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LEDARENLEDAREN
Vad kommer här näst?
I detta nummer kommer ni läsare
kunna njuta av nya Ford GT en
uppföljare av den gamla klassikern
Ford GT40. Ni kommer att kunna
läsa om Honda som väcker liv i
NSX:en. Men vad kommer här
näst? När får vi se Mazda väcka
liv i RX-modellerna? Kanske en
RX9:a?

Tyvärr har vi ingen info om dessa
koncept men att trenden om att
väcka liv i gamla sportmodeller
verkar hetare än något just nu.
Själv tycker jag det är positivt;
så länge man gör det med finess
och med rätt design.

Måste ta tillfället i akt och säga
att vi fått ett riktigt bra gäng
bakom tidningen inför säsongen

2015 med nya medarbetare. Vi
hoppas kunna få ihop någon
utställning i tidningens namn
denna kommande säsong.

Men då alla ändå ligger i garaget
och skruvar känns det lite onödigt
att skriva denna text då ingen har
tid att läsa den. Jag själv ligger i
garaget fast jag trodde jag var klar
med bilen visar ju på hur det alltid
blir under vintern. Det är svårt att
hålla tassarna borta ibland

Därför skall jag fatta mig kort och
avsluta ledaren lite abrupt denna
gång, då jag måste lossa en hårt
åtsittande M8 skruv.

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

REPORTAGE
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Christoffer Talvis

Lancia A112, Volvo 745 TiC, Volvo C30, Volkswagen Corrado, Volkswagen Passat,
Volkswagen Golf, Toyota, någon med sjuk beslutsångest. Ser bilen ut som en Volvo
745 någonstans? Tänkte väl det. Så som ni reagerar gjorde vi också när vi såg bilen
för första gången.

I småländska Tranås hittar vi
en väktare som bygger om
sina bilar på ett lite annorlunda sätt än de övriga bilbyggarna i vårt avlånga land.
Mattias Svensson som han
heter gillar att hitta på kreativa
lösningar och verkligen sticka
ut från mängden. Att modifiera färdiga kjolpaket och sedan montera på en bil och sedan känna sig nöjd existerar
inte i hans värld. Tanken med
denna bil var inte riktigt vad
slutresultatet blev. Han hade
fått syn på en Lancia A112
som hade stått och samlat
damm på en tomt i Tranås.
En dag plingade han på dörren där bilen stod och frågade
om han fick köpa den. Men
ägaren var inte direkt sugen
på det, eller snarare sagt, han
ville behålla motorn i den. De
lyckades komma överens om
en deal att om Mattias monterade ur motorn så kunde
han få resten av bilen gratis.
Jag körde bilen till garaget,
40 minuter senare åkte jag
och lämnade motorpaketet.
En tigersåg kan göra många
underverk, säger Mattias.
Perfekt med ett gratis objekt
och att kunna lägga pengar
på annat som behövs. Mattias plan med denna Lancia
kaross att kunna åka fort på
isen. Men Lancian behövde

Kreativitet kan förklaras på
många sätt. Enligt Mattias är
det kanske när det omöjliga
blir möjligt.

en motor för ändamålet. Mattias hittade en voltad Saab
9000 Turbo där motorn kunde
användas så han monterade
motorn bak och stumsvetsade styrlederna. Men det var
här han insåg att detta inte
kommer fungera speciellt bra.
Då en budget för detta bygge
redan var bestämt ville Mattias inte övertrassera denna.
Delar från Saaben och Lan-

Bygget spårade ur lite men
resultatet blev desto bättre.

cian som inte behövdes såldes.
Han hittade en annons på en
Volvo 745 TiC för 4500 kronor
som inköptes och det var nu det
började spårade ut totalt. Mattias
insåg att detta kommer bli för extremt för att ha som bil att åka runt
med på isen. Han började med att
mäta upp axelavståndet på Lancian för att se hur mycket Volvon
behövde kortas på längden för
att passa till Lancia karossen. En
jigg konstruerades så att bygget
kunde fortsätta. När Volvons längd passade till Lancia karossen
svetsades dessa ihop. Men Lancian är ju inte bara en kompakt
bil, den är även smal vilket inte en

Volvo 745 är. För att få detta och
fungera behövdes riktigt breda
skärmar. Mattias provade på att
plasta ett gäng (närmare sagt 20
stycken) innan han insåg att det
är bättre att hitta några breddare.
Efter mycket sökningar på nätet
hittades ett breddningskit på
Volkswagen Corrado som skulle
bli perfekt, som sedan fick modifieras för att passa mot Lancia
karossen.
Jag blev riktigt nöjd med resultatet, säger Mattias.
Då Mattias kunskaper att plasta
inte var tillräckliga för att skapa
sidokjolar valde han sin kunskap
som han hanterar avsevärt bät-

Race-igt!

Motorn kommer från Volvo och
stavas T5.

Efter 20 försök att plasta
breddare till bilen, slutade
det med ett modifierat VW
Corrado kit.

tre, plåt och svetsning. Vid
den här tidpunkten startade
han även en projekttråd på
garaget.org och fick massa
beröm. Han blev bara mer
och mer sporrad. Men Volvo motorn var inte tillräcklig
och Mattias började forska i
hur mycket arbete det skulle
vara att montera en T5 motor
i 745an. Både kompisar och
hans pappa sa åt honom att
det var onödiga pengar och
tid att få det att fungera.
Tjurskallig som jag är låste
jag in mig i garaget och började bygga, säger en flinande
Mattias.

För att matcha den lilla bilens
kaxiga yttre ville Mattias att
även insidan skulle ge samma
intryck. En fullbur, racingstolar och en ganska spartansk
flockad instrumentbräda blev
resultatet.
Bilen hade nu blivit antagen
till Bilsport Performance &
Custom Motor Show, så dag
som natt arbetade Mattias
flitigt med bilen. Man kan ju
säga att det var med nöd och
näppe som bilen blev klar.
När bilen stod i sin monter så
hade inte lacken ens torkat,
men i övrigt var Mattias nöjd
med sin arbetsinsats. Detta
år blev det tyvärr inget pris.

