
till optimal motorkylning
och ökad kursstabilitet .
De skapar även ett aggressivt utseende som
tydligt förmedlar förväntningar på en dynamisk
körupplevelse”.

EXTERIÖR DESIGN
Lexus
karakteristiska
spindelgrill
dominerar
fronten på RC F, med en
subtilt ”F-motiv” inbäddad i mönstret under Lexussymbolen. Motorhuven
är markant högre för att
rymma den större motorn
och bidrar till att skapa en
kraftfull profil som passar
till denna F–modell. Luftutsläppen på baksidan

av de främre skärmarna
bildar formen av ett L
när de går samman med
sidotrösklarna, medan de
diagonalt staplade avgasrören ger designen ytterligare attityd.
RC F har hämtat designelement från Lexus
supersportbil LFA . En
aktiv bakspoiler reser sig
vid hastigheter över 80
km/t och återgår till sitt ur-

sprungsläge vid lägre hastighet än
40 km/t för att inte störa coupens
karosslinjer vid stillastående.
Tre varianter av 10-ekrade 19”
smidda aluminiumfälgar finns tillgängliga beroende på utrustningsnivå.
INREDNING
Den cockpit-liknande interiören
kompletterar RC F:s aggressiva
exteriör . Unika komponenter inkluderar mätarnas utformning, ratt,
säten, ornamentering och pedaler
. Instrumentpanelen domineras av
en centraldisplay framför föraren
som till färg och information ändras
i enlighet med de fyra valbara körlägen.
Komforten är som alltid viktigt för
Lexus. Med RC F debuterar Lexus
för första gången med ett elliptiskt
tvärsnitt för rattens tjocklek och
helt nya högryggade stolar som
designats för att likna känslan av
åtsittande sportkläder och erbjuda
liknande nivåer av stöd.
Bild & Text: Toyota/Lexus

1 av 3 får
cancer.
Men alla
drabbas.
Bli månadsgivare i dag.
Gå in på cancerfonden.se eller
ring oss på 020-59 59 59.
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myelom 2010
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11 Targa
Porsche 9

Porsche presenterade den
senaste version av 911,
Porsche Targa, på årets bilsalong i Detroit, the North
American International Auto
Show (NAIAS). Precis som
den legendariska första Targa-modellen har den nya
modellen den karaktäristiska
breda Targa-bågen och en
stor välvd bakruta.
Men till skillnad från den
klassiska modellen kan taket
på den nya Targa-modellen
öppnas med ett knapptryck.
När man trycker på knappen
lyfts taket automatiskt av och
stuvas ned bakom baksätet.
Fyrhjulsdriftssystemet PTM
är standard och med mer
fördelning mot bakhjulen
garanteras att också den
här den senaste modellen i
911-serien erbjuder optimala
köregenskaper på alla slags
vägar och i alla väder.
Med dessa egenskaper
framstår nya 911 Targa som
en högkvalitativ och innovativ pånyttfödd version av
den klassiska modellen från
1965. 911 Targa har mycket
gemensamt med nya 911
Carrera 4 Cabriolet. Upp
till fönsterlinjen är tekniken
och karossen i de båda versionerna mer eller mindre

oförändrade.
Kombinationen av det breddade bakpartiet, Targa-bågen och den välvda bakrutan
ger den senaste 911:an en
extremt sportig och utsträckt
profil.
Två versioner, båda fyrhjulsdrivna
Precis som hos föregångarna kommer den nya Targagenerationen i två versioner,
båda med fyrhjulsdrift. 911
Targa 4 har en 3,4 liters boxermotor med 350 hk (257
kW). Utrustad med Porsches
dubbelkopplingslåda (PDK)
och Sport Chrono-paketet
accelererar den från noll
till 100 km/tim på bara 4,8
sekunder och når en toppfart
av 282 km/tim. Bränsleförbrukningen är, enligt NEDC,
mellan 9,5 och 8,7 liter per
100 km beroende på val av
växellåda. Det motsvarar
CO2-utsläpp på mellan 223
g/km och 204 g/km
Toppmodellen är 911 Targa
4S med 400 hk (294 kW)
från sin 3,8-liters motor. Den
har en toppfart av 296 km/tim
och utrustad med PDK-låda
och Sport Chrono-paketet
accelererar den från 0-100
km/tim på 4,4 sekunder.
Bränsleförbrukningen varier-

ar mellan 10,0 och 9,2 liter per
100 km, vilket motsvarar 237 till
214 g CO2 per kilometer.
Med dessa siffror ligger den
nya modellen på samma nivå
som 911 Carrera 4 Cabriolet
när det gäller såväl motorprestanda, köregenskaper som
bränsleeffektivitet. Båda dessa
sportmodeller är certifierade för
att klara utsläppskraven enligt
Euro 6.
Den nya Targa-modellerna
kommer ut på marknaden i maj
2014. I Sverige kommer 911
Carrera 4 Targa att kosta 1 056
000 kronor och 911 Carrera 4S
Targa 1 191 000 kronor.
Bild & Text: Porsche

