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LEDARENLEDAREN
Polisen har vaknat
Är det inte konstigt att så fort våren
är i luften tittar polisen fram. Känns
som de går i dvala på vintern och
vaknar upp på sommaren, precis
som om de skall jobba ikapp för
att uppnå kvoten av fortkörningar
och blåskontroller. Jag vet att
detta troligen inte är fallet men
det är svårt att bli övertygad om
motsatsen när man nästan aldrig
ser fartkontroller när det regnar.
Jag vet att jag kanske bara är en
butter man med tung högerfot
som borde knipa igen, men ibland
är det svårt.

Nästa nummer kommer att
färdigställas
under
Bilsport
Performance & Custom Motor
Show i påsk, där vi live kommer
att sätta ihop och administrera
tidningen. Så kom förbi och håll
oss sällskap under Elmia, där vi
kommer att ha en monter i hall

A. Tyvärr fick vi ändra om lite
på layouten då vi bokat lite liten
monter för att ha två bilar och
där en var väldigt stor. Så med
hjälp av Daniel ”Padde” Lindstedt
fick vi en plats för Robbans bil i
närheten av vår monter. Vi tackar
Padde så ödmjukast att detta gick
att lösa, bara att lyfta på hatten.

Som ni kanske märkt har vi
senaste tiden börjat få med
lite utländska bilbyggen efter
påtryckningar av er läsare. Det
är Christoffer Talvis som gör ett
lysande jobb med att hitta duktiga
bilbyggare runt om i världen. Vi
hoppas detta är uppskattat av
läsarna och att det höjer kvalitén
på vår tidning. Väl mött i påsk!

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

Felizia Rosén
Mitt namn är Felizia och jag fyller 24
år till våren. Jag har alltid varit fotointresserad och varit fotograf för Greenlight Magazine sedan 2014. Sen jag var
liten har jag varit med pappa i garaget
då bilar var ett tidigt intresse för mig.
Jag älskar fart, så att fotografera drifting är en dröm som gått i uppfyllelse!
Tidigare
har
jag
jobbat
som
bilglasmästare och innan dess drev jag
mitt egna företag inom skönhetsbranschen, ett yrke jag är på väg att ta upp
igen. Just nu pluggar jag även till taxichaufför, ett jobberbjudande jag inte
kunde motstå!
Att kombinera mitt bilintresse och yrket fransstylist är verkligen en perfekt
kombo för mig. Så min vardag blir en
variation av det jag gillar mest; skönhet,
bilar och foto!

Vårt showroom i Vänersborg består endast av kvalitetsmärken
så som SamcoSport, QSP, Gecko Suspension och Rota
Wheels. Besök gärna vår hemsida för mer information.
Hittar du inte rätt, är du varmt välkommen att ringa/emaila oss
så hjälper vi dig att hitta rätt delar till ett riktigt bra pris.
Vi driver även evenemanget Westcoast Motorshow och
stödjer Team Westcoast Motorsport.

WWW.WESTCOASTMOTORSPORT.SE

#WESTCOASTMOTORSPORT #TEAMWCMS #WESTCOASTMOTORSHOW

Westcoast Motorsport, Tenggrenstorpsvägen 17, 46256 Vänersborg, info@westcoastmotorsport.se

Markus Österberg
Irriterar du dig också på stavfel, konstig meningsbyggnad eller rättar dina kompisar när de
använder fel synonymer? Inte? Jag är en sån
jobbig person och har därför rollen som korrekturläsare på Greenlight Magazine sedan två år .
Markus Österberg heter jag och har verkat i bilbranschen i snart femton år, med ett bilintresse
som grundlades redan i tioårsåldern. Då jag är
uppvuxen på en gård så blev det självklart en atraktor som följts av ett antal bilar (allt från Opel
till Toyota) sedan det körkortet säkrats.
Jag bor med familjen i Katrineholm, där jag
förutom att jobba som ekonom också driver
min fälg- och däckverksamhet på fritiden.
Jag försöker besöka så många träffar som är
möjligt under sommarmånaderna, med Gatebilfestivalerna som givna höjdpunker. Väl mött
i sommar!

REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis
Foto: Kendra Aceto
(www.kendraaceto.com)

När inte effekten blev som planerat blev inriktningen en annan, luft för hela slanten!

I varma och vackra Fort Myers i Florida hittar vi denna
sjukt balla Dodge Challenger
SRT, men det har inte alltid
varit
motorstarka
amerikanare som varit Taylor Dubin’s favoriter. Som tonåring
var hans våta drömmar Mitsubishi Ecplise eller 3000GT,
amerikanare lockade inte alls
då.
My taste are a little more domestic nowadays with a love
for alot proper built cars,
Säger Taylor med ett skratt.
Taylor fick tag på denna bil för
fyra år sedan när före detta
ägaren inte lyckades få in den
i landet han flyttade till. Bilen
var då blanksvart, sänkt med
KW v2 coilovers, CCW forged
fälgar och motorn andades
lättare med Mopar avgassystem och luftintag. Många
hade nog nöjt sig här då bilen
var sjukt clean. Men intresset
för all form av motorsport,
speciellt drifting där bilarna
åker både fort och har mycket
effekt, då kan man inte vara
sämre själv. Trots att Challenger SRT’n har en 5,7 liter
Hemi-motor V8 som lämnar
372 hästkrafter original är
inte detta tillräckligt då är bilarna ganska tunga, runt två
ton. Precis som vi nämnde ti-