Två dagar efteråt tog jag fram
stämjärnet och kniv och började
skrapa bort lacken, säger Mattias.
När Karossen tillslut var lackduglig igen kördes bilen upp till Stockholm där han hade en kompis
som till vardags är tatuerare. Han
hade motivlackat några hjälmar
som Mattias blev imponerad av.
Han gav kompisen fria händer att
motivlackera hela bilen. Dagarna
gick och som tillslut blev månader.
Efter två långa månader började

Mattias undra om bilen skulle bli
klar någon gång. Kompisen sa
i ett telefonsamtal att han får ha
tålamod, att motivlackera en hel
bil tar sin lilla tid när man aldrig
gjort något sådant tidigare. Tillslut
var det dags att hämta den, Mattias trodde inte sina ögonen när
han fick syn på bilen. Året därpå
gick det mycket bättre på utställningarna, men det bästa priset var
nog Årets Kreation på Greenlight
Galan. Nu i år kommer Mattias

Aldrig har vi på tidningen skådat ett
sådant ihop plock där resultatet
faktiskt är extremt bra. Mattias har
lyckats få alla linjer att passa in på
ett bra sätt.

försöka att registreringsbesikta
bilen, tanken är att hans grabb
som idag är ??? år ska få bilen
när han fyller 18.
I skrivande stund håller Mattias
på för fullt med ett nytt bygge,
men när den kommer vara klar
är ännu oklart. Inte fullt lika omfattande som detta bygge men
bra nära.

FAKTA

Namn: Mattias Svensson
Ålder: 33 År
Bostadsort: Tranås
Arbete: Väktare
Fritidsintressen: Allt inom motorsporten
Bilmodell: Extreme XS
Årsmodell: Svårt att säga förens att bilen är reggad.
Hur länge har du/ni ägt bilen: Snat 5 år

Tack till:

Dekaltrim, Chassit, Mafra, Stylingbutiken, Alfta billack, Åbergs pulverlack, Jens Carlsson, Björn Nyström, Inge Ljungberg, Kent Lundin
samt min familj som ställt upp..

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Detta har länge funnits i familjen men självklart min far som hade och har stort bilintresse. Han
hade en sportbil som han fixade och trixade med under min uppväxt redan som barn och jag var
alltid med honom när han höll på med större och mindre ombyggnationer på hans bil. Därefter föll
det ganska naturligt att jag var lite tokig och gillade motordrivna fordon i alla sorter men mestadels
dom med fyra hjul.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Har gjort och gör ibland större ombyggnationer och uppgraderingar men får ofta då ta hjälp av
mycket goda och snälla vänner för att få saker och ting gjort. Därför är jag själv ingen superbyggare och anser mig helt enkelt hamna på en 6a. Lite bättre än medel tycker jag ;-).
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Höll på att lokalisera ett missljud från en av mina dyraste bilar jag ägt, för inte så länge sedan. Det
grova missljudet gav mig misstankar att motorn av skrot/sallad men det var bara en AC-kompressor som hade skurit – stor skillnad på lager i motorn tex. istället för bara en kompressor till ACn.
Det var en liten hemsk och tråkig känsla som varade ett par dagar. Annars har det nog inte hänt
mig något hemskt i garaget. Har inte lyckats tappa något tungt på mig själv eller skurit mig allvarigt. … peppar peppar!
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Plåt och lack är jag ingen höjdare på - är jag väl sämst på i alla fall.
Vem är din bilbyggar förebild?
Ingen speciell person. Gillar generellt inte att göra samma som någon annan, även fast det kan
vara bra ofta. Men ser inte på någon som en förebild på så sätt. Det är hela motorsporten och
banracingen specifikt som jag analyserar och får idéer ifrån.
Bästa garage drycken?
Inget freak av energidrycker så håller mig till Kaffe – gott!

Fakta
Namn:
Victor Lennman
Ålder:
29
Bor:
Sundbyberg
Arbete:
Bygg- Säkerhet- och fastighetsbranschen.
Civilstatus:
Singular

Providing You with Originals since 1991

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Väldigt varierande från månad till månad, beroende även på när jag behöver/önskar hjälp från någon av
mina vänner, som måste vara med. 90% helger. Men blir någonstans mellan 3 till 20 tim i veckan.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Självklart. Låt oss kalla projektet för: BMW E36 Turbo. Bilen byggs för att gå snabbt på bana enl.
reglementen osv för att kunna tävla i b.la omtalade formen Time attack, tillsammans med mitt kära team
NKM Racing Team.
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Där stod vi, i de värmländska skogarna med snö
upp till knäna och precis
perfekt temperatur, allt
var upplagt för ett riktigt
spännande rally. Teamen
var taggade, åskådarna var på hugget, fotograferna var fokuserade.

Det var mitt tionde (10!)
besök på Rally Sweden.
Årets hopptävling på Colin’s Crest vann belgaren
Thierry Neuville med
rekordlängden 44 meter.

Hyundai i20 som rally-bil. Mer Bä än Bu!

Svenska rallyt bjöd på mer än bara WRCbilar

Hopp om livet!

Belgaren Thierry Neuville satte rekordet på
Colin's Crest med ett hopp på 44 meter.

Den ständigt glade Henning Solberg lyckades
inte nå toppen denna gång. Men lika glad för
det!

Få som tar ut sin Porsche för lite snösladdskörning i skogen.

Franmannen SEBASTIEN OGIER tog hem första
platsen denna upplaga av svenska rallyt.

