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Vi gör det igen

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Vi på GreenLight Magazine har 
ingen jättebudget för att skapa en 
proffstidning och marknadsföra 
den överallt. Vi måste tänka 
annorlunda. Vi måste helt enkelt 
använda huvudet och göra 
smarta saker för att få ut vårt 
varumärke och synas. Vi måste 
också se till att skaffa oss duktiga 
vänner som brinner för samma 
saker som oss.

Det är anledningen till att ni idag 
kan läsa detta nummer. Tanken 
med att släppa numret när 
alla bilentusiaster är samlade i 
Jönköping är att få tidningen till 
en snackis, skapa lite ”buzz”, 
få viral spridning och allt vad 

managementkonsulter brukar 
kalla det. Det lyckades vi väldigt 
bra med förra året och är något vi 
hoppas återupprepa i år!

Det är därför vi fyllt detta nummer 
med ett brett innehåll som 
skall passa alla. Från nytt till 
gammalt helt enkelt. Vi har tagit 
en närmare titt på Hilmerssons 
gamla Opel Manta som dök upp 
för några år sedan efter att nästan 
varit bortglömd. Vi har även med 
Norges kanske vackraste Ford 
Sierra. Två otroliga byggen som 
verkligen visar på att åldern aldrig 
spelar någon roll.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus



TRIMNING, SERVICE OCH REPARATIONER AV AUDI, PORSCHE & VW WWW.STERTMAN.SE

STERTMAN MOTORSPORT AB
ARKITEKTVÄGEN 8

149 45 NYNÄSHAMN
010-70 77 911

I INGOLSTADT TILLVERKAS AUDI,
I NYNÄSHAMN GÖR VI DEM BÄTTRE!



REPORTAGE
Text. : Christoffer Talvis

Foto: Fredrik Berglund & 
Pontus Blomqvist

En till Sierra kan väl inte skada hemma i garaget?



Sierra-fantasten Lars Chris-
tian Evenrud ifrån Norge lyck-
ades för 12 år sedan köpa en 
Ford Sierra av en gammal ar-
betskompis. Bilen hade tyvärr 
sett bättre dagar, tanken var 
att bilen skulle skrotas. Lars 
Christian såg det som extra 
fritidssyssla, samt rädda en 
bil som är för fin för att lämna 
världen.

- Jag har alltid varit svag för 
Cosworthmodellerna som 
Ford har släppt genom åren, 
säger Lars Christian med ett 
leende.

Sen ungdomen har att skru-
va med bilar och komma på 
egna lösningar varit något 
Lars Christian tyckt varit ro-
ligt. Spendera flera timmar till 
dess en sak blir bra är inga 
problem, det som är det  ro-
liga är att göra något till det 
bättre. Vad är det nu som gjort 
att han börjat samla på Sierra 
i olika utföranden? Först ska 
de vara helt original, om inte 
då bygger han om dem så att 
det förblir helt original igen. 
RS500an är bara en av flera 
Sierror hemma i Norge.

- Har en Sierra Cosworth 
från 1986 med 8200 mil på 
mätaren, en Sierra Cosworth 

Lars Christian är en sann Ford-vän och 
denna bil är byggd med extra mycket 
krut under huven.



Sedan årsmodell 1991med 
1500 mil på mätaren, Sierra 
Cosworth årsmodell 1992 och 
utgåva 141/700 i en limiterad 
utgåva, en BTCC Sierra som 
jag håller på och återställer. 
Har alltid ägt Ford och det 
kommer nog förbli så också, 
säger en glad Lars Christian.  

Men just denna Sierra, som vi 
skulle kunna säga var skrot-

Lars Christian  fick tag på ett original 
RS500 kjolpaket och då gick planerna 
från “rolig bil på isen” till utställningsbil.



färdig,  var bara tänkt att busas 
med. Antingen på Gatebileven-
emang eller på isen, båda stäl-
lena älskar Lars Christian att 
vistas på. Därför var det ingen 
stor prio att bilen skulle byggas 
original. För att plocka ut riktigt 
med effekt ur Sierran fanns det 
bara ett val av motor som även 
han har väldigt stor kunskap 
om, en Cosworthmaskin var 

självskriven. Lars Christian kör 
inte runt med vilket skit som 
helst, bilens lack behövdes åt-
gärdas och bilen lackerades i 
en vit kulör.

- Att åka runt i en risig bil var 
inget alternativ, säger Lars 
Christian.

Kommande vinter fick han ett 



ryck och skruvade isär hela 
bilen. En tom kaross kvarstod 
efter timmars skruvande. 
Varför kanske ni undrar? Jo, 
Lars Christian hade kommit 
över ett original RS500 kjol-
paket. Nu började originalut-
seende tankarna komma till-
baka, ett sådant erbjudande 
gick inte att låta bli. Pedant 
och noggrann skulle vi kunna 
påstå att Lars Christian är. 
Han såg till att karossen var 
fri från rost innan karossen 
kördes till Alingsås. Varför 
kan vi fråga oss, men det var 
säkert prislappen. I Norge 
har allt en tendens att kosta 
mycket mer än i Sverige. När 
karossen sedan var hemma 
i Norge kom det roliga igen, 
påbörja montering så bilen 
blir körbar. Men, du monterar 
väl inte tillbaka rostiga skru-
var osv. när du kostat på att 
lackera om undersidan samt 
insidan av bilen? Tänkte väl, 
Lars Christian hade under 
tiden som bilen var iväg på 
lack lämnat iväg samtliga sk-
ruvar på eloxering.
Monteringen gick smidigt 
som vanligt, det är inte första 
gången Lars Christian skru-
var ihop en Sierra. RS500 var 
inga konstigheter att montera 
dit då det är originaldelar som 
passar direkt med perfekt 
passform. Till skillnad från ef-

termarknadsdelar som har en 
tendens att ha något sämre 
passform, beroende på vad 
du köper vill säga.
En till detalj som skulle göra 
utseendet av bilen till det 
bättre. Ett par 16 tums Wolf 
fälgar dök upp till försäljning. 
Vad är det för speciellt är det 
med dessa kanske ni tänker, 
jo dessa var originaltillbehör 
till bilen 1986, alltså för 30 
år sedan. Även förr hade fäl-
gtillverkarna riktigt god smak. 
Det var dessa som gjorde 
pricken över i:et som man 
brukar säga.
Men då fälgarnas centrum var 
svarta och hade någon lite 
skada skickade Lars Chris-
tian dessa till Stockholm där 
dem renoverades och centru-
met lackerades i guld.
Den gamla 2.0 liters motorn 
som ersattes av Cosworth-
motorn året innan och som 
hade pressats ganska hårt 
med under några månader 
sågs över och ytterligare jakt 
efter mer effekt påbörjades.

- Jag vet av egen erfarenhet 
att bilen aldrig kommer bli 
helt klar, ett bygge kan alltid 
förbättras, säger Lars Chris-
tian med ett skratt.



 

FAKTA
Namn: Lars Christian Evenrud
Ålder: 40
Bostadsort: Lena
Arbete: Lärare

Bilmodell: Ford Sierra RS 500 Cosworth 
Årsmodell: 1986
Hur länge har du/ni ägt bilen: sedan 2004

Tack till: 
Alla som hjälpt till under processen



ALLTID
FRI FRAKT

30 DAGARS
ÖPPET KÖP

DÄCK- & FÄLGEXPERTEN

VILKA SKOR SKALL DU HA I SOMMAR?



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset har alltid funnits  men det blev väl ett, efter många år laborerande,  ”måste testa hela 
vägen ” projekt  vintern 2014 då jag köpte S80 och gav den lite modernare uppdateringar.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Haha alla tycker väl att dem är bäst? :D Skämt & sido, jag är färsk och lär fortfarande extremt 
mycket från de ” Gamla rävarna ” så skulle inte riktigt kunna ranka mig än efter bara ett slutfört 
projekt :)

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Vintern 2014 då jag byggde S80in och fila på det sista på fronten.
Dremel eländet som var nåt av de värsta fienden jag nånsin haft beslutade sig för att släppa slip 
stenen och slunga den i ögat på mig.
Som tur var är ju reflexerna snabba så jag stängde ögat lika snabbt som lönen far och lyckades 
åstadkomma ett fint blå öga :D

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Sätta färger och lacka :P Färgsättning och detaljer sköts snyggt av vapendragarna AG Lack & 
Jäger :)

Vem är din förebild?
Skulle nog svara många, egentligen ALLA mina bilbyggarvänner är förebilder för mig. Men måste 
jag nämna ett specifikt namn så skulle jag säga Lukas Koos.
 