Taylor drömde om Mitsubishi Eclipse och
3000GT men slutade med denna extrema
amerikanare.

digare så hade japanska bilar
varit Taylor kärt och många av
dessa bilar får ju hjälp med effekten av en turbo. Det första
Taylor köpte till bilen var ett
STS rear turbo-kit som sitter monterat precis bakom
bakstötfångaren, som ger
en rejäl knuff i effekten, men
tyvärr fick Taylor inte detta att
fungera bra. Många personer
hade avrått honom tidigare att

Taylor får njuta av värme och härligt
väder ständigt i härliga Florida.

dessa kit fungerar sådär, men
för att kunna ta egna slutsatser ibland behöver man prova
själv.
Unfortunately the turbo was a
mistake and never saw more
than 3-4 psi, säger en smått
besviken Taylor.
Trots en besvikelse är motorn
ändå dimensionerad med lågkompressionskolvar och värre
kam. Medan alla motorkomponenter monterades tog Taylor bort vissa delar som var
kromade eller silverfärgade
och färgmatchade dessa med
bilen. Taylor tänker på de små

detaljerna som inte ens många
lägger märke till. I slutändan
så är det dessa saker som kan
göra mycket på helhetsintrycket.
Like when you see a car and
you just like it but don’t know
why it’s different, säger Taylor.
Vid den här tidpunkten hade
Taylor fått syn på ett luftfjädringskit som är oerhört populärt och snart är vanligare än
coilovers. En bagged Challenger är ju rätt ballt och inte
allt för vanligt. I denna veva
fick Taylor även tips på en
”shop” som valde att sponsra

honom och montera ett Liberty
Walk kit på Challenger’n. Det var
även här som Taylor fick chansen att ställa ut bilen på SEMA
för första gången, vilket är två
år sen. CCW forged fälgarna ersattes av ett par Strasse fälgar
med Toyo värstingdäck. SEMA
show är en av världens mest
omtalade shower där många bilbyggare någon gång skulle vilja
ställa ut sin bil.
Runtomkring i Taylors trakter i Florida pågår ständigt lokala mindre bilträffar men även
större. Enligt Taylor är konkurrensen oerhört hög så även om
han åker på träffar någon gång
i veckan är det inte säkert Tay-

Flickvännen Kendra tyckte att siluetten av
MGM passade perfekt för ett foto när paret
ändå var i Vegas under SEMA.

lor vinner något pris med
bilen. Det säger lite om vart
ribban ligger. Under förra
året fortsatte Taylor med
att finslipa på bilen, Challengern fick en ny kostym
i form av en foliering från
Skepple. De printar unika
wrappingvinyler och har
blivit omtalade över hela
världen. Svenska wrappingföretaget
Wrapzone
har fått hjälp av Skepple
med att ta fram vinyler till
ett gäng bilar. I höstas stod
bilen ännu en gång på
SEMA show men denna
gång i Oracle Lightnings
monter. Vad som händer
under 2017 med bilen vet
inte Taylor riktigt än, men
en customlösning på turbokit som sitter under motorhuven är en dröm. Till
dess får Taylor njuta av sin
Hurst Short Throw Shifter
som är favoritdelen på
bilen just nu.
- I touch it every time I
drive and I love it, säger
Taylor med ett skratt.

This i how we roll!

Nu är turboaggregatet under bakstötfångaren ett minne blott
och snart installeras en turbo i motorutrymmet istället.

Kendra och Taylor intill bilen i Oracle
Lightnings monter på Sema.

FAKTA

Namn: Taylor Dubin
Ålder: 24år
Bostadsort: Fort Myers, Florida, USA
Arbete: Mellan två jobb
Bilmodell: Dodge Challenger SRT
Årsmodell: 2009

Tack till:

Liberty Walk, Accuair, Strasse wheels, Toyo Tires, Skepple, Lowered
Lifestyle, Autometer products, Avery Dennison, Oracle Lights
Shops Involved;
Fixer Motorsports, Nur Performance, Gulf Coast Customs, 1k
Motorsports

Skandinaviens största bil- och mc-show

Elmia Påsk 2017
Drömmar och inspiration för motorintresserade!
Bilsport Performance & Custom Motor Show samlar allt du kan drömma om.
Från specialbyggda motorcyklar och jänkare till moderna gatbilar, motorhistoriska
fordon och de senaste biltrenderna. Upplev actionfyllda utomhusshower,
köp tillbehör och delar till mässpriser eller bara titta och njut!

Rene Hagens Suburban
är en HGW med alla rätt!
Låg, stor och med
specialtillverkade fälgar
från Boyd Coddington
gör att få blir oberörda
av detta mästerverk!

Påskhelgen 14–17 april
Förköp biljetter på
www.custommotorshow.se

Jönköping

Öppettider: Långfredagen-påskdagen kl. 10-18, annandagen kl. 10-16
För mer info & entrépriser besök vår hemsida.