Reportage
Text: Daniel Serénus
Foto: Martin , Chrsitoffer
& Daniel

Ibland är det kul att bara svänga
förbi ställen i vårt avlånga land. I
höstas ledde min resa till Malmö.
På vägen fick jag chans att ta
en titt hos Robin Jonasson som
driver företaget Elite projects tillsammans med sin pappa, och
hans senaste Porsche bygge.
För många minns hans grymma
Boxster bygge som dock inte såg
ut som en vanlig Boxster. Kanske lika lite som det här bygget. I
grunden är bilen en Porsche Cayman men inspirationen kommer
från Porschehybriden 918.
När jag besöker verkstaden står
bilen olyckligtvis på saxliften, så
tyvärr fick vi inte se bilen i action.
De har precis påbörjat ett växellådsbyte och då bilen inom några
veckor skall vara startklar för nästa tävling fanns det ingen tid att
förlora. Robin kör nämligen racing med bilen, Caymans lite trötta
originalmotor är ny utbytt mot en
Porsche turbomotor från modellen 996. En motor som lämnats
relativt original, men vad gör det
när den som original har ca 480
kusar under huven.
Att Robin är en Porschetokig person går nog inte att dölja. Elite
Projects har därför blivit duktiga
på bilmärket. Men de kan inte
bara bilar och motorer, de är extremt duktiga på bildesign, chassidelar samt kompositmaterial.

Det har de bevisat på detta
bygge som har en kaross i
kolfiber, en läcker design och
en rad speciallösningar. Hela
karossen väger bara 30 kg
och totaltvikten på bilen är lite
över 1100kg. Det gör ekvationen enkel: med en stark
turbomotor och en låg vikt är
bilen riktigt snabb. Något vi
kunnat se på olika banor runt
om i Sverige, på Ljungbyhed
tog Robin hem första platsen
i en Time Attack-tävling.
Fram- och bakvagn kommer

Avgasutblåsen fick lösas på ett mycket speciellt sätt för att efterlikna inspirationsmodellen
918.

även de från en Porsche-modell,
en 997 RSR. Designen är inspirerad av Porsches dyrgrip 918,
men Robin har satsat mer på en
tävlingsanpassad aerodynamik.
Det skvallrar nämligen den stora
frontläppen, vingen samt bakdiffusern om. Hade inte Robin avslöjat donatorbilens modellbetckning, hade man nog aldrig som
gröngöling listat ut vad det var för
modell där under.
Bilens former är vacker och detaljerna är många samt välarbetade. Man märker att Robin
kan sin sak och har en känsla för

Bilmärket Porsche ligger Robin och företaget
Elite Project varmt om hjärtat.

slutresultatet, jag har sällan sett denna finish i
racingvärlden.
Lycktorna fram är egendesignade med inspriation från 918 LED lampor. Baklamporna kommer från 991:an. Inredningen är kanske inte
lika vacker som Porsche 918:ans, eller det
kanske är en definitionsfråga. Den är ju lite mer
racingsinpirerad och i tävlingsvärlden är det ju
det man vill ha.
Kul att vi fick chansen att säga hej till Robin
och hans kollegor. Vem vet, våra vägar kanske
bär till Hasslarp snart igen?

In Action!

Motorn kommer från Porsche 996 Turbo.

11998 kr
13994 kr

2x15tums GPX-basar & 3500W monosteg
Tungt baspaket som garanterar basgångar så djupa att du
aldrig mer kommer nöja dig med mindre. Dubbla GAS
GPX1544 drivs av det monstruösa GAS Competition
3500.1D och resultatet är slående effektfullt. Basarna har
en effekttålighet på 1400Watt RMS och slutsteget i sin tur
lämnar hela 3500Watt RMS i 1 ohm. Ord.pris: 13994:-

www.brl.se

pioneer bilstereopaket

ROCKFORD POWER T2D212

HERTZ 2x10’’-BASPAKET

3a6b%
att

1a7b%
att

R

R

898 kr

Mediaspelare från Pioneer med 4x50Watt
förstärkare och AUX/USB på fronten. 2Par
GAS BEAT-högtalare ingår. Ord.pris: 1395:-

6998 kr

4490 kr

Riktigt grym och välkonstruerad 12” bas på
2400Watt som imponerar på omgivningen med
kraftigt ljudtryck och välspelande bassvep.

Baspaket från Hertz. Baslåda med dubbla
10" basar. 700Watt (RMS) monoblock och
passande kablar. Ord.pris: 5378:-

Borlänge

jönköping

karlstad

trollhättan örebro
överby

baKOm säljaren bakom liseberg

göteborg

webbutiK

Skomakargatan 1
Tel: 0243-800 80
Vardagar: 10–18
Lördagar: 11–16

Kämpevägen 17
Tel: 036-71 45 45
Vardagar: 11–18
Lördagar: 11–15

Blockgatan 6
Tel: 054-85 06 00
Vardagar: 10–18
Lördagar: 11–15

Anes väg 5
Tel: 0520-832 80
Vardagar: 10–19
Helger: 11–16

Adolfbergsvägen 14
Tel: 019-20 67 60
Vardagar: 11–18
Lördagar: 11–15

Mölndalsvägen 19
Öppnar våren 2015

Tel: 019-20 67 50
Vardagar: 9:00-17:00

Vid Kupolen

Vid viadukten

Våxnäs

www.brl.se

TUNING CAR
Foto: Hjalmar Van Hoek
Jallegraphics.com.
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Text & Foto
Christoffer Talvis