Bästa garagedrycken?
Coca Cola helt klart ;)

Fakta
Namn: 
Robban Eriksson
Ålder: 
31
Bor: 
Umeå
Arbete: 
Golvläggare
Civilstatus:  
Sambo och 2 barn Mio 3, 
Linnea 12



Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
För mycket då jag bygger nåt :P

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu bygger jag en liten lättare uppdatering av en Volvo XC60 R Design 2011 i sån tappning jag öns-
kat den skulle rullat ut från Volvos fabrik

DZEKO & TORRES - 
L’Amour Toujours ft. Delaney Jane

AVICII
Talk To Myself

SIGALA 
Sweet Lovin’

DAVID GUETTA - Bang My Head ft. 
Sia & Fetty Wap

OTTO KNOWS - Dying For You ft. 
Lindsey Stirling
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THE JOKER:
AXWELL
Barricade



EVENEMANG
Text:  Christoffer Talvis

Foto: Alex Toson – 
Exposed Media



Att man får Fast and the 
Furious Tokyo Drift känsla 
när man ser dessa bilar är 
vi nog eniga om. Precis 
som i filmen arrangeras 
denna stora JDM träff i ett 
parkeringsgarage

Förra året var första gån-
gen som tidningen Super 
Street Magazine plus so-
ciala mediet Hardcore To-
kyo arrangerade denna 
bilträff i ett parkerings-
garage intill köpcen-
trumet Decks Odaiba. 
Parkeringsgaraget ligger 
i Tokyo Beach området 
och dagarna innan Tokyo 
Auto Salon fylldes detta 
trevåningsgarage med 
entusiaster. Tänkt dig de 
ballaste och mest efter-
traktade JDM bilarna du 
drömt om någon gång, 
många av de fanns ut-
ställda här. 

Denna garage träff är de-
finitivt ett måste ifall du 
någon gång skulle åka till 
Tokyo i början av Januari. 
Vi får väl se ifall arrangör-
erna fortsätter att hålla 
träffen här eller om dem 
växer ur garaget och be-
höver hitta något större. 

Grymt miata bygge i sann Japansk stil



Samtliga bilar är i sådant bra 
skick att ordet Mint condition 
nästan är en underdrift... Största delen av bilar som ställdes ut är i 

sådant bra skick att ordet “Mint Condition” 
är rätt ordval.



Det blir riktig Fast and the furious känsla 
när man fyller ett garage i Japan med 
grymma bilar.



Även i Japan är det låga bilar som gäller.





EVENEMANG
Text: Daniel Serénus:

Foto: Christian Åkeson



Gänget som plockade hem 
bästa event på GreenLight 
Galan 2014 bjöd återigen på 
stadsträff i Skara. Vi pratar 
självklart om Arn racing som 
med Stadsträffen arrangerar 
ett event som bara blir bät-
tre för varje år. Så om ni som 
inte minns de soliga dagarna 
i Juli missade troligtvis denna 
träff, där solen tittade fram 

och stannade hela dagen och 
den har varit en trogen gäst 
på Arns arrangemang även ti-
digare år. Mängder med bilar 
och en avslappnad atmosfär 
ihop med bra väder, kan det 
bli bättre?

På scenen bjöd JamFm.se 
på musik och underhållande 
”tjöt” i den digitala etern. Det 

Luftfjädringskungen Christoffer Geiros 
hade med sin gamla trotjänare.



arrangerades också återigen 
en limbo-tävling för låga bilar 
och tidningens grundare Daniel 
Serénus plockade hem andra 
platsen denna gång.

Förra året blev jag trea så ökar 
för varje år. Nästa år laddar jag 
för seger, säger Daniel

Efter en lyckad utställning hade 
Arn Racing anordnat en driftin-
guppvisning där Coop var snäl-
la och lånade ut sin parkering. 
En yta som fylldes med rök, 
hästkrafter och mängder med 
åskådare.

Vad skall Arn gänget komma 
upp med här näst?

Bonnvischan racing hade med sig sina 
bilar för att visa hur man kör på bredden.

Daniel Serénus förbättrade resultatet från förra 
året då han slutade 3:a och i år blev det en 
andra plats.



Riktigt grym wide body Supra ,

En smurf pickup



Vinnaren i limbo tävlingen.

Även en arbetsbil som caddyn kan 
man bygga om till en 
utstställningsbil.



På kvällen bjöd man på en 
driftinguppvisning på Coop's 
parkeringsplats i Skara.
Varenda bilintresserade lär ju 
handla på Coop i Skara framöver.



Mycket stance på denna utställning. 



POSTER
Foto: Calle Kjellberg

Ferrari Challenge 



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
Lidköping

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

www.seabeach.se

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Avgassystem

 
Ferrita det givna alternativet för många 
bilentusiaster när det gäller avgassys-
tem, givetvis i rostfritt. 

www.ferrita.com
E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

Jönköping



Reservdelar & Drivlina

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Belysning

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!

 www.crazyride.se

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

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

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.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 uppdat-
eringar.

www.stertman.se

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan 
som drivaxlar,  drivknutar, kardanaxlar, 
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkar-
mar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök 
rätt delar via ditt reg.nr. på 

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av 
tävlingsbilar.

Telefon: 08-585 000 80
www.raidopower.com

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

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

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

Vi har allt från beslysning till bromsar. En 
webbshop för entusiaster av entusiaster.
 Fullspäckad med delar som din bil verk-
ligen behöver.
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Här hittar du billjud med kvalité!  
Ground-Zero - Esx - Massive - 
Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar, 
tillverkar spacers, riktning och lackering 
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Trimning renovering samt optimering av 
nya och äldre motorer.

Motorsportsutrustning både butik och 
webshop

www.trendab.com
Nykvarn

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Billjud



EVENEMANG
Foto  & Text.

Martin Hansson



Rally Sweden 2016, rallyt som 
stötte på problem långt innan täv-
lingen ens startat. Det var prob-
lem med vart Shakedownsträck-
an skulle läggas. Först hade de 
en bra väg, tills en markägare 
satte sig på tvären och sa att in-
gen körning fick ske. Det visade 
sig i efterhand att vederbörande 
inte ens bodde utmed vägen. 
Efter denna uppståndelse så fick 
en ny väg letas upp, vilket ord-
nades relativt snabbt och enkelt. 
Väl framme vid samma vecka 
som rallyt så hölls en press-
konferens på Måndagen när en 

presentation av planen för rallyt 
med tanke på det dåliga vädret 
som hade drabbat tävlingsom-
rådet. Under den presskonfer-
ensen så offentliggjordes det att 
13 av 21 sträckor var i “körbart” 
skick. En annan sak som sades 
då var att de inte kunde köra 
någon Shakedown alls för att vä-
gen inte skulle hålla på grund av 
för varmt väder. Den ceremoni-
ella starten på Torsdagskvällen 
hölls som vanligt på travbanan 
i Karlstad, där det var tänkt att 
de skulle kört SS1 också men de 
fick stryka den för att banan var i 



för dåligt skick. 

Rally Sweden var även premiären 
i WRC2 (näst-högsta klassen) 
för den svenska supertalangen 
Emil Bergkvist, han skulle köra en 
Citroén DS3 R5 under J Motors-
ports styrning, finansierad till viss 
del av svenska fans.  

 Fredagen kom och under natten 
hade det varit minusgrader och 
även ett lätt snöfall hade kommit, så 
vägarna så riktigt bra ut med tanke 
på förutsättningarna. I stort sett alla 
av sträckorna denna dagen gick i 
vårt västra grannland Norge. De 
hade inte haft samma problem som 
oss med vädret men fortfarande 
märkbart att de hade haft sämre 
väder en tid innan rallyt också. Den-
na dag valde jag också att bevaka 
ett hopp mitt på en lång raksträcka. 
Där fanns en åskådare som hade 
med sig en lasermätare för att mäta 
hastigheten på bilarna, högst has-
tighet stod Craig Breen från Irland 
för, 183 km/h höll han. Vid slutet av 
fredags etapper så kom det ut ett 
pressmeddelande från arrangören 
att de valde att stryka ytterligare 
en av söndagens sträckor, vilket 
gjorde att det var bara Powerstage 
kvar på söndagen. 