TID Watches
Arrangeras av:

www.tidwatches.com

I samarbete med:

w w w.c u stom m otorsh ow.se

#elmia2017

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Bil-intresset har funnits så länge jag kan minnas och under 90-talet så slogs det ihop med mitt
andra intresse för musik och ljudteknik.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Pratar vi inom min genre billjud skulle jag blygsamt säga att jag ligger i toppen. Inget lämnas åt
slumpen och det finns alltid en tanke med varje detalj.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Var innan Elmia förra året. Då jag är borta 14 timmar per dag p.g.a mitt arbete byggdes allt mellan
22-04 under fyra till fem veckor. Dessutom arbetar jag som DJ på helgerna vilket inte gjorde allt
mindre jobbigt. Dagarna innan mässan sov jag endast en handfull timmar, sista byggpasset gick
från 22 på kvällen till 12 dagen efter utan någon paus. Tog några dagar att återhämta sig sen.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Just noggrannheten kan ibland vara en broms varför mina projekt brukar ta tid.
Vem är din förebild?
Har ingen specifik.
Bästa garagedrycken?
Kaffe!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det varierar från tid på säsongen men den mesta av all ledig tid spenderas i garaget.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
För tillfället bygger jag om ljudsystemet igen i min Hummer H2 från 2006. Införskaffade den 2009
och har sedan dess byggt om mer eller mindre varje år. Denna upplaga blir det mest tokiga hittills
och ombyggnationen har nu pågått ett tag. Systemet har utökas till att innehålla fyra stycken 18”

Fakta
Namn:
Mattias Hedin
Ålder:
38år
Bor:
Malmköping
Arbete:
Säljare och DJ
Civilstatus:
Sambo

Z-basar från märket Digital Designs, modellen är flaggskeppet från tillverkaren. Fortfarande är baksätet
kvar vilket gjort lådans utformning spektakulär med snäva toleranser för att utnyttja varje millimeter.
Dessa skall sedan drivas med två stycken slutsteg av samma märke i den limiterade Z2b-serien. Serienummer på dessa är 001 samt 002 av endast 200 tillverkade. Resten av systemet kommer också
innehålla produkter rakt igenom från Digital Designs. Strömförsörjningen kommer precis som i tidigare
versioner från Optima. Planen är att vara klar till årets upplaga av Bilsport Performance & Custom Motor
Show på Elmia i Påsk.
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Johnny Odden

Utan för Uddevalla hittar
vi Lane Ryr en liten ort
som är kända för sitt Dansbands ställe Lane Loge.
Här har allt från Streaplers
spelat till att folk förlorat
sin oskuld. Men denna
gång fylldes parkeringen
med annat än dans sugna
besökare. Nu var det bilarna som fick stå i fokus.
Det är för andra året i
rad arrangörerna drar hit
en massa bilentusiaster.
Dock var detta kanske
sommarens varmaste dag
och solen stod högt på
himmelen. Men vädret är

Denna parkering brukar vanligtvis vara fylld
med bilar. Men när det inte är utställning så
är det danssugna som parkerat sina bilar
här.

ju inget man styr över även om
man vill ha sol vill man då sommaren 2016 inte gav så mycket
bra väder.

Denna HondaVolvo
S2000
240ärärbredare
snart kultförklarad
än vanligt ochochharärfått
en rad nya idag
delarensom
eftertraktad
gjort dennaklassiker.
ikon ännuMensnyggare.
funkar
också som driftingmissil.

Tyvärr hade man nog hoppats
på fler besökare och några fler
utställare men i övrigt var träffen
lyckad. Vår fotograf Johnny
Odden var på plats hela dagen
och lyckades fånga flera trevliga
byggen . Allt från låga VAG-byggen till riktiga showbyggen. Lane
Loge Träffen är ett roligt initiativ
och vi hoppas nu på att det blir
ett 3.0 till sommaren. Med ännu
fler besökare och utställare.

Det var ett blandat utbud som trotsat det
vackra strand vädret för att komma till
Lane Loge

Här är tekniken för att spara pengar på
bränsle.

Anders Tångklevs Chevrolet är verkligen vacker.

Denna modell av Datsun har verkligen blivit en klassiker.
Att sedan på ner den på backen med små fälgar och
skärmbreddare är ett vinnande koncept.

Ola Katamso hade kommit med flera av sina byggen

Ett välljudande bygge

Perfekt väder för att låta taket ligga i
bagaget och låta vinden passera huvudet.

Toyota Supra är fortfarande en vacker
bil.