På en Saab 9-5 från 2006 är
inte helljuset det bästa, så för
att kunna se något i dessa
mörka tider måste åtgärder
vidtas. Förra året fick det vara
nog, det är viktigt att kunna
se vad som händer i vägkanterna om det står något
djur som lurpassar. Två billiga SIMs extraljus med bred
ljusbild gjorde saken bättre.
På senare år har marknaden
för LED-extraljus och LEDramper blossat upp, då LEDramperna är små och oftast
lätta att gömma snyggt på en
bil. Om vi ska göra en liten
jämförelse, ett 55W halogen
glödljus ger cirka 900-1200
Lumen och ett 35W Xenonljus cirka 3200 Lumen. Den
här LED rampen som vi har
monterat i detta reportage är
en 126W CREE LED ramp
har ett Lumen värde på cirka
11 300. Andra fördelar är låg
strömförbrukning, full ljusstyrka vid startögonblicket och
en mycket fin, jämn och lång
ljusbild med LED extraljus
gentemot xenonextraljus.
När det kommer till själva valet vilken bredd och därmed
styrka är upp till vad man
har för behov. Om vi kollar utbud på ramper så finns
det allt från 11 centimeter till
134 centimeter långa ramper. Denna 126W CREE LED

ramp som vi montera i detta
reportage är en smidig sådan med lagom längd som
passar perfekt ovanför eller
under
registreringsskylten
med hjälp av en extraljushållare. Eftersom vi redan hade
en extraljushållare gjort för
två extraljus monterat bakom
regplåten valde vi att montera denna LED-ramp på det
fästet. Rampen anlände till
oss oerhört snabbt, grabbarna på Crazyride.se skickade
iväg den en tidig fredag eftermiddag och redan på måndag
morgonen plingade det till på
mobilen att paketet fanns att
hämtas ut. Precis så det ska
vara, snabbt och smidigt. Då
jag var osäker på om det extraljus relä som redan satt
monterat i bilen skulle klara
av denna skickade jag iväg
ett mail till Crazyride.se, kort
därefter hade jag fått svar.
Suverän kundtjänst som är
tillgänglig för konsumenterna
alla dagar i veckan. Rampen
var välpaketerad, en liten
gedigen och förvånansvärt
tung pjäs. På undersidan av
rampen sitter två fästen som
du kan justera i sidled om den
lossar dessa med en 6mm
insexsnyckel. I dessa block
monterar man sedan dit en
glidskena som du sedan kan
justera upp och ner för att få

Hasse & Tage? Nä Hasse &
Johan “Nosslin”Nilsson.

Monterade flatstifthylsa på
kablarna för att enkelt kunna
montera bort rampen vid behov.
För att skydda extra mot fukt
monterades krympslang på
samtliga kablar.

För att ställa in vinkeln på LED rampen får
man släppa lite på de fyra 10mm skruvarna som sitter monterade på varje block.

ljusbilden där du vill ha den. Då vi redan
hade kablar framdraget var det bara att
skarva ihop dessa med kablarna från LED
rampen. Skulle man mot förmodan inte ha
detta på sin bil så säljer Crazyride.se ledningssatser som innehåller det som behövs
för att koppla in din ljuskälla.
En stark rekommendation ifrån oss är att
investera i LED extraljus oavsett om det är
en ramp eller de klassiska runda extraljusen. Visst dessa kostar lite mer än vanliga
halogen extraljus men delar du totalkostnade med antal månader hållbarheten är
så blir det inte många kronor.

Justering av blocket där fästet monteras
på med en 6mm insexnyckel

Här är några
plus vi ser
med LED:
Drar väldigt lite ström, vilket gör
att du kan montera ramper med
mer effekt än vad du hade kunnat göra med halogen på samma
relä/säkring.
Du slipper fördröjningen som
uppstår när du tänder xenonkonverterade extraljus

Original

Original helljus plus 126W CREE LED Bar

Extremt lång livslängd, när fick
du en halogenlampa att hålla i
25 år?
Väljer man en LED ramp går den
att gömma snygg i kofångaren
på bilen om man lägger lite tid
på monteringen.
.

herlinwiderberg.com

Handla tryggt
till lägsta pris!
Skulle du hitta samma bildelar billigare än på Skruvat.se
så garanterar vi dig samma pris – men med våra trygga
leveranser, bra service och schyssta villkor!

Bra bildelar till skruvade priser

Vårt sortiment innehåller

400 920 produkter

Mercedes-Benz

POSTER
Foto: Rani Giliana
Ranisfoto.se

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.
Det är värt en omväg!

www.adrian-styling.com

www.persverkstad.se

Däck & Fälgar

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

Tel: 0706-64 24 66

www.ralphsdack.com

Gillstad

Tel: 0520-44 44 99

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

Sjuntorp

Allt man kan tänka sig till bilen

Bilvård

Vi har delarna du söker!

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Generalagent / Importör / Distributör av
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining
Monkey, Race Ramps, HRX och Toorace. Produkterna finns i vår webshop
och hos mer än 200 återförsäljare i
Skandinavien!

www.skruvat.se

www.seabeach.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

www.sonax.se

Bilvård

Motorsport-produkter

Belysning

Motorsport-produkter

Extremeprotect är ett långtidsverkande
starkt eco lackskydd för dig som vill ha
ett lättskött och slitstarkt lackskydd. Extremeprotect Glass Coating / Drive and
Shine

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

Brett sortiment av LED arbetsbelysning,
xenon arbetsbelysning, takramper,
varningsljus- & utryckningsljus, xenon
konverteringssatser m.m. till marknadens
absolut lägsta priser. Snabb leverans
inom hela Sverige och tillmötesgående
kundsupport 7 dagar i veckan!

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

www.extremeprotect.se
072-854 53 57
Stockholm
info@extremeprotect.se

www.simpson-europe.com

www.crazyride.se

Spacer tillverkning

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

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.sonax.se

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

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

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

Styling & tillbehör

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.

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fosgate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Audio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

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
Tel 0322-105 30
Alingsås

Tel: 019- 206750

www.brl.se

Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhättan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

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!

Tuning produkter till rätt pris!

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

www.mlimits.se

www.getlow.se
info@getlow.se

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

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

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

www.Billjudgruppen.se
Färgelanda
Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdig printade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.