Under Lördagen så flöt rallyt på 
utan konstigheter. Vädret var strå-
lande och det bjöds på riktigt bra 
körning av förarna. Även denna 



dag så stod jag vid ett tillfälle vid 
ett hopp, där flög de riktigt långt 
och stämningen i publikleden 
när bilarna kom var helt enorm. 

Söndagen, sista dagen av ral-
lyt och med bara en sträcka, 
Värmullsåsen. En sträcka där 
förarna hade chans att få ex-
trapoäng. Först ut på sträckan 
var den som låg sämst till i WRC-
klassen, vilket var Jari-Matti Lat-
vala från Finland. När han kom i 
mål sa han att det kommer bara 
gå fortare och fortare för att vä-
gen kommer bli bättre. Mycket 
riktigt hade han rätt, för när sista 
bil i WRC-klassen (Sebastién 
Ogier) passerade mållinjen så 
klockade han in dagens bästa 



tid vilket gav honom tre extrapoäng. 

Rally Sweden 2016 var mitt elfte Rally 
Sweden, det var lika imponerande i 
år trots dåligt väder. För er som ald-
rig har varit där så är det något som 
starkt kan rekommenderas till bilin-
tresserade oavsett genre, för det är så 
mycket mer än bara rally med massor 
av fans långväga ifrån! 

TOP TEN 
SWEDEN RALLY

1.S. OGIER

2.H. PADDON

3.M. OSTBERG

4.A. MIKKELSEN

5.O. TANAK

6.D. SORDO

7.H. SOLBERG

8.C. BREEN

9.E. EVANS

10.T. SUNINEN





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis:
Foto: Pontus Blomqvist



Eliten inom driftin fick testa 
på en av Sveriges troligen 
långsammaste driftingbanor. 
Men istället kräver banan att 
du verkligen har koll på bilen.

För tredje året i rad valde ar-
rangören bakom Drift Allstars 
att arranger en av sina del-
tävlingar i Sverige. 2013 hölls 
deltävlingen på Sturup Race-
way, 2014 på Mantorp Park 
och förra året på Gröndal. 
Veckan innan det populära 
evenemanget Gatebil Rud-
skogen öppnades grindarna 
på Gröndal för att ta låta de 
bästa förarna i Europa göra 
upp på denna tekniska bana.
Precis som tidigare år blev 
några svenska förare utvalda 
för att vara med och tävla. 
För att nämna några Alexan-
der Granlund, Erik Kagg, Jo-
han Skogsby,  Johan Anders-
son, Jens Stark Junttila samt 
Fredrik Sjödin (enligt rykten 
kommer Fredrik iår försöka 
köra hela Drift Allstars serien i 
en splitterny Bmw M235i som 
byggs om för fullt i dagsläget) 
Precis som under flera andra 
deltävlingar var det irländaren 
James Deane som var star-
kast även om svenske Alex-
ander Granlund  tog en he-
drande tredjeplats. . James 
tog även hem hela serien.

Här ser vi Joachim Waagaard och hans 
unika Bmw M4 driftingbil.



James Deane i Falken Tire 
bilen. Killen som plockade 
hem hela serien. 

Svenskarna gjorde bra 
ifrån sig och Alexander 
Granlund hamnade på en 
tredjeplats.



Svenskarna gjorde bra 
ifrån sig och här ser ni 
Jens Junttila “in action”



De hade tur med vädret!





EVENEMANG
Text: Daniel Serénus:

Foto: John-Andre 
Moldestad



Gatebil on ice får Disneys 
version att se ut som en kor-
penmatch i fotboll. Alltså helt 
innehållslöst. Så söker du 
en upplevelse av något du 
verkligen uppskattar är tipset 
att ta sig till Norge för detta 
galna event signerat Gatebil.

Vi besökte arrangemanget 
som arrangerades på isen i 
Eggedal. Och en salig bland-
ning av bilar var på plats för 
att visa hur man under vin-

tertid gör en riktig ”breisladd”. 
Allt från vässade fyrhjulsdriv-
na Audi bilar till bakhjulsdriv-
na Supror med massa hästar 
under huven. Som bilderna 
berättar fanns det så klart 
mycket mer men detta ger er 
en bild av hur galet det kan 
vara.

Kul att många vågade ta ut 
sina sommarbilar för att rasta 
dem rund den preparerade 
banan. Svenske Dennis Mar-



tinsson tog hem ”Snöspröyten” vilken 
är motsvarigheten till sommareventens 
Breisladdstävling. 

Gatebil on ice är inget nytt arrangemang 
utan arrangeras årligen av Gatebilsgän-
get. Ett event som bara blir trevligare 
med åren. Dock var det ingen babe-
show men vädret kan förklara den an-
ledningen. Även om norrmännen påstår 
sig vara lite mer vikningar än vi svens-
kar
Facebook: Moldestad photography

Den norska kändisen Fredric Aassbo från 
formula drift fanns också på plats när 
det var vinterkörning.



Plåtbreddad Audi Quattro



EVENEMANG
Text: :Daniel Serénus
Foto: : Liberty Walk



Liberty Walk har nått sin storhet 
genom att montera popnitade 
breddningskit på bilar i miljonklas-
sen. Men vad är Liberty Walk?

Liberty Walk var från början ett 
företag som sålde begagnade bilar 
och inte alls jobbade med kjolpa-
ket och startade 1995. Men skulle 
först sex år senare bli kända då ef-
termarknadsvarumärket LB Perfor-
mance grundades.

Idag har företaget flera dotterbolag 
samt kontor både i Japan och USA. 

De har också distributörer på en 
rad platser runt om i världen. Man 
är idag 20 anställda på bolaget 
och har sedan 2010  sålt över 800 
karosskit.

Det låter kanske inte som en siffra 
att bli imponerad över. Men detta 
japanska bolag har valt en kund-
grupp som inte ryggar tillbaka för en 
häftig prislapp. Bilarna som de erb-
juder produkter till är inte i vanliga 
svenssonbilar, vi talar om produkter 
till varumärken som Ferrari, Lam-
borghini, Maserati m.fl.



Wataru Kato är företagets grundare. Han äls-
kar äldre japanska bilmodeller men främst är 
det varumärket Nissan som får hans hjärta 
att slå lite hårdare. Wataru är fortfarande fullt 
aktiv i företaget och det är han som är den 
drivande kraften i framtagandet de populära 
kjolpaketen. 

Paketen till Nissan GT-R är de mest sålda se-
dan man lanserade varumärket LB Performance.



Liberty Walk är idag ett så start var-
umärke att även ”merchandise” 
produkterna säljer otroligt bra. Detta 
är också ett område där grundaren 
Wataru inte vill släppa taget. Han 
ansvar idag för all merchandise 
som företaget tar fram kring sitt var-
umärke.

Idag är Liberty Walks produkter 
välkända hos bilentusiaster runt om 

i världen. I Gumball 3000 startade 
förra året en Ferrari 458 med ett Lib-
erty Walk paket monterat. Bilen blev 
en av evenemangets mest fotade bi-
lar. Senast kunde vi läsa om världens 
första Lamborghini Aventador byggd 
för drifting med ett Liberty Walk pa-
ket.

Produkterna används såväl inom 
motorsporten och hos extrema en-



tusiaster. Vi förblir imponerade 
hur denna bilförsäljare blivit en 
av världens mest kända och satt 
namn på en helt ny stil inom modi-
fiering på sportbilar.

Efter ha tagit del av Watarus kärlek 
till Nissan blir vi inte förvånade när 
de berättar att nya Nissan GT-R är 
den bilmodell som har flest paket 
monterade. Men detta är kanske 
något som inom snar framtid är 
förändrat.
‹

Wataru Kato är företagets grundare och fort-
farande drivkraften bakom varumärket.