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
WWW.PROIMP.SE

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Tokyo Auto Salon

Mässan som alltid har massa spännande saker att
beskåda
TAS, eller Tokyo Auto Saloon, är inte riktigt som alla
andra motormässor som så
arrangeras såhär års. I mitten
av januari fylls alltid Makuhari Messe i Chiba-City med
mängder av ombyggda for-

Kön är både full och trång påväg
in i mässhallarna.

don från världens alla tuners.
Under dessa 80 000 m² finns
något för alla, från mer smakfullt ombyggda till det vildaste
du kan föreställa dig. Men att
japanska tuners är duktiga bilbyggare är något vi alla håller
med om, även om designen
kanske inte tilltalar oss alla
gånger. Toyota Vellfire är en
typ av familjebil/van som inte

Porsche verkar vara en populär sportbil i Japan,
det kan RWB intyga

är överdrivet snygg original,
väldigt fyrkantig, här har Kuhl
Racing byggt om den på sitt
sätt och istället för att lackera
den har man gjort graveringar
i metall över hela karossen för
hand. Alltså ett konstverk helt
enkelt, åtskilliga timmar har
förbrukats för att få detta perfekt. Sedan hade vi JUN, Varis,
RE-Amemiya and andra stora
märken som är mer diskreta
i sin utformning, men andas
kvalité och passar en bredare
marknad. Men den monter
som drog till sig mest besökare under alla dagar är Lexus,
med två fullblodiga race-bilar
extremare än något annat, en
Lexus Super GT LC500 med
full kolfiberkaross
samt en
Lexus RCF GT3.

Inte mycket kvar av de klassiska Mazda RX-7
formerna.

Ett riktigt hantverk!

Ser ut som SAAB-koncept
som mött Honda S2000

Driftingens hemland. Här är den nog
en nationalsport i allra högsta grad.

Toyota GT86 har blivit en av de
populäraste eftermarknadsbilarna.

Liten, sportig annorlunda!

Vad kör du för drivning?

Bakhjulsdrivet

57%
Framhjulsdrivet

42%
Fyrhjulsdrivet

0%

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Motoroptimering

Specialist på Volvo m.m.

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

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

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

Vi erbjuder ett brettsortiment av produkter till din bil. Med ett starkt hjärta för
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.

www.persverkstad.se

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Tel: 0706-64 24 66
Lidköping

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Led-belysning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Marknadens största utbud av motorsportprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet
och bäst service!

www.skruvat.se

www.racegear.cc

order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

LED ramper till Sveriges bästa priser!
Utbud som passar alla, tillmötesgående
och kunnig support och alltid snabb
leverans inom Sverige.

www.overtake.se
info@overtake.se
telefon: 036-8602123

www.led24.se

info@led24.se
Telefon: 0761938971

Reservdelar & Drivlina

Motorsport-produkter

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

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

www.drivknuten.se

Bilvård

www.simpson-europe.com

Styling

Motorsport-produkter

Störst på bilstyling! Vi har fler än 25 000
produkter i shoppen, teknisk support och
personlig service.

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

www.scstyling.com

www.ddesign.nu

info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Allt man kan tänka sig till bilen

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

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

www.stertman.se

info@stertman.se
Telefon: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!
www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

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

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.
Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

Tuning produkter till rätt pris!

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

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

Här hittar du stereo och tillbehör för bil,
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig
även med installationer.

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Fälgrenovering, breddning &
Spacertillverkning.

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

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Vinyldrapering & Foliering

Silikonslangar m.m.

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

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

www.do88.se

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

Tel. 08-588 010 88

www.trendab.com

Inredning

Tel: 08-552 451 16

Lackering - & rekondtillbehör

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör
för alla bilmärken, attraktiva produkter,
hög lagerhållning och oslagbart snabba
leveranser.

www.jspec.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

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

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Gör som många andra - handla av oss

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

www.billackering.eu
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Bugatti Veyron

SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

BANDIT

RALLY

HANS III

HYBRID PRO

+4690-13 47 00 • simpson-europe.com

Ta-Technix
Coilovers

Polyuretan
Bussningar

Snap Off
Nav

Mr Tuning
Moccarattar

VENATOR

HYBRID S

www.mrtuning.se

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist

Återigen fylls Stockhol- stora mässlokalen fanns
msmässan med fordon något för alla åldersgrupav alla slag.
per, nya bilar, trender inom
olika motorsporter och MC.
Sista helgen i Januari ar- Nya bilar från betydande
rangerades
Stockholm tillverkare, modifierade biMotor Weekend som är lar såsom drifting och Time
tre evenemang ihopsatta Attack, nya motorcyklar,
till ett; MC Mässan, Stock- scootrar och mopeder
holm Lifestyle Motor Show även en rad andra fritidsoch Bilar som jobbar. I den fordon som snöskotrar,

Schmiedmann visade upp sin läckra BMW M4
som är byggd för att prestera bra i svenska
Time Attack-serien.

ATV:s, powerbikes, Quads och
vattenskotrar. Oavsett vilken typ
av motorintresse du har hade
denna motorweekend allt.
Man kunde njuta av roliga, snygga och praktiska fordon på både
två, tre och fyra hjul, säger Peter Näsman, projektledare för
Stockholm Motor Weekend.
Under samma helg på Stockholmsmässan arrangerades Svenska Bilsportgalan, där Helene
Nordbäck (som ni känner igen
som arrangör av Nordic Time Attack) fick äran att ta emot priset
Årets Bilsportledare.

Jag blev först chockad, var
inte beredd på det. Men sen
kom glädjen och stoltheten.
Att förbundet ser mig av alla
35000+ funktionärer och ledare, det är för mig stort! Känns otroligt hedrande och jag
delar verkligen priset med alla
förare, team och följare, alla
som har valt att stötta NTA och
vill oss väl! Ett teamwork utan
dess like helt enkelt!, säger en
glad Helene.