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

www.vnvinyls.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

Gör som många andra - handla av oss

REPORTAGE
Text: Daniel Serénus
Foto: Radical

Tänk dig att en liten biltillverkare från Storbrianien
kan göra något så radikalt
som att bli en omtalad aktör inom motorsporten i hela
världen. Idag har Radical bilarna helt egna klasser inom
motorsport, där man bara
kan köra med Radical-modeller. Sverige är inget undantag. Här har man skapat
kuppen ”Radical Cup Scandinavia”.
Allt började för inte så hemskt länge sedan, när Mick
Hyde och Phil Abbot grundade Radical. Tanken var
att skapa en sportbil med
motorer hämtade från motorcyklar. Ett koncept som
visade sig vara genialiskt.
Idag har Radical hunnit med
att sälja över 1900 bilar sedan starten 1996, till en relativt smal målgrupp.

Radical RXC blev snart en
verklighet och med sina influenser från LeMans bilarna gjorde att den till en riktig
nackvridare. Målsättningen
var att skapa en sportbil för
den som letar efter aggresivitet, kraft, och en bil som kan
sätta en bra tid runt banan
med. En bil som inte alla andra har och något som får
telefonkamrorna att blixtra.
En extrem sportbil helt enkelt.
Man skulle ljuga om man
säger att inte RXC:n lever
upp till dessa mål. Dock får
man hoppa komfort och en
tyst förarmiljö. Men det är
det Radical kallar för körglädje.

RXC projeketet tog hela tre
och ett halvt år att utveckla
för Radical gänget. Motorerna lånar man från FORD
När Radical gav sig på pro- och får då en stabil samt
jektet att skapa sin första trygg motor med massa pogatregisterade sportbil, för- tensial. Med lånade motorer
stod man snart att det skulle får man yttligare en fördel
bli allt annat än tråkigt. Med när det kommer till ägansin erfarenhet från motors- de. För den låga vikten på
porten och att tillverka lätta 900kg och kraften från en
bilar med otrolig väghålln- turboladdad V6 gör bränsle
ing, hade RXC-projekter rätt ekonomin relativt tacksam
förutsättningar redan från samt reservdelsutbudet bestart. En banbil för landsväg. tydligt större.

Värsting
motoralterantivet
är på över 400hk och har en
7-växlad
paddel-växellåda.
En 0-100km/h tid på 2,8 sek.
Vilket är fakta som får till och
med en del av italienarna att
se upp i backspegeln.
Men RXC är inte byggd för
dem som älskar sin Porsche
911 och söndagskörning. Den
är byggd till en målgrupp som
älskar motorsport och vill ha
ett ständigt léende på läppar-

na när man rattar runt på struktionen av kaross. De
kruviga vägar.
har heller inte snålat med
kunskapen om att hantera
AerodyMen tanken är inte att vi luftmotståndet.
skall sälja in RXC-kon- namiken är noga utstuceptet till våra läsare, utan derad i alla deras byggen
att förunnans över hur sedan starten för 19 år sedenna lilla biltillverkare dan.
lyckats skapa något så
unikt. Designen är otroligt RXC har stora likheter
vacker och allt annat än med Jon Olssons Ultima
vanlig. I Radicals historia bygge, vilket dock kan
är det kompositmaterial bero på att även han har
som varit grunden i kon- en förkärlek till LMP-bilar-

na ( LeMans).
RXC är en extrem bil från en radikal biltillverkare.

Vad tycker ni om LAP TIMERS?

Nödvändigt

100%
Modern konst.

Onödigt

0%

Happy

Anniversary!

GT
Nya Ford

Tror nog Ford lyckades med det
omöjliga när de på 60-talet presenterade GT 40, en bil som fick
en odödlig design. Fortfarande
flera decennier senare är den lika
vacker. Ford gjorde en ny GT 40
för några år sedan men då med
samma designlinjer. När man nu
släppte den nya formen av en ny
GT modell var man tvungen att
skapa den känsla som man gjorde
på 60-talet.
Huruvida denna nya modell blir lika
odödlig återstår att se. Men vilken
bil man skapade, Ford gör oss inte
besvikna utan tvärt om positivt
överraskade. Den har mycket av
sin föregångare men också mycket nytt. Ett lite råare formspråk
som passar en supersportbil idag.
Dock saknar jag den klassiska dörröppningslösningen som den förra
GT40 erbjöd.
Men så är detta en GT utan tillägget 40. Till hjärta ger man bilen
en Fords Eco boost motor med
6-cylindrar i V-form. Som sedan är
dubbelturboladdad och ger bilen en
prestanda på hela 600hk. Chassit
är ett aerodynamiskt mästerverk
tillverkat i kolfiber.
Inredningen luktar Ford och jag
tycker att förutom ratten är den rätt
lik nya Mustangens.

Lanseringen av Ford GT kommer att ske under 2016 och
orderblocken tecknas nog fullt
relativt fort.

man GT4
y
a
C
e
h
c
Pors

Porsches nyaste modell med beteckningen GT är Cayman GT4. Det är första gången Porsche introducerar en GT-modell
baserad på Cayman, med komponenter
från 911 GT3. En varvtid på sju minuter
och 40 sekunder runt nordslingan på Nürburgring gör den till det nya riktmärket i
klassen. Cayman GT4 presenteras första
gången på bilsalongen i Génève i början
av mars.
Motor, chassi, bromsar och aerodynamik
på Cayman GT4 är utformade för högsta prestanda men trots det har denna
toppmodell samma smidiga och användarvänliga egenskaper som alla Cayman.
Den drivs av en 3,8-liters sexcylindrig
boxermotor med 385 hk (283 kW) som
ursprungligen kommer från 911 Carrera
S. Växellådan är sexväxlad manuell. Cayman GT4 accelererar från 0 - 100 km/tim
på 4,4 sekunder och toppfarten är 295 km/
tim. Bränsleförbrukningen enligt NEDC är
10,3 liter per 100 km.
Karossen är sänkt med 30 mm och chassit med väl tilltagna bromsar består nästan
uteslutande av delar från 911 GT3.
Första Porsche Cayman med downforce
både fram och bak.
Till det yttre skiljer sig Cayman GT4 markant från vanliga Cayman. Tre stora luftintag framtill och en stor fast monterad
vinge bak är delar av ett aerodynamiskt
paket som skapar downforce (marktryck).
Som tillval kan Cayman GT4 utrustas
för ännu sportigare användning. Tillvalen inkluderar PCCP keramiska bromsar,