Vågar man låta någon sätta vinkelslipen i en 
Ferrari 458 Italia har man både pengar samt bra 
smak. För resultatet är bättre än original.  



800 karosskit är sålda sedan 
starten av LB Performance.
Imponerande med tanke på vilka 
kunder man vänder sig till.



”LÄTT ATT APPLICERA och nu slipper jag tänka på att stortvätta bilen hela tiden, bara att schamponera och skölja av så är den  

SKINANDE REN igen!”                                          - Pierre Ingelsgård
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REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto: Patrick B Cohen

När Hilmerssons gamla Manta stod i brand 
trodde alla bilintresserade att ett stycke 
historia skulle gå ur tiden. Men Anton ac-
cepterade inte att hans 12 år långa väntan 
aldrig skulle bli sann.



Anton Lakkapää Karlsson 
från Töreboda var 10 år gam-
mal när han fick följa med 
storebror Christer på evene-
manget ”en dag på racerban-
an” som arrangeras på Kin-
nekulle ring. Det var då han 
fick se bilen som skulle än-
dra hans liv för alltid. För när 
han passerade tunneln under 
banan som leder till depåom-
rådet kom Ronnie Hilmersson 
i sin orangea Opel Manta. 
För alla bilentusiaster är Hilm-
ersson en bil som ändrade 
synen på Opel Mantan. Hilm-
ersson lyckades kombinera 
båda överladdningstekniker-
na ifrom av att ha både en 
turbo och en kompressor 
monterad. Något som gav 
bilen över  570 hästkrafter 
och presterade både gick rakt 
fram och på banan. Något 
som kännetecknade denna 
Manta var alla finurliga egent-
illverkade konstruktioner och 
de karakeristiksa fjäderbenen 
som stack ut från motorhuven. 
Något som var en lösning för 
att få plats med coilover-kitet 
som Ronnie hade liggandes. 
Även kjolpaketet är helt unikt 
och 100% egendesignat. 
Ronnies bil blev en legend 
och alla i branschen kände till 
den. 
2007 kom bilen ut till 

Inredningen är stilren och spartansk. En 
riktig räcerbil.



försäljning, Anton drömde 
då om att kunna köpa bilen. 
Men han var för ung och de 
ekonomiska förutsättningarna  
gjorde det heller inte möjligt. 
Anton började på Volvogym-
nasiet i Skövde och lärde 
sig rita i CAD, svetsning och 
bearbetning av metall. Anton 
hade då kontakt med den 
dåvarande ägaren och dröm-
men fanns om att någon dag 

Motorn har både kompressor och turbo.
En helt unik lösning som gjort detta 
bygge berömt även utom Sveriges 
gränser.



äga bilen. Men han införskaffade 
sig en egen Opel Manta A årsmo-
dell 71 som hade samma oran-
gea färg som Hilmerssons. 
tanken var att bygga någonting 
ännu värre med en turbo/kom-
pressor matad m50b25 med 
bmw fram och bakvagn och 
röramschassi, bygget påbörjades 
och ändrade riktningar ett antal 
gånger men efter ett tag kände 
jag att när den här bilen är färdig 
kommer jag inte våga använda 
den då allting kommer sluta med 
specialdelar, säger Anton
Då Manta projektet stannade upp 
så införskaffade Anton en Nissan 
200SX som blev en bil att mon-
tera färdiga delar för att kunna 
köra med. Drömmen om en Hilm-
ersson Manta var påväg att dö. 
Men plötsligt dyker annonsen upp 
om att Hilmerssons Manta-bygge 
var tillsalu igen. Det var Bilcity 
superbike som nu skulle sälja 
bilen. Anton bestämde sig att åka 
till Göteborg för att se bilen. Men 
det visade sig då att bilen var på 
Gatebil Rudskogen denna helg. 
Så blev en besvikelse denna helg. 
Men det visade sig att Man-
tan hade brunnit upp och Anton 
tog direktkontakt med Kevin på 
Bilcity för att se hur illa det var 
med bilen och vad som nu skulle 
hända med bilen. Efter övertal-
ningsförsök samt ett samspel 
med försäkringsbolaget lyckades 
Anton överta den brandskadade 

Centrumbult till fälgarna är det ända 
rätta.



bilen i befintligt skick.  Det var 
kanske en av hans lyckligaste 
dagar i sitt liv. 

Väl hemma påbörjade Anton 
arbetet med att rädda bilen. 
Trots att han inte hade ga-
rageplats hade arbetet kommit 
igång. Karossdelarna skulle 
slipas och motorn skulle räd-
das. En totalrenovering skulle 
nu utföras. Men frågan var om 
han skulle behålla bilen i sann 
Hilmersson anda eller bygga 
om den. Valet föll på att behålla 
bilen som alla minns den fast 
utföra förbättringar. Bussnin-
gar uppgraderades och en rad 
nya delar tillverkades i svarven 
för att bevara så mycket som 
möjligt av den ursprungliga  
magin. En 119 dagar lång resa 
påbörjades och under Elmia 
2015 fick vi se att bilen var till-
baka. Nu är det ny motorstyrn-
ing och Mappning som skall 
göra bilen körbar inför säson-
gen.
Anton blev räddaren i nöden 
när ett stycke bilbyggarhistoria 
höll på falla ur tiden, men med-
delar att detta Manta bygge är 
långt ifrån slutfört.

Fjäderbenhusen sticker aggressivt ut 
ur huven. En ren tillfällighet då förre 
bilbyggaren hade coilover liggande 
som var för långa.



 

FAKTA
Namn:  Anton Lakkapää Karlsson
Ålder: 22
Bostadsort: Töreboda
Arbete: Trafiklärare

Bilmodell:  Opel Manta A 
Årsmodell: 1971
Hur länge har du/ni ägt bilen: sedan september 2014

Tack till: 
Hagmans, Sandholms bilservice, KL racing, Cparts Garage, Tparts, 
Sten & Åkes Trafikskola AB, Däckia Mariestad, Törbo-lack, Maxx-
tuning, Familj och vänner som ställt upp dag som natt för att få 
bilen klar



WWW.PROIMP.SE

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift



EVENEMANG
Text: :Christoffer Talvis

Foto: NAIAS



Det är aldrig fel att få en inblick 
i vad 2016 kommer att erbjuda 
på bilmarknaden när årets stora 
mässor drar igång. Först ut varje 
år är North American International 
Auto Show.

Vad har vi då för roligt att se 
framemot under året som kom-
mer? Kollar man på bilar i prisk-
lasser som en vanlig normalink-
omsttagare skulle kunna ha råd 
med, skulle nog BMW M2 Coupé, 
Volvo S90 eller  Ford Fiesta RS 
vara roliga samt trevliga kandi-
dater.  
Kollar man på bilarna i det dyrare 

segmentet då är Lexus LC500 
som är en riktigt snygg coupé 
med en stark sugmotor på 477 
hästkrafter en riktigt trevlig bil att 
pressa på vägarna eller bara stå 
och stirra på en hel eftermiddag. 
De riktigt stora sportbilstillverkar-
na som Ferrari eller Lamborghini 
hade verkligen inget speciellt att 
visa upp. Sen hade vi även värld-
spremiären av VLF Force 1 där 
Henrik Fisker har varit inblandad, 
svårt att bestämma mig ifall man 
tycker bilen är snygg eller ful. En 
potent sportbil givetvis, motorn 
består av en V10 på 8.4 liter och 
lämnar 745 hästar.

Nya Ford GT40.



Lexus vill alltid ha något extra i sin monter och 
denna gång var det detta kromade chassi som 
stod som fotomagnet.



Nya bilmärket VLF Automotive. En Amerikansk supersport-
bil. Känns lite som den lånat design från britterna.



Det var fullt i salongerna.



Nya BMW M2, nu finns det snart en M-modell i 
varje serie. 

En 3-sits simulator, en våt dröm 
för alla bilspelsnördar.



Tänk att en tråkig färg kan vara 
så rätt ibland.
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FERRARI GTC4LUSSO



Maranello den 9 febru-
ari 2016. Ferrari tillkän-
nager att en ny modell är 
på gång: GTC4Lusso, den 
nya fyrsitsiga bilen som ut-
gör en omfattande utveck-
ling av det sportiga Grand 
Tourer-konceptet genom 
att för första gången kom-
binera bakhjulsstyrning 
med fyrhjulsdrift.