BLOGG

När solen stiger över den 900
år gamla borgen och sprider
sina varma strålar över Eifelbergen börjar den sömniga
gamla byn sakta vakna till
liv. Ett hurtigt par är ute och
springer tröttheten av sig, en
äldre man rastar sin till synes
lika gamla hund. Byns bed
and breakfast öppnar portarna och utanför ställer en
rultig tant en skylt med “frühstück” skrivet på en solblekt
tavla.

nästan avverkats, anländer
jag till en parkering full av liv.
Mina kollegor Domenico och
Anthony står och diskuterar
en 930 turbo tillsammans
med bilens ägare.
Bredvid står en papaya-orange McLaren MP4-12C och
en klassiskt röd Ferrari 458.
De båda Bilarna hummar
förnöjt i morgonsolen.

De sista metrarna hör jag en
ettrigt vrålande italiensk rak
fyra och får kliva av vägen
Denna scen som spelas upp när en pärlvit Lancia Delta
utanför mitt sovrumsfönster Integrale EVO II dundrar förhade kunnat vara tagen från bi på fullt ställ. Efter en snygg
vilken trött tysk by som helst. handbromssladd till parkerinJag inser plötsligt vart jag är gen kliver chefen Ron ut och
någonstans när en blodröd börjar genast skicka ut order
Gumpert Apollo mullrar förbi för att förbereda inför trackså det skakar i fönsterrutor- dagen som går av stapeln
na.
om nån timme.
Klockan slår 08:00, Jag
I tystnad byter jag om till och mina kollegor tar varsin
mina arbetskläder och ler in- bil när det I fjärran hörs en
ombords när jag ser texten alarmsignal och en speaker“instructor” på min tröja och röst;
tänker tillbaka på resan dit
jag är nu. När jag kommer ut “Achtung, achtung, achtung.
tar jag ett andetag och njut- Der Nordschleife sind jezt
er av den friska bergsluften, geöffnet”
sneglar på klockan och den
slår 07:30. Dags att gå till Radion i bilen spelar Fortujobbet.
nate son när vi glider iväg i
soluppgången.
När de inte-så-ansträngande
100 metrarna till kontoret Jag är hemma.

Jag är på Nürburgring.
Ända sedan jag körde på ringen
första gången har jag drömt om
att instruera där.
Nu, sex år senare är det verklighet. Efter mycket slit, släp
och kontaktknytningar lyckades
jag bli instruktör på RSRNürburg och RSRSpa. Här tänkte
jag dela med mig av mina anekdoter, äventyr, allmänt bilvärldsgrubbel, folk jag träffar och bilar
jag provar under min tid i motorfolkets Mekka.
Lite tips och trix för att klara sig
här nere kan nog krypa in bland
raderna!

BILLJUD
Text:: Sören Karlsson
Foto: Sv.Bilstereoförbundet

Patrik Tunheden har hållit
på med bilstereo sen början på 90-talet, men det
dröjde till -96 innan första
tävlingen. För Patrik har det
alltid gällt att försöka spela
så högt som möjligt. När
det gäller decibel-jakt, så
handlar det om att försöka
få så högt ljudtryck som
möjligt framme vid mätmikrofonen, vilken placeras
på framrutan på passagerarsidan. Efter några års
tävlande lyckade han t.o.m.
ta världsrekordet i sin klass.
Personbästa på tävling är
163,5 dB.
Senaste bygget var inte
tänkt att slå några rekord,
utan att tävla i Bassrace
och att kunna fungera som
demo-bil. Efter lite samtal

med Niklas på Carsound,
så bestämdes det att bilen
skulle fyllas med Audiopipes produkter. Målet var
att kunna köra Bassrace
149,9 dB. Då krävs det
att under 30 sekunder få
ett genomsnitt så nära
149,9 dB som möjligt utan
att genomsnittet går över
denna nivå. För att fixa
detta, måste bilen klara av
att spela över 150 dB utan
problem och att basarna
ska hålla för den långvariga
påfrestningen. Bilen klarar
155 dB med vanlig musik,
så med ton hade man kunnat spela ännu högre. Tittar ni på bilderna så förstår
ni vad som krävs av en bil
som ska klara de här höga
trycken.
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Sveriges bästa
priser på bildelar
Spara 30% på bildelar
i originalkvalitet!

Nyhet! Jämför verkstadspriser nära
dig och få delarna monterade.

Bra bildelar till skruvade priser