skalstolar av kolfiber (CFRP),
ett Sport Chrono-paket med den
unika appen Track Precision och
ett Club Sport-paket.
Inredningen är utformad så att
föraren och passageraren kan
uppleva ofiltrerad körglädje. De
sitter i sportstolar klädda med en
kombination av läder och alcantara med mycket gott sidostöd.
Den kompakta sportratten i nya
GT4 ger perfekt kontroll och direkt styrkänsla.
De tekniska delarna i den nya
GT-modellen baseras på 911
GT3. Med motorn placerad mitt
i bilen och med de bästa köregenskaperna i sin klass fortsätter den traditionen från 904
GTS, 911 GT1, Carrera GT och
918 Spyder.
Porsches GT-modeller förkroppsligar märkets sportiga
kärnvärde, Intelligent Performance, genom kopplingen mellan användbarhet både i vardagen och på tävlingsbanan. Fyra
av fem förare av Porsche med
GT-emblem använder sina bilar
också på bana.
Cayman GT4 gör sin världsdebut på bilsalongen i Génève,
“Geneva International Motor
Show” i början av mars. Den
kan beställas redan nu och kommer till återförsäljarna i slutet av
mars. Priset i Sverige kommer
att fastställas inom kort.

Läs Sportbilar i plattan

Köp och läs Sportbilar i Qiozk. Alla dina tidningar på ett ställe.

Qiozk

Tidningsaffären
www.qiozk.com
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Ford Mus

kaste sugmotor hittills,
en V8 på 5.2 liter som
levererar över 500 hästkrafter och 542 newtonmeter. Vad som gör just
denna motor unik från
övriga V8 som Ford proOm vi ska kolla tillbaka i ducerat är att man montiden senast Ford gjorde terat en platt vevaxel som
en sådan värsting av har 180 grader mellan
Mustangen var 1965 med vevtapparna istället för 90
Shelby GT350. Nu 50 år grader som många andra
senare gör man en ny har. Några fördelar med
kompromisslös version av den plana vevaxeln är att
nyaste modellen av Ford den tar mindre plats i moMustang. I specifikationen torblocket, motorn klarar
på denna brutala Mustang av att varva mera samt
så har man verkligen inte evakuera ut avgaser från
snålat på godsakerna, en cylindern betydligt effektikompromisslös värsting vare.
helt enkelt.
Motorn som är Fords star- Men det är inte bara motFord har verkligen lyckats
i år! Många oerhört läckra
modeller, men även lite
nyheter som verkligen
inte skäms för sig när det
kommer till prestanda.

orn man gjort råare på just
denna superversion. Ett bodykit
som ger en aggressiv look, fälgar tillverkade i kolfiber och
ordentlig väghållning med genomgående tema på aerodynamik. Då amerikanska bilar
har en tendens att alltid vara
tunga har man även arbetet
med den delen, viktbesparing.
Detta är kanske inte den vardagliga bilen du tar till affären då
man sparat ordentlig på vikten
inuti bilen genom att ta bort

luftkonditioneringssystem,
ljudsystemet (vilken du får
genom mullret från V8an),
baksäte, backkamera, bagageutrymmets golv och matta,
samt hjälpredan som behövs
vid punktering. Om man nu
skulle vilja ha kvar komfortabla utrustning kan man
köpa till electronics package
som förser bilen med tvåzons
klimatanläggning, åttatumsskärm med navigation, ljudsystem med sju högtalare
samt några fler finesser. Men
detta medför vikt och därmed
sämre prestanda än i specifikationen.
Men för att få en fin balans

mellan effekt, aerodynamik är
väghållning något man pratat
mycket om. Ford menar att
Mustang Shelby GT350R är
den mest bandugliga produktionsmustangen som någonsin lämnat bandet.
Planen är att de första bilarna ska finnas till försäljning
senare under året, men ännu
är någon prislapp ej satt.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Ford

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Framtidens blodprov visar
om du får hjärtinfarkt eller inte.
arne hegerfors

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år.
Nästa avgörande genombrott
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom.
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
barn, dina barnbarn, en kär vän? Genom
ett enkelt blodprov kan din läkare avgöra
det och fler liv kan räddas.

En världsunik kunskapsbank
Det blir möjligt tack vare en världsunik
kunskapsbank som ska byggas upp på
våra universitetssjukhus. Med avancerade provtagningar av olika slag kan man
hitta de riskmarkörer som varnar för
hjärtsjukdom. Upptäcka faran och kunna
ge skräddarsydd behandling så att hjärtsjukdom aldrig behöver uppstå.
Många tiotusentals givare ger generösa
gåvor till Hjärt-Lungfonden. Jag är med –
och din gåva behövs också.
Vi måste bli fler som ger till forskningen.

Ring 0200-89 19 00

eller ge din jubileumsgåva på
www.hjart-lungfonden.se

tillsammans r äddar vi liv
pg 90 91 92-7. läs mer om vårt 110-årsjubileum på www.hjart-lungfonden.se