Denna bil är designad för 
kunder som vill uppleva 
känslan av att köra en Fer-
rari var som helst och när 
som helst. Både på korta 
turer och långa resor, på 
snöiga bergsträckor och 
i stadstrafik, själv eller i 
sällskap med tre glada 
passagerare. Förare som 
kräver kraftfull prestanda 
men som vägrar att kom-
promissa när det gäller 
körkomfort, sportig el-
egans eller fulländad pre-
cision. GTC4Lusso ger 
Ferrarikörningen oanad dy-
namiska kraft, precis som 
föregångaren FF som gav 
den stegrande hingsten en 
ny yngre kundgrupp som 
även kör betydligt mer med 
bilen och uppnår en kör-
sträcka som är 30 % högre 
än genomsnittet.

GTC4Lussos namn hän-

visar till dess berömda 
föregångare som t.ex. 330 
GTC eller dess 2 + 2 sys-
termodell 330 GT som var 
en av Enzo Ferraris favor-
iter - samt 250 GT Berlinet-
ta Lusso som utgjorde en 
enastående kombination 
av elegans och prestanda 
i toppklass. Siffran 4 anger 
att bilen är utrustad med 
fyra komfortsäten.

Motor
GTC4Lussos 12-cylindriga 
motor levererar jämn och 
kontinuerlig kraft som top-
par med hela 690 hk vid 8 
000 varv/min. Både förhål-
landet mellan vikt och kraft 
på 2,6 kg/hk samt dess 
kompressionsförhållande 
på 13.5:1 sätter nya rekord 
i bilens segment. Det maxi-
mala vridmomentet på 697 
Nm vid 5 750 varv/min med 
80 % tillgängligt redan vid 
1 750 varv/min, ger en 
enastående respons även 
vid låga varvtal. Bilens ljud-
profil matchar dess mång-
facetterade personlighet. 
Den är övertygande och 
kraftfull vid snabb körning 
och diskret men ändå har-
monisk i stadstrafik. 

Dynamik
Ferrari GTC4Lusso har 



enastående sportbil-
sprestanda vid alla typer 
av körförhållanden tack 
vare Ferraris patenter-
ade 4RM Evo-fyrhjulsdrift 
som för första gången är 
utrustad med inbyggd 
bakhjulsstyrning. Resul-
tatet är det nyligen paten-
terade 4RM-S-systemet 
(fyrhjulsdrift och -styrn-
ing) som baseras på ett 
annat exklusivt patent 
från den stegrande hing-
sten, den senaste ut-
vecklingen av Slip Side 
Control-systemet (4.0) 
som nu även inbegrip-
er elektronisk differen-
tialdämpare (E-Diff) och 
SCM-E-dämpare. Dessa 
sofistikerade fordons-
dynamiska system är 
friktionsfritt integrerade i 
Ferraris unika program-
vara och gör att föraren 
utan ansträngning kan 
hantera GTC4Lussos 
kraftfulla vridmoment 
även på snötäckta, våta 
eller hala vägbanor. Re-
sultatet är en unik sta-
bilitet och en känsla av 
fulländad kontroll och 
säkerhet som märks på 
bilens överlägsna pres-
tanda. Den nya genera-
tionen SCM-E-dämpar-

styrningen bidrar även 
till att förbättra prestan-
da på krävande under-
lag och självfallet till en 
enastående körkomfort.

GTC4Lussos unika pres-
tanda beror även på nya 
aerodynamiska lösnin-
gar, exempelvis den nya 
främre grillen med inte-
grerade luftintag för att 
förbättra kylsystemets 
effekt, luftutloppen på 
vingen som påminner 
om dem på 330 GTC, 
samt en takmonterad 
bakre spoiler och en ny 
utformning med tre dif-
fusorfenor. Den kombin-
erade effekten av dessa 
funktioner är ett luftmot-
stånd som är märkbart 
lägre än på FF.

Stil
GTC4Lusso är ritad av 
Ferrari Design och ut-
gör ännu en förädling av 
Shooting Brake-kupén. 
Här har man tolkat om 
konceptet med en ex-
tremt strömlinjeformad 
och avsmalnad form som 
nästan ger bilen en fast-
back-liknande silhuett. 

Bilens sportiga karaktär 



understryks av formerna 
och bakvagnens stil där 
takprofilen har sänkts men 
där det ändå finns gott om 
utrymme för att säkerställa 
plats och komfort för alla 
fyra passagerare samt ett 
rymligt bagageutrymme. 
De för Ferrari klassiska 
dubbla baklyktorna pryder 
bakvagnen. De förstärker 
inte bara bilens muskulö-
sa skuldror och ger den 
en bredare känsla utan 
bildar även en visuell en-
het med avgasrören och 
ger baksidan ett ännu mer 
kraftfullt uttryck. Dyna-
miskt utpräglade konturlin-
jer skapar ett tema som 
påminner om en stämgaffel 
längs bilens flanker.

nteriör
Den sportigt lyxiga och ge-
nomarbetade kupén har 
designats och konstruer-
ats med yttersta omsorg 
och fulländning in i minsta 
detalj. Utformningen med 
Dual Cockpit är en annan 
unik funktion som är des-
ignad för en delad körup-
plevelse för både förare 
och passagerare, och där 
den sistnämnda kan ha 
en egen generöst tilltagen 
display med åtskilliga funk-

tioner. 

Det som kanske utmärker 
kupén mest bortsett från 
dess innovativa design 
är den hantverksmässiga 
bearbetningen av materi-
alen som noga har valts 
och kombinerats för att 
skapa en genuin atmos-
fär inuti bilen. Generösa 
sportsäten säkerställer att 
bilens samtliga passagera-
re får en unik komfort och 
gott om plats och förmedlar 
samma känsla som en lyxig 
lounge. GTC4Lusso intro-
ducerar även den nya in-
fotainmentplattformen med 
en 10,25-tums HD-skärm 
med kapacitiv pekskärm-
steknik. Den nya ratten är 
mer kompakt tack vare en 
mindre airbag och de in-
byggda reglagen är mer 
ergonomiska än någonsin. 
Detta säkerställer en ännu 
sportigare körupplevelse. 

Text: Autoropa Foto: Fer-
rari



Opel GT Concept



Rüsselsheim. Opel GT Con-
cept firar om en dryg månad 
sin världspremiär på den 
86:e internationella bilsa-
longen i Genève. Den här 
trendsättande sportbilen 
formligen sprudlar av Opels 
innovationskraft – hisnande 
i sin form, reducerad till det 
allra nödvändigaste, ren 
passion. Detta nya fullblod, 
med frontmonterad mittmo-
tor och bakhjulsdrift, är en 
direkt ättling till Opel GT 
och Monza Concept, och 
den tar Opels skulpturala 
designfilosofi till nya höjder. 
GT Concept är radikal och 
minimalistisk, allt som stör 
den rena formen har elimi-
nerats. Den har till exempel 
varken dörrhandtag, yttre 
backspeglar eller vindrute-
torkare.
I god tradition: GT Concept 
utvecklar filosofin från Opel 
Experimental GT
Opel GT Concept följer i 
hjulspåren efter den beröm-
da Opel Experimental GT 
från 1965 års bilsalong i 
Frankfurt. Tre år senare blev 
Opel GT den första euro-
peiska konceptbil som gick 
vidare till serieproduktion, 
och jämfört med förlagan 
var den då näst intill oförän-
drad – inklusive de manuellt 

infällbara strålkastarna.
Opel GT Concept är ännu 
en nyskapande satsning, en 
äkta körmaskin med djärv 
design kryddad i rött; karos-
sen har en horisontell röd 
dekorlinje och de röda (!) 
däcken är en blinkning till 
Opels motorcykel Motoclub 
500 från 1928. Andra länkar 
till det förflutna är den långa 
motorhuven, avsaknaden 
av baklucka och dubbla 
mittmonterade avgaspipor 
– som alla hälsar till den ur-
sprungliga GT-modellen – 
men i övrigt är GT Concept 
allt annat än retro.
– Vi skapade GT Concept 
för att fånga den djärva, 
känslomässiga andan hos 
Opels varumärke. Bilen är 
dramatisk, skulptural och 
full av innovationer, precis 
som vår tradition är, har 
varit och ska fortsätta att 
vara. 1965 utvecklade Opel 
sin berömda Experimental 
GT, en modern bil med rena 
skulpturala former, som 
med tiden blivit en ikon. Att 
göra om det konststycket, 
att återskapa en ikon, är inte 
lätt. Men lika avantgarde 
som Experimental GT var på 
sin tid är GT Concept i dag – 
sparsmakad och minimalis-
tisk men samtidigt djärv och 
kompromisslös. Den här 