Driftingen får chans att exponeras
överallt numera vilket är oerhört bra
för att sporten ska växa mer.

I år hade man satt samman MC Mässan, Stockholm Lifestyle Motor Show och Bilar som jobbar
till en hel motor weekend.

Nya Volvo S90 i sin elegans.

Här tar Helene Nordbäck från SM i
Time Attack emot sitt pris.

Bilsport Galan arrangerades i samband med denna motorspäckade helg. Där hyllar man motorsporten i Sverige.

EVENEMANG
Text & Foto
Martin Hansson

år var det dags för den 85e
upplagan av Rallye MonteCarlo. Det var även dags
för de nya WRC-bilarna att
göra premiär. Volkswagen
som har hållit serien i ett
järngrepp under sina fyra år
är inte med längre, Citroën
är tillbaka med full satsning
igen och efter 17 år bortavaro från WRC är även Toyota
tillbaka.
De nya WRC-bilarna skulle

vara snabbare än de gamla,
för de har nu 380hk istället
för 300hk och mer vridmoment. Aktiv centerdiff och
mer aerodynamik är andra
saker som har tillkommit i det
nya reglementet.
Rallye Monte-Carlo körs över
fem dagar, den första dagen
innehåller enbart ”Shakedown” så teamen har en
chans att testa så allt fungerar samt även för förarna att

bli lite varma i kläderna och få
en uppfattning om vad tävlingen har att bjuda på. Den andra
dagen innehåller ceremoniell
start utanför Casino de MonteCarlo och sedan två sträckor
på kvällen. På fredagen är allt
igång ”som vanligt”, med tidig
uppstigning och för den här tävlingen intressanta förhållanden
för de tävlande att möta, fråga
Sébastién Ogier, han körde ca
tre kilometer på första sträckan
på fredagen innan han blev offer för väderleken.
På lördagen var dagen då vi upplevde mest skifte i väderleken,
där vi började dagen var det minusgrader, snö, is och kallt. På
stället vi avslutade dagen var
det +10 och ingen snö i närheten.

Söndag, sista dagen på tävlingen, två sträckor skulle
köras två gånger, varav
en av sträckorna gick genom ”Col de Turini”, vilket
får nästan vilken rallyentusiast som helst att bli lite
mjuk i knäna, den andra
sträckan var betydligt kortare och den valde även vi
att besöka. Den vi besökte
gick som SS14 och skulle
även gått som SS16, men
de valde att stryka den för
säkerhetsskull, det var alldeles för mycket åskådare
i förhållande till hur mycket
plats som fanns för dem att
stå på.
Den andra sträckan visade
sig bli en riktig utmaning
när den gick andra gången
som SS17 och även ”Powerstage”. Då började det
nämligen snö kraftigt och
förhållandena ändrades för
varje bil som körde.
När väl den var körd var
det dags för de tävlande att
köra ned till hamnen i Monaco och lämna in tidkortet
i sista tidkontrollen för att då
få ”gå i mål”.

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Randolf Lomo,
www.facebook.com/originalfeatures1 & NAIAS

Bilmässorna är många såhär under årets
mörkaste och kallaste dagar.

The North American International Auto Show (även
förkortad NAIAS) ser till
att vi i Januari får något
trevligt att se fram emot
under året. Trots att lite
smygbilder läckt från vissa tillverkare om vad som
kommer under året blir
det något helt annat att
få se bilen i verkligheten.
Elbilarna blir fler och fler
på marknaden och inom
några år kommer vanliga,
bränsledrivna bilar att vara
i minoritet på marknaden.
NAIAS är mer än bara
en motormässa, under

Nya Ford GT är lika vacker som originalet.

dagarna 7-13 Januari
är mässan endast öppen för branschfolk
och press, sista dagen
avslutas med ett välgörenhetsmiddag som i år
inbringade svindlande
5,2 miljoner dollar. Dessa pengar donerades till
ett antal olika organisationer som hjälper barn
mellan 0 upp till 18 års
ålder, några av dem är
Boys and Girls Clubs of
Southeastern Michigan,

Boys Hope Girls Hope
Detroit, Children’s Hospital of Michigan Foundation.
Mellan den 14e till 23e
Januari hade allmänheten möjlighet att besöka
den enorma motormässan. Vi ser fram emot
nästa då NAIAS firar 30
år!

Nissan visar upp sina framtida former.

Folkabussen is back!

Corvette Z07 är en värstingmodell och kommer garanterat bli en
försäljningssuccé.