8 GTB
Fer rari 48

Bilen vi har väntat på sen Ferrari F40 (vi räknar inte med
Californian)
En riktig sportbil ifrån Ferrari
med turbo! Den nya, uppgraderade, faceliftade Ferrari 458
som nu heter 488 GTB!
Jag gillar verkligen dom nya
luftintagen till baken. fronten
ser onekligen seriös ut med.
Och denna gång så känns
inte överladdning som främst
en miljöursäkt, även om motorvolymen är mindre. För det
är ju trots allt det som Ferrari
är ute efter, lägre bensinförbrukning och avgasutsläpp vid

normal körning. Så motorn är
nu på 3,9 liter istället för 4,5.
Men med två turbos…
Detta innebär 660hk!!! I minsting-Ferrarin! Och mer vrid än
vad storebror V12an på 6 liter
lämnar!
För att matcha den nya motorns karaktär så är den 7-växlade lådan uppdaterad också.
Detta för att förbättra allt
som händer på höga varv, då
snurrorna laddar som mest.
Detta betyder 0-100 på tre
sekunder blankt… 0-200 på
8,4 sekunder! (Någon som vill
låna mej en logger? Måste ut

och kolla mina egna tider... Blir lite
skrämd här nästan ;) )
Och en toppfart på 334km/h
Ni som är vakna kanske känner
igen siffrorna, det är nästan EXAKT
samma siffror som McLaren 650S.
(Hur känner Speciale kunderna sig
nu?). Sen är resten bara en massa
snack om miljö, start stopp system
osv osv osv.. Men vi bryr oss bara
om hur bilen ser ut =)
Ni som är lite mer Ferrari-insatta
kanske vill veta mer.
* Den är två sekunder snabbare
runt Fiorano banan än 458 Italia. Så en tid på 1,23, vilket är lika
snabbt som Speciale.
* Är det en helt ny modell?
Med tanke på namnet? Så som
dom tidigare varit helt nya modeller, 308-328-360-430 osv..
Njae.. Detta är en uppdaterad 458.
* Varför GTB?
Ferrari tycker om att leka namnleken med sina fans. Ferrari firar
nu 40 år sen dom släppte 308 GTB
som var Ferraris första bil med mittmotor V8a. Och GTB står för Gran
Turismo Berlinetta. Vilket är Italienska för Grand Tourer Coupe´
Foto: Ferrari
Text: Pierre Ingelsgård

s RS
Ford Focu

Nya Focus RS – som har
en specialutvecklad 2,3-liters EcoBoost-motor som
väntas ge mer än 320
hästkrafter – är den senaste modellen i Fords stora satsning på prestandabilar. Fram till och med
år 2020 kommer bolaget
att presentera mer än 12
sådana modeller för global försäljning.
Focus RS har fått en mer
dramatisk exteriör med
förbättrad aerodynamik
och kylning. Dessutom har
den nya modellen utrustats med en rad tekniker
som är nya för RS, däribland Fords kommunikationssystem SYNC.
”I nya Focus RS kombin-

erar vi avancerad teknik
och innovativa funktioner
på ett sätt som lyfter nivån
rejält när det gäller körglädjen”, säger Raj Nair,
ansvarig för global produktutveckling på Ford. ”Bilarna i RS-utförande är
ett stolt arv för oss, och
de har ofta varit först med
tekniska genombrott som
sedan kommit alla Fords
kunder till del. Nya Focus
RS är inget undantag. Nu
när vi har ett särskilt Ford
Performance-team
på
plats kommer vi att kunna
leverera ännu fler innovativa prestandafordon.”
Den nya modellen har
utvecklats av en mindre
grupp Ford Performance-

tekniker i Europa och USA
och är den tredje generationen Focus RS. De två tidigare RS-modellerna lanserades 2002 respektive 2009.
Det här blir det trettionde
bilen med det legendariska
RS-märket. Bland föregångarna finns trendsättare som
16-ventilers Escort RS1600
från 1970, den turboladdade
Sierra RS Cosworth år 1985
– med en revolutionerande
aerodynamik – och den
fyrhjulsdrivna Escort RS Cosworth som kom 1992.
Nya Focus RS blir den första
RS-modellen någonsin med

global försäljning. Den kommer att börja tillverkas i fabriken i tyska Saarlouis senare i år.
”I nya Focus RS ser vi Ford
när vi är som bäst – det är
innovation, körglädje och
prestanda på en nivå som
man annars förknippar med
lyxmärken och specialbilar”, säger Jim Farley, ansvarig för Ford i Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Vi vet
att vi genom åren har lagt
ribban väldigt högt med våra
RS-modeller, men vi är säkra
på att den här nya modellen
uppfyller också de allra hög-

sta förväntningarna.”
Gymkhana- och rallystjärnan Ken
Block har varit konsult under framtagningen av nya Focus RS. Han
deltog i förhandsvisningen i Köln,
den stad där RS-legenden en gång
föddes med bilen Ford 15M RS.
Foto & Text: Ford

Honda NSX

När Honda säger att de skall göra en ny NSX tror man
inte det är möjligt. Att bilen som var så avancerad
när den kom och hade en prislapp som var långt
under de italienska konkurrenterna, skall återfödas.
Men Honda ger oss en spark i skrevet vi sent skall
glömma, en riktig skönhet uppenbaras som dock troligen inte passar tunna plånböcker.
Honda är ett japanskt varumärke och alla vet ju att
japanare gillar den hybridtekniken. Nya NSX motoralternativ blir inget undantag. Den mittmonterade
V6an med 75-graders vinkel mellan cylinderrader har
hjälpa av både turbo och inte mindre än tre stycken
elmotorer. Men visionen från Honda när det gäller
NSX:en är att sätta förararen i fokus i alla perspektiv,
balansen, vikten, och designen.

Enligt Honda verkar detta vara
det ultimata konstverket inom
bilindustrin. Men tyvärr tycker
inte jag den når riktigt dit. Med
tanke på vad ryktet om prislappen säger kommer den ligga i
klass med supersportbilarna
och konkurrenssen är hård på
den nivån, så tyvärr Honda. Ni
har skapat en snygg bil men
inte den absolut snyggaste.
Men som tur är smaken som
baken. Vad tycker du?