bilen illustrerar tydligt 
den ständiga utvecklin-
gen av vår designfilosofi 
– ”skulpturalt artisteri 
möter tysk precision” – 
konstaterar Mark Adams, 
Vice President, Design 
Europa.
En intressant nyhet i Opel 
GT Concept är de stora 
dörrarna med sidofön-
ster som ser ut att vara in-
tegrerade med karossy-
tan. De elmanövrerade 
dörrarna öppnas med en 
tryckning på ”pekplat-
tor” integrerade i takets 
röda dekorlinjer, och ger 
då tillträde till en oväntat 
rymliga interiör där även 
långa förare har gott om 
plats. När dörrarna öpp-
nas försvinner de delvis 
in i de främre hjulhusen. 
Denna platsbesparande 
och patenterad monter-
ing möjliggör en stor 
öppningsvinkel även i 
relativt trånga parker-
ingsplatser. Två små 
bakåtriktade kamer-
or ersätter ytterback-
speglarna och elimin-
erar döda vinklar genom 
att projicera kameror-
nas ”bakåtsikt” på bild-
skärmar i dörrarnas in-
sidor. Vindrutan övergår 

i ett panoramatak i glas, 
vilket ger en körkänsla 
liknande den i en bil med 
avtagbart targa-tak.
Sportbil på riktigt: Front-
monterad mittmotor, tur-
boladdning och bakhjuls-
drift
Den långsträckta mo-
torhuven antyder mot-
orns placering i GT 
Concept: den har en 
”frontmittmotor”, pre-
cis som den ursprungli-
ga Opel GT:n och även 
GM:s amerikanska 
sportbils-ikon Corvette. 
Motorn sitter alltså inte 
över framaxeln utan ba-
kom densamma, vilket 
ger en låg och central 
tyngdpunkt – perfekt för 
bra balans och sportiga 
köregenskaper.
Opel GT Concept drivs 
av en rivig 1-liters tur-
botrea baserad på den 
ultramoderna helalumini-
ummotor som används i 
ADAM, Corsa och Astra. 
Denna extremt effektiva 
högteknologiska ben-
sinmotorn utvecklar 107 
kW/145 hk och har ett 
maximalt vridmoment på 
205 Nm. Förbruknings- 
och utsläppsvärden är 
ännu inte fastställda. 



Turbomotorn driver bakaxeln – som 
har med mekanisk differentialspärr 
– via en sekventiell sexväxlad väx-
ellåda som styrs med ”paddlar” på 
ratten. Kombinationen av liten och 
lätt men stark motor och liten och 
lätt bil – under 1 000 kilo – ger en 
acceleration från 0 till 100 km/h på 
under åtta sekunder och en toppfart 
på 215 km/h
.
Text & Foto: Opel



Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



Pagani Huayra BC



Det är fem år sedan vi fick 
se den första Huayra som är 
efterföljaren till  Zonda. Nu är 
det dags för en, efter många 
rykten och lång väntan på,  
värre version att göra entré 
och den kallas för Huayra BC. 
Mer effekt, lägre vikt, vinge på 
bakluckan och mer kolfiber-
detaljer är receptet.
Som vanligt diskuteras det 
ganska flitigt om vad som 
kommer förbättras på dessa 
extrema bilar när tillverkaren 
meddelar att någon ny modell 
är på gång. Specialversionen 
trodde många att den skulle 
få minst 100 hästarkrafter 
mer än dagens Huayra, riktigt 

så blev det inte. BC har 790 
hästkrafter vilket är 60 mer 
än föregångaren, vilket också 
borde räcka tycker man. Vrid-
momentet hamnade på 1 100 
Nm. Motorn är en dubbeltur-
bomatad V12:a på 6,0 liter. 
Denna koloss kopplas till en 
helt nyutvecklad sjustegad 
semi-automatlåda med pad-
dlar från Xtrac. Den nya väx-
ellådan kapar växeltiderna 
från 150 millisekunder till 75 
millisekunder och väger hela 
40 % mindre än vad en dub-
belkopplingslåda skulle göra. 
Bilen väger 1 350 kilo vilket 
innebär att man lyckats banta 
den med 132 kilo jämfört med 



vanliga Huayra. Viktbesparingen 
kommer bland annat från ett nytt 
avgassystem i titan som endast 
väger 2,9 kilo och på så vis är 
hela 7,1 kilo lättare än tidigare. 
Nyutvecklade Brembo-bromsar 
som också sparar vikt men även 
är effektivare, samt smidda fäl-
gar som tillsammans väger nio 
kilo mindre. Sist men inte minst 
är att Pagani tagit fram ett nytt 
kompositmaterial som sägs vara 
50 % lättare och 20 % starkare 
än kolfiber, mer om materialet vill 
inte Horacio Pagani berätta om. 
Aerodynamiken är förbättrad ge-
nom en större splitter fram, vingar 
på stötfångaren, den feta vingen 



på bakluckan och en rejäl diffusor 
bak. Varenda karosspanel är ny 
förutom taket och för det mesta är 
det kolfiber det handlar om. Insidan 
har fått mer Alcantara och kolfiber 
och nya sportstolar har monterats, i 
övrigt är det sig likt med ett detaljar-
bete som imponerar.
Namnet BC står för Benny Caiola, 
en god vän till ägaren Horacio Pa-
gani som även var kund hos Pa-
gani. Precis som vanligt med dessa 
sportbilar tillverkas endast 20 styck-
en exemplar, prislappen hamnar på 
2,3 miljoner euro. Det stoppar inte 
de som har gott om pengar och alla 
bilar redan är slutsålda.







Porsche 718 Boxster



1.20 år efter att Boxster 
gjorde sin debut gör nu 
Porsche om konstruk-
tionen av sina mittmotorbi-
lar. Den nya generationen 
heter 718 Boxster och 718 
Boxster  S. De tvåsitsiga 
cabrioletmodellerna är nu 
starkare men samtidigt 
bränslesnålare. Betecknin-
gen 718 är en hyllning till 
de fyrcylindriga boxermo-
torer som användes i den 
segerrika tävlingsmodellen 
från 1950-1960-talen, mit-
tmotorsportbilen Porsche 
718 som bland annat vann 
Targa Floria och Le Mans.
Centralt i den nya modell-
serien är den nyutvecklade 
fyrcylindriga boxermotorn 
med turboladdning. 718 
Boxster utvecklar 220 kW 
(300 hk) ur sin tvåliter-
smotor medan 718 Boxster 
S når 257 kW (350 hk) ur 
sin 2,5-litersmotor. I S-
modellen används också 
ett turboaggregat med vari-
abel turbogeometri. Den 
avsevärda effektökningen, 
26 kW (35 hk) jämfört med 
föregående Boxster-mod-
eller, imponerar liksom de 
nya turbomotorernas effek-
tivitet. De nya 718 Boxster-
modellerna har upp till 13 
procent bättre bränsleeko-

nomi.
 