Test
Text: & Foto:
Daniel Serénus & Johnny
Odden

Lukten i bilen är viktigt för många
bilägare och för raggarkulturen har
det varit den lilla doftande granen
i backspegeln som varit svaret på
dålig lukt. Men har man någon gång
suttit i en Volvo 140 med en samling Wünderbaun vet man att den
lukten inte går ur kläderna förän
vid en rad tvättar. Det har hänt lite
sedan doftgranen var den ultimata
luktborttagaren. Vi har därför valt
att testa produkter från företaget
nybilsdoft.se. Vi fick upp intresset
för företaget pågrund av deras
företagsnamn, för vem vill inte att
ens bil luktar ny.
Vi valde att testa två av företagets
produkter, Sharky Nybilsdoft Noble
och Sharky Nybilsdoft Ambiente.
Enligt beskrivningen så neutraliserar produkten dålig lukt istället
för att täcka över den.
Lukten:
Vi gjorde som beskrivningen berättade och sprutade in produkten i en
bil som har cirka 6 år på nacken.
Produkterna ger en fräsch doft som
tyvärr kanske inte luktar nybil men
ger ett mycket trevligare resultat än
andra billigare produkter.

Men efter upprepade behandlingar
kunde vi märka ett mycket bättre
resultat och på sikt kommer den
dåliga lukten att försvinna.
Vi gjorde även ett test för att prova
hur doften liknar nybil. Dock ger en
nybil en doft av gummi och plast
från mattor och den nya inredningen. Detta kan inte produkten
återge.
Bra är att lukten från produkten inte
är för stark och kan därför användas av de som är känsliga. Tänk
på att inte spruta för mycket varje
gång utan invänta resultatet efter
varje sprut.
Priset:
Priset är 169kr och kanske kan kännas lite dyrt om man jämför med
doftgranar som kostar runt 30kr.
Men då produkten känns välfylld
och mycket dryg samt gör sitt jobb,
skulle vi istället våga påstå att den
helt klart är värd sina 169kr.

Slutsats:
Produkterna fungerar riktigt bra
och vi kan varmt rekommendera
denna produkt för uppfräschning
av doften i bilen. Dock att den ger
en nybilsdoft kan ifrågasättas men
I andra produkttestet provade vi doften är mycket behaglig och kan
hur den reducerar dålig lukt, i det- inte upplevas som frän eller stark.
ta fall av tobaksrök. Vid de första
två behandlingarna märktes ingen
större förbättring efter några dagar.

ARTIKEL
Text: Daniel Serénus
Foto: GreenLight
Fotografer

I sista delen av denna följetång handlar om hur du
skall få din produkt attraktiv och hur du med enkla
medel skall få dina sponsorer att vilja synas på ditt
projekt. Men innan vi går
in på detta måste vi lära
oss om PR. Ett krångligt
ämne som vi skall försöka
få ner på några rader.
PR – Public relations:
Många företag missar hur
viktigt detta är och hur du
som person är en mycket
viktig del i detta arbete.
Detta måste du försöka få
sponsorerna att förstå. PR
handlar om att plantera
små frön. Detta gör man
bäst om man är trovärdig. Exempelvis så har
olika personer olika trovärdighetsnivå. Om t.ex.
dina föräldrar säger något
så står detta högt på trovärdighetslistan. Därför
behöver företag starka
representanter som kan
i sociala sammanhang
nämna deras produkter.
Det är större chans att du
börjar handla från ett företag om du hört något gott
om företaget. Här spelar
sponsorarbetet en stor
roll för trovärdigheten i
företagetsprodukter. Där-

för blir ditt arbete en viktig del för att få ut ryckte
om företagets produkter.
Detta är något du för lära
företagen att förstå. De
inser oftast inte hur viktigt
detta är.
Aktivitet:
Företag vill sponsra projekt som ger mycket tillbaka och det gör att du
måste ständigt arbeta
med sponsorleveransen.
Så se till att skapa ett
namn på sociala medier
och dela med dig av hur
detta artar sig. Presentera ”like” och följare och
hur detta växer med tiden.
Skaffa ett nyhetsbrev så
att sponsorerna kan följa
projektet (investeringen).
Låt dem känna med dina
fram- och motgångar.
Se till att mata media med
information och bildmaterial. De väntar inte på dig
utan du måste leverera till
dem. Sociala medier är
viktiga för företag och en
gratiskanal för dig att nyttja. Men låt det inte bara
bli dessa kanaler du syns
i.
Företag lever i värld full
av siffror och älskar därför
siffror. Därför är det viktigt att presentera siffror

som visar vad de får ut.
Så lista besökssiffror på
utställningar, visa tittasiffor, läsare och antalet
visningar på facebook.
Sammanställ detta i nyhetsbrevet som det får
från dig. Skicka dock inte
nyhetsbrev för ofta, då
riskerar du att sponsorerna inte läser.
Att låta sponsorn utnyttja din bil som attraktion
till egna aktiviteter brukar
också vara mycket uppskattat. Dock kanske
detta är något som bara

de större sponsorerna
skall kunna nyttja. Sedan
bjud in dina sponsorer till
tävlingar eller utställningar. Detta gör att de får
förståelse för ditt arbete
samt känner sig uppskattade. Detta är viktigt även
om de inte dyker upp.
Bilder:
Bra bilder vill alla sponsorer ha. De vill kunna
nyttja på sina hemsidor
och i deras marknadsföring. Därför är det värt
några 1000-lappar för