Ett rappt ljud trängde genom
kvällsmörkret när startmotorn
vred till 6-liters v12an som röt
igång. Efter ett par minuter
av orolig tomgång lades en
växel i med ett ”klonk” och
bilen ryckte iväg.
Det jag nu bevittnade trodde
jag knappt var sant och antog att jag inte skulle uppleva
igen. Den vit-röd-blåa McLaren F1 GTR longtailen med de
legendariska Fina-dekalerna
rullade förbi mig på ettan och
vidare runt kvarteret i Sundbyberg i Stockholm och satte
igång billarm efter billarm.
Ägaren gasade därefter till
lite och lade i tvåan. En dov
knall hördes när den sekventiella race-lådan tryckte i

tvåan och därmed gick alla
billarm i Stockholm och
GTRen försvann runt hörnet.
Med sina 104dB på tomgång
så var ljudet öronbedövande
även när ett hus var i vägen!
Ett tåg försökte desperat att
gnissla förbi, men det överröstades av BMW-tolvan i
bilen som nu svängde tillbaka till garageporten.
Racebilar lät ack så mycket
bättre förr.
Ägaren och gubbarna i lastbilen som lämnade dödsmaskinen ledde försiktigt ner
bilen i sitt garage. När den
var på plats tog jag tillfället i
akt och öppnade förardörren
för att hoppa in.
Spartansk inredning är en

grov underdrift. Allt är i kolfiber,
förutom växelspaken och pedalerna som är i magnesium
för maximalt race! Jag tråcklade mig in till förarsätet, som i
sann McLaren F1-anda sitter i
mitten. Perfekt syn framåt och
runt om, bakåt är ganska bortprioriterat i GT1-bilar antar jag
då man knappt såg någonting
överhuvudtaget bakåt.
Vänster om föraren finns endast en brandsläckare på
golvet, inget mer, bara naket
kolfiber. På höger sida sitter
kontrollpanelen med ett tiotal
flip-switches för brandsläckare, lampor, fläktar och bränslepumpar. Man kan aldrig ha

för många flip-switches eller
kolfiber i inredningen!
Växelspaksknoppen var en
metallkula på ett magnesiumställ i perfekt höjd för högra
handen. Jag satt länge och
söp in känslan av att sitta i
en RIKTIG racebil och kunde
nästan känna lukten av alla
mekaniska dofter som finns på
en racebana.
Bilen i fråga var McLaren F1
GTR Chassi nummer #23R.
En tävlingsbil med hyfsade
framgångar i GT1-serien i Europa och USA.
Den föddes 1997 i Woking,
England och hade sin första

tävling under 12-timmars
på Silverstone den 11
Maj 1997. Premiärracet
slutade med en vinst och
det skulle tyvärr visa sig
att det även var den enda
vinsten i bilens liv. Ett
10-tal race följde av 4:e,
13:e, 5:e platser och brutna race, det bästa man
kunde åstadkomma efter
vinsten var en andraplats
på Sebring, 18 september
samma år. Detta var även
#23R:s näst sista race.
26:e september kördes
det sista racet på Laguna
Seca som tyvärr slutade
med ett brutet race på grund av överhettning.
#23R stod lite i skuggan
av sin systerbil #21R som
vann på Spa samma år
och är känd tack vare sin
legendariska förare JJ
Lehto.
Efter sin racekarriär blev
bilen bortglömd i något
garage tills en svensk
samlare fick nys om den
i början på 2000-talet och
tog in den till Sverige. Väl
i Sverige kördes den aldrig tyvärr ”in anger” men
fick sig några kilometer i
Sundbyberg den varma
sommarkvällen den anlände.

#23R fick synas på Mässor runt om i Skandinavien tills den såldes vidare
till sin nuvarande ägare,
ett bilmuseum i Montreal,
Kanada.
Där
får
den
all
uppmärksamhet
den
förtjänar och Gilles Villeneuve brukar även ta
bilen runt några varv då
och då under något jippo
på F1-banan i området.
Det är för mig obeskrivlig glädje att ha vart en
del av denna legends liv
och hoppas att min och
#23R:s framtid kommer
mötas än en gång!
Nästa månad:
Världens bästa superbilar
– McLaren F1 GTR Chassi #11R

I och med att tidningen växer behöver vi
hjälp med att göra tidningen bättre och
det klarar vi inte av utan att göra redaktionen större. Här är några tillskott som
kommer att bidra med diverse ting.

Adam Cederblad,

är mer känd som allmän japstok då jag var med och grundade Wangan Meet
som på några år växte sig stark.
Jag hoppade av detta då jag ville testa på något
nytt. Annars är jag 29 år gammal, bor i Helsingborg
som är så känt för Vallåkra bland annat.
Älskar staden men skulle jag få för mig att flytta
senare, ja då blir det garanterat längre upp i landet.
Vad det rör bilar älskar jag alla typer av bilar.
Har dock en stor för kärlek för allt japanskt man kan
tänka sig.
Supra,Skyline,Silvia,RX7 ja kärleken har många
olika namn.
Grunden börjar i Japan.. haha
Förutom japanska bilar älskar jag DRIFTING över

#Fotot av Adam

allt annat på
denna jord.
Tanken är att
satsa på detta
då det finns
bättre ekonomi just nu.
Något jag känner att det är på G detta året.

Men mitt första event jag ska täcka som skribent
och fotograf för Greenlight Magazine blir Bilsport
Performance & Custom Motor Show. Ska bli så
sjukt kul.
Så ser ni mig om ni vet vem jag är så hälsa gärna.
Önskar er alla läsare, kollegor,ovänner ett skitbra
2015 för det ska jag satsa på och ge er läsare kvalité'.

I och med att tidningen växer behöver vi
hjälp med att göra tidningen bättre och
det klarar vi inte av utan att göra redaktionen större. Här är några tillskott som
kommer att bidra med diverse ting.

Pontus Blomqvist,

är 19år. Jobbar som bilmekaniker. Jag gillar att fotografera bilar av alla sorter.
Det finns en stor chans att man ser mig på olika
bilträffar runt om Västmanland.
Min nuvarande bil är en Subaru Impreza. Min drömbil är en Toyota Celica ta22.
Jag finns också på olika sociala medier under namnet PontusBFoto.
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