Den helt nya chassiinställ-
ningen och de förstärkta 
bromsarna ger sportiga 
och körglada egenskaper. 
Även formgivningen av den 
nya modellinjen är grun-
dligt vidareutvecklad. Bilen 
är helt omarbetad med 
undantag för luckan över 
bagageutrymmet, vindru-
tan och tygtaket. Inuti möts 
man av en ny instrument-
panel. Dessutom ingår 
den senaste generationen 
Porsche Communication 
Management (PCM) med 
touchscreen i standar-
dutrustningen. Navigation 
finns tillgänglig som tillval.
Effektiv turbomotor
Med lanseringen av den 
nya generationen 718 Box-
ster introducerar Porsche 
för första gången sedan 
slutet av 1960-talet åter 
sportbilar med fyrcylind-
riga boxermotorer. Tur-
boladdning ökar vridmo-
mentet på ett påtagligt 
sätt. Tvålitersmotorn i 718 
Boxster har ett maximalt 
vridmoment av 380 Nm, 
(en ökning med 100 Nm) 
tillgängligt från 1 950 v/
min till 4 500 v/min. 2,5-li-
tersmotorn i 718 Boxster S 



når 420 Nm (60 Nm mer) från 1 900 v/
min till 4 500 v/min.
Det innebär att de nya 718 Boxster-
modellerna är ännu snabbare. 718 
Boxster med PDK-låda och Sport 
Chrono-paket accelererar från noll 
till 100 km/tim på 4,7 sekunder (0,8 
sekunder snabbare). 718 Boxster S 
med samma utrustning gör sprinten 
på 4,2 sekunder (0,6 sekunder snab-
bare). Toppfarten för 718 Boxster är 
275 km/tim och 718 Boxster S når en 
toppfart av 285 km/tim.
Porsches turbokoncept ökar körpres-
tandan samtidigt som den förbättrar 
bränsleekonomin. I 718 Boxster har 
den fyrcylindriga turbomotorn med 
PDK-låda en bränsleförbrukning en-
ligt NEDC på 6,9 liter per 100 km (1,0 
l/100 km mindre). I 718 Boxster S för-
brukar den 2,5-liter stora boxermot-
orn, utrustad med PDK-låda, 7,3 liter 
per 100 km (0,9 liter mindre per 100 
km). 718-modellerna har som stan-
dard en sexväxlad manuell växellåda. 
Porsche Doppelkupplungsgetriebe, 
PDK, som nu har bränslebesparande 
virtuella växlar, finns som tillval.
Skarpare profil
718-modellerna känns igen vid första 
ögonkastet. Fronten på den nya cab-
rioleten har en mycket mer skulptural 
form. Det betydligt större luftintaget 
framtill är ett distinkt exteriört uttryck 
för det nya turbokonceptet. Ny design 
av strålkastarna med bi-xenonljus och 
integrerade LED-varselljus rundar av 
frampartiet. LED-strålkastare med 



fyrpunkts varselljus finns 
som tillval.
Från sidan känner man 
igen den nya modellen 
på de nya skärmarna och 
sidotrösklarna. Större luft-
intag med två horistonella 
ribbor förstärker det dy-
namiska utseendet. Nya 
19-tumshjul är standard på 
718 Boxster S. Som tillval 
finns 20-tumsfälgar. Det 
nyutformade bakpartiet 
ser mycket bredare ut - inte 
minst tack vare rampen 
mellan bakljusen med den 
integrerade Porsche-logo-
typen. De helt omgjorda 
bakljusen känns igen på 
den tredimensionella LED-
teknologin och fyrpunkts 
bromsljus.
Sportigare
Med sina köregenskaper 
följer den nya cabrioleten i 
spåren från originalmodel-
len av 718. Det helt omka-
librerade chassit förbättrar 
kurvegenskaperna. Den 
elektromekaniska styrnin-
gen är konfigurerad för att 
vara tio procent mer direkt. 
Det gör 718 Boxster ännu 
kvickare och enklare att 
styra, både på bana och i 
vardagstrafik.
PASM
Porsche Active Suspen-

sion Management (PASM) 
med tio millimeter lägre 
markfrigång finns tillgän-
glig som tillval. För första 
gången är PASM-sport-
chassit med 20 millimeter 
lägre markfrigång tillgän-
gligt för 718 Boxster S. Det 
aktiva chassit som också 
trimmats om ger en ännu 
större bredd mellan lång-
färdskomfort och sportig 
styv fjädring.
Sport Chrono-paketet
Liksom i 911 har tillvalet 
Sport Chrono, förutom de 
tre inställningarna Normal, 
Sport och Sport Plus, även 
ett Individual-program. I 
bilar med PDK har Sport 
Response-knappen lagts 
till. Den sitter i mitten av 
programväljaren. Med in-
spiration från motorsport 
ger det föraren möjlighet 
att ställa in responsen från 
motor och PDK så att den 
blir mycket direkt.
Marknadsintroduktion av 
den nya mittmotorsport-
bilen är planerad till maj. 



Tesla Model X



Lär känna Model X
Model X är den säkraste, 
snabbaste och mest 
kapabla SUV:en i historien. 
Model X har som standard 
4-hjulsdrift och en batteri-
storlek på 90 kWh, vilket 
ger en räckvidd på 470 
km samt gott om sittplats 
för sju vuxna och deras 
bagage. Model X är även 
löjligt snabb, med en accel-
eration från 0 till 100 km/h 
på 3,4 sekunder.
Model X är en SUV utan 
kompromisser.
Konstruktion som sätter 
säkerheten först
Varje del av Model X är 
konstruerad med säkerhet 
som högsta prioritet. Det 
golvmonterade batteriet 
sänker tyngdpunkten, så 
att risken för bilen att slå 
runt nästan är obefintlig. 
Batteripaketets struktur 
och placering i Model X 
ökar motståndskraften mot 
inträngning vid en sidokol-
lision. Eftersom den saknar 
bensinmotor fungerar det 
stora bagageutrymmet 
framtill som en jättestor, 
stötupptagande deforma-
tionszon. Euro NCAP har 
ännu inte utfört krocktester 
på Model X, men Teslas 
egna krocktester tyder på 

att Model X kommer att bli 
den första SUV som er-
håller högsta säkerhetsk-
lassing i alla kategorier. 
Aktiv säkerhet
Model X skannar hela tiden 
av den kringliggande vä-
gen med kamera-, radar- 
och sonarsystem och ger 
föraren information i realtid 
för att undvika kollisioner. 
Till och med i motorvägs-
fart bromsar Model X au-
tomatiskt i nödsituationer.
Fri från föroreningar inifrån 
och ut
Ett HEPA-filter av medi-
cinsk kvalitet renar luften 
från pollen, bakterier, virus 
och föroreningar innan den 
kommer in i kupén. Det 
finns tre lägen: cirkulation 
med uteluft, recirkulation 
av luften i kupén samt ett 
Bioweapon Defense Mode, 
som skapar ett övertryck i 
kupén för att skydda pas-
sagerarna.
Falcon Wings
Falcon Wing-dörrar erbjud-
er full åtkomst av andra och 
tredje sätesraden, även på 
parkeringsplatser där skjut-
dörrar av minibussvariant 
och traditionella dörrar inte 
kan öppnas helt för att man 
står tätt parkerad intill en 
annan bil.



Falcon Wing-dörrarna, 
som endast behöver 30 
cm fritt utrymme på var-
dera sida, rör sig mjukt 
uppåt och ur vägen, så att 
passagerare kan ta sig in 
i bilen från båda kortsidor 
av parkeringsplatsen. 
Öppningen är så stor i 
sidled och höjdled att 
föräldrar kan spänna fast 
sina barn utan att behöva 
huka sig eller riskera att 
stöta barnets huvud mot 
taket.

Aerodynamisk
Model X uppnår 450 km 
räckvidd delvis för att den 
är den mest aerodyna-
miska SUV som tillverkas. 
Model X:s luftmotstånd-
skoefficient på endast 
0,24 är 20 % lägre än för 
den näst bästa SUV:en. 
Dessutom finns en ak-
tiv spoiler, som befinner 
sig i ett av tre förinställda 
lägen när Model X är i 
rörelse. Denna spoiler 
förbättrar även sikt bakåt, 
verkningsgrad i motor-
vägsfart samt stabilitet.

Sittplats för sju + bagage
I Model X kan sju person-
er sitta bekvämt på tre 
rader. Varje säte är fan-

tastiskt, men den andra 
sätesraden är närmast ett 
konstverk. Varje säte i an-
dra raden har separat un-
derrede med egen stöt-
dämpare och kan lutas 
för sig, är utformat för att 
maximera sittkomfort och 
benutrymme, ger stor för-
varingsplats under sätet 
och gör tredje sätesraden 
bekvämt åtkomlig. Säte-
na i den tredje raden fälls 
ned när de inte används.
Allt får plats
Lasta allas bagage i 
Model X:s främre baga-
geutrymme, i det bakre 
bagageutrymmet och un-
der passagerarsätena. 
Det främre bagageutrym-
met är tillräckligt stort för 
att rymma två golfväskor, 
och det bakre rymmer 
enkelt stora föremål som 
cyklar, skidor och snow-
boards. Krokmonterade 
hållare tar hand om ännu 
mer utrustning. Model X 
är den första elbilen som 
klarar en släpvagnsvikt 
på drygt 2 268 kg. 