att få bra bilder. Samt mycket
större chans att komma med i
tidningar om du levererar bilderna fritt.
Avslutning:
I tidigare delar talade vi om
avtal och där är avtalstid en
viktig del. För hur länge skall
sponsorskapet gälla. Blir lätt
att man låter sponsorerna sitta
kvar länge. För skall de stanna
längre än 1 säsong vad skall
de då leverera i säsong 2 för
att sitta kvar? Var tydlig med
detta innan.
När säsongen är slut. Se till att
skicka ett tack brev eller bild
där du visar din uppskattning
till sponsorerna. Samt en sammanställning på media, utställningar/tävlingar som de synts
på under säsong. Allt du tror
kan vara av värde är viktigt. Låt
dem känna att de gjort en bra
satsning i att välja ditt projekt.
Att sälja är en sak men att
leverera är en helt annan. Låt
sponsorerna vara dig trogen
genom att alltid leverera det
som ni kommit överens om och
lite till.
Hoppas denna sponsorskola
gett dig lite nyttig information
om professionell sponsring. Vi
önskar dig lycka till i ditt sponsorarbete.

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Johnny Odden

Vi har genom åren med tidningen
besökt flera olika Volvoträffar. Allt från
Stenungsundsträffen till Eda-träffen
Värmland. Även Vallåkra var en riktig
volvoträff en gång i tiden. Idag är det
mer blandat utbud. Men denna gång
var det den lilla orten Dingle som bjöd
in oss till sin Volvoträff.
Dingle ligger i Munkedals kommun i
Bohuslän. Här bor drygt 900 personer och förutom finansmannen Torsten Janssons bolag så är det nog
denna Dingleträffen som sätter orten
på kartan. För varje år arrangeras
denna Volvoträff och i år var det över
140 anmälda fordon. Träffen arrangeras i September och i år hade arrangörerna verkligen tur med vädret.
Träffen lockar Volvobyggen från hela
landet. Nästa år kommer man att

Volvo 240 Grupp A är en klassiker för
alla 240-nördar.

fira 10 års jubileum och
är idag en av de äldsta
Volvoträffarna i landet.
Arrangemanget är helt
gratis för besökarna,
men bilutställarna måste
betala 100kr för att delta,
vars överskott går till välgörenhet.
Dingleträffen bjuder på
bra kvalité i sitt utbud
och arrangören Kristoffer
Hansson är en sann Vol-

vobyggare. Det är alltid
kul att se hur eldsjälar
lyckas skapa lyckade
event och hur man inte
skall glömma bort kraften i små orter.
Vi hoppas att nästa års
evenemang blir minst
lika bra som i år. Även
om tidningen har stora
förväntningar på att det
kommer att bli än bättre.

Johan Håkansson har byggt en Volvo V70 med
djungelboken-tema.

Man bjöd på rökridåer i det lilla samhället.

TÅÅÅÅLAMOD!

Träffen erbjöd att från klassiska inslag
till galna kreationer.

Mikael Byberg & Rickard Kindvall är
kända pokaljägare som ofta kommer
hem med en ny pokal till samlingen.

Ibland behöver man inte krångla till det,
less is better.

ck
Audi RS 3 Sportba

“Med Audi RS 3 Sportback erbjuder vi ett attraktivt insteg till RS-världen,”
säger Stephan Winkelmann, CEO för Audi Sport
GmbH. “Sedan 2011 har
modellen visat sig vara
extremt framgångsrik på
marknaden. Med den nya
femcylindriga motorn sätter Audi RS 3 Sportback
standarden i klassen.”
Från 0 till 100 km/h på 4,1
sekunder
De imponerande prestandasiffrorna kommer från
världens mest kraftfulla
femcylindriga motor -2.5
TFSI. Den levererar 400
hk, 33 hk mer än föregångaren och är 26 kg lättare
bl.a. tack vare vevhuset i
aluminium. Det maximala
vridmomentet på 480 Nm
är tillgängligt vid så låga
varvtal som 1 700 v/min och
hela vägen upp till 5 850 v/
min. Det gör det möjligt för
Audi RS 3 Sportback att
gå från 0 till 100 km/h på
4,1 sekunder. Den enorma
dragkraften förstärks genom det speciella soundet från den femcylindriga
motorn som kommer från
att tändningen alterneras
mellan direkt intilliggande
cylindrar och cylindrar med
längre avstånd.

Audi valvelift system styr
ventilernas öppningstider
beroende på belastning
och varvtal för att sänka
bränsleförbrukningen vid
låg och dellast, och samtidigt ge spontan gasrespons och hög effekt vid
fullast. Enligt den europeiska körcykeln (NEDC)
förbrukar Audi RS 3 Sportback 8,3 liter per 100 km
vilket motsvarar 189 gram
CO2/ km.
RS design
Exteriört framgår det tydligt att det handlar om
toppversionen i familjen.
Fronten domineras av
stora luftintag, markerad
singleframe-grill i svart
högglansig bikakedesign
och quattro-logon i nederkant. Den nydesignade
stötfångaren ger fronten
ett ännu bredare intryck,
något som förstärks av de
kantigare tröskelbreddarna. LED strålkastarna med
sin speciella signatur är
standard och som tillval erbjuds adaptiva Audi Matrixstrålkastare. En större takkantspoilern, diffusor och
de stora ovala ändrören
gör att ingen kan missta sig
för att det är en RS-modell
som kör framför.
Varvtidtagare,
lad-

dtrycksmätare och speciell RSskärm
Siffrorna är svarta, visarna röda
och skalan i vitt i instrumenttavlan. Förarinformationen är centrerad med en laddtrycksmätare,
oljetemperaturmätare
och
varvtidtagare. Den helt digitala
skärmen Audi virtual cockpit
finns givetvis som tillval. I RSversionen flyttar varvräknaren
in i mitten och vid sidorna visas
vridmoment, gkraft och däckstryck.
Sportig interiör och hög komfort
Audi RS 3 Sportback är utrustad
med sportstolar i svart finnappaläder som standard. Som
tillval finns de mer skålade RS
sportstolarna med integrerade
nackstöd. På båda varianterna
har RS-emblemet integrerats i
ryggstöden. Den specialdesignade lädersportratten har avplanad nederkant och reglage för
att styra infotainmentsystemet.
På mittkonsolen sitter det stora
runda reglaget där ytan även kan
användas som skrivplatta vid tillvalet MMI touch, så att föraren
kan skriva in navigationsmål
med pekfingret. För att göra det
enkelt ingår även fritextsökning
som automatiskt ger förslag på
mål. Röststyrningen är utvecklad
så att den förstår dagligt språk.
Text & Foto: Audi
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Kia Sting

Femdörrarscoupén
får
kraftfulla prestanda och
blir den hittills snabbaste
bilen från Kia. En fyrcylindrig 2,0-litersturbo på 255
hästkrafter och en 3,3 liters
V6 med dubbelturbo på 370
hästkrafter utgör motoralternativen som kan fås med
antingen bak- eller fyrhjulsdrivning.
Femdörrarscoupén
lyfter
varumärket Kia till ny nivå.
Kia Stinger är en direkt
evolution av konceptbilen
GT Concept som visades
upp 2011. Designad och utvecklad i samma anda som
klassiska Gran Turismobilar har Stinger kraftfulla
prestanda, hög komfort och
låter sina passagerare färdas med stil.
Kia Stinger är formgiven
Kias europeiska designcenter och Peter Schreyer,
Chief Design Officer Kia
Motors. För det tekniska
ansvarar utvecklingschefen
Albert Biermann, tidigare
BMW M.
Designen är lika muskulös
som graciös; från den karaktäristiska tigernosgrillen
och de komplexa LEDstrålkastarna via de välvda
framskärmarna, den sve-

pande taklinjen och de breda skuldrorna.
Vid spårvidd i kombination
med kort främre överhäng,
avsmalnad midja, utsträckt
axelavstånd och väl tilltaget
bakre överhäng ger det typiska ”fastback”-utseendet
med den bakhjulsdrivna
bilens proportioner.
Designelement som frontens luftintag, slitsarna i
bakom hjulhusen, det släta
underredet och den integrerade diffusorn bidrar till
aerodynamisk effektivitet.
Interiört kännetecknas Kia
Stinger av högklassiga materialval i en förarorienterad
och logisk layout. En mix av
analoga och digitala instrument, head-up display som
projiceras på vindrutan i
förarens synfält, och en
centralt placerad pekskärm.
De runda ventilationsmunstyckena i jetmotorstil och
växelspaken bär inspiration
från flyget.
Den långa hjulbasen, 2 905
millimeter, ger generösa innerutrymmen. På längden
mäter Stinger 4 830 millimeter och på bredden 1
870 mm.
De båda motoralternativen
finjusteras fortfarande inför
produktionsstarten senare

i år; en fyrcylindrig turbomatad 2,0-litersmotor på 255
hästkrafter och 353 newtonmeter, samt en 3,3-liters V6
med dubbelturbo på 370 hk
och 510 Nm. Den senare accelererar 0-100 km/h på 5,1
sekunder, vilket innebär att
Stinger blir den snabbaste
Kian hittills.
Båda motorerna länkas till
en åttaväxlad automatlåda
med möjlighet till manuell
paddelväxling och fem olika
växlingsprogram. Drivningen sker på bakhjulen med
mekanisk diffbroms, alter-

nativt med fyrhjulsdrivning
och vridmomentsfördelning,
Dynamic Torque Vectoring
Control.
Höghållfasthetsstål (AHSS)
utgör 55 procent av karossen och styvhet för rigida
vägegenskaper. MacPherson-hjulupphängning fram
och multilänk bak har kompletterats med en förstärkt
krängningshämmare
som
förbättrar stabiliteten ytterligare.
Fjädringen kontrolleras elektroniskt, Dynamic Stability

Damping Control (DSDC), och
systemet anpassas automatiskt beroende på körförhållanden och underlag. Via Drive
Mode Select kan föraren själv
ställa in hårdare respektive
mjukare fjädring individuellt på
fram- och bakaxel. Styrningen
kan ställas i fem olika steg.
V6-versionen har Brembobromsar med skivor i dimensionerna 350 mm fram och
340 mm bak. Fälgarna mäter
19 tum.
En rad säkerhetssystem samlas under Advanced Driver
Assistance Systems (ADAS),
bland annat