Text & Foto: Tesla



Entreprenören
Text & Foto: 

Daniel Serénus



Detta är historian om 
företaget som ville bli störst 
i Skandinavien. För många 
bilbyggare är detta kanske 
en dröm. Men för Daniel 
och Karl blev styling och 
bilhobby en del av deras 
levebröd. Allt började 2004 
i Uppsala. När Daniel och 
Karl fick tag på en liten bu-
tikslokal och började sälja 
stylingprodukter till bilen-
tusiaster. Under 2004 var 
stylingtrenden betydligt 
större än den är idag. Det 
fanns då också fler aktörer 
på marknaden som sålde 
dessa produkter. Många 
kommer säkert ihåg före-
tag som Realcar och MH 
styling m.fl. Fåtalet av 
dessa är idag aktiva och 
marknaden är idag mindre 
samt betydligt mer annor-
lunda än vad den var 2004. 
Men resan för detta Uppsa-
la företag har varit spikrakt 
uppåt.  Man har sedan 
2004 ökat omsättning varje 
år och 2015 omsatte de 21 
miljoner. En siffra som man 
kan vara stolt över i denna 
smala bransch.

Webbhandeln utger den 
största delen av företagets 
omsättning men man har 
även en butik samt verks-
tad. I verkstaden monterar 

Man använder en inscanningssystem för 
att hantera alla paket.



man alla delar som man 
marknadsför. 
Det är viktigt att veta att 
produkterna man säljer 
verkligen fungerar och har 
den kvalité som vi på SC 
styling eftersträvar, säger 
Daniel

SC styling har idag ett 
brett sortiment av efter-
marknadsdelar. Alltifrån 
nya sportstolar till kom-
pletta kjolpaket. Utbudet 
anpassas såklart med 
de snabbt växande tren-
der som denna bransch 
utsätts för. Det är skillnad 
på vad folk köper idag 
gentemot hur man hand-

lade 2004 när de startade. 
Dels har webbhandeln ut-
vecklats i rasande takt. 
Det bekräftar Daniel un-
der vår intervju och SC 
Styling har byggt om sin 
webbshop flera gånger 
och den är ständigt i ut-
veckling för att möta fram-
tidens krav. Ett tecken på 
detta är att företaget 2015 
lanserade en helt ny ap-
plikation till smartphones. 
SC Styling är nog först 
med att ha en app till sina 
kunder i den här bran-
schen.

Det är svårt att se vad 
framtiden erbjuder men 

I verkstaden monteras och testas produk-
terna i sortimentet.



SC styling verkar vara 
duktiga på att följa tren-
der och hänga med i ut-
vecklingen.

Men mycket har hänt se-
dan man startade 2004 i 
en butikslokal i centrala 
Uppsala. I butiken som 
inte hade några parker-
ingsplatser, vilket Daniel 
medger att det var rätt 
korkat. Till en modernt la-
ger som nyligen utökats 
med fotostudio och ny 
verkstadsdel. Dock är 
det nog bara en tidsfråga 
innan man växt ur även 
dessa lokaler.

Företaget har nyligen 
satsat på den tunga 
marknaden, alltså lastbi-
lar. Något som man tror 
väldigt mycket på. 

Idag är man 7 heltid-
sanställda och ett starkt 
fokus på tillväxt under 
2016. Så när intervjun 
började skrattade Daniel 
när han sa att de först 
ville bli störst i Skandi-
navien. Men vem vet, 
fortsätter man som man 
gjort hittills är den mål-
sättningen inte allt helt 
fel ute.

Lagret är snart för litet om bolagt fortsät-
ter växa som det gör.

Man har även en liten trevlig butik i 
anslutning till lagret.
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Projektbilen
Text & Foto: 

Daniel Serénus



Vi kommer nu följa Jo-
han Selvéns Saab byg-
ge. Vi kommer nu att 
i flera nummer kunna 
läsa om Johan och hans 
pågående projekt, en 
gammal Saab 99:a. Med 
mycket original inspira-
tion skall Johan få en ny 
modern touch på bygget. 
Hittills har projektet 
pågått några år och bilen 
var med för första gån-
gen i vår tidning i num-
mer 2. Alltså nummer 2 
från starten av tidningen. 

Men efter det råkade 
denna bil utför en liten 
olycka påväg till Kin-
nekulle Ring. Den stod 
lastad på släp när plöt-
sligt dragbilen började 
vobbla och bilen och 
köra gick av vägen. 

Johan fick behålla bilen 
av försäkringsbolaget. 

Motorn som är ett ihop 
plock men i grunden Saa-
bs populära T16-modell 
hade klarat sig bra. Men 
efter det har projektet rul-
lat på långsamt. Men nu 
siktar han på Elmia 2017 
och vi får följa  projektet. 

Det som väntar nu är ny 
lack på bilen. Tanken är 
att bilen skall få en speci-
ell Saab färg som man 
bara återfinner på den 
något mer moderna 9-3 
cab:en. Johan har även 
förberett för en ny up-
psättning coilovers från 
D2. Lite pyssel och spe-
ciallösningar fick det bli 
för att få dessa att passa, 
samt att få plats med 19 
tums fälgar på bilen. Men 
resan innan han får sk-
ruva in hjulbultarna och 
vrida om nyckeln är dock 
bara startad.
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Philips påstår med sin halogenlampa att 
de kan ge upp till 130 % mer räckvidd 
på ljusbilden med en traditionell lampa. 
Låter ju helt otroligt men är det verkligen 
sant? 

Vi testade X-treme Vision från Philips 
och jämför med en vanlig ”Kina lampa”. 
Enligt Philips presentation kan produk-
ten ge hela 45 meter längre sikt. Men är 
verkligen lampan värd den högre pris-
lappen?

Vi testar först en vanlig billig ”Kina 
lampa” och jämför sedan med Philips 
X-treme vision +130 för att se om vi som 
lekmän kan märka någon skillnad.

Så upplever du skillnaden:
En viktig del är om man upplever skill-
naden eller om den bara är i teorin och 
skillnaderna är så små att man inte 
känner dem. Men Philips verkar veta 
vad de gör. För det är nämligen skillnad 
och den är stor. Philips X-treme Vi-
sion ger mycket mer ljus på vägen och 
det märks. Enligt Philip har man också 
längre livslängd än en vanlig halogen-
lampa. Om så är fallet kan vi inte testa i 
detta test.

Vi jämför modeller:
Vi testade både H7 samt H1 för att se 
om det skiljer sig mellan dessa lamp-
modeller. Vi upplevde ingen förändring 
trots att H1 generellt ger lite sämre 
ljusupplevelse.

Fakta om Philips X-trme Vision +130%

Färgtemperatur: 3700K
Livslängd: ca 400H
Pris: Ca 250kr / par, beror dock på lampmodell.
Effekt: 55W

Resultatet:
Priset är mer än dubbelt så högt i jämförelse 
med ”Kina lampan”. Men den är bättre. Den 
är mer utvecklad och Philips gör dig inte bes-
viken. Man kan verkligen uppleva skillnaden. 
Så vill du se bättre i mörkret kan dessa lamp-
or vara en bra början. Håller Philips livslän-
gds ökningen som man utlovar är produkten 
väl investerade pengar.  

Före

Efter
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Ja, vi har lägst pris. 
Men strunt i det.
Ett lågt pris är kanske anledningen 
till att du kommer i kontakt med 
oss första gången. Men våra snabba 
leveranser, utmärkta service och den 
trygghet som du får när du handlar 

av ett företag som följer svenska  
e-handelslagar är de främsta anledning-
arna till att våra kunder handlar här  
igen och igen. Tror du att vi överdriver?  
Prova själv så får du se!

Missa inte: 
15% rabatt till nya kunder 

Läs mer på Skruvat.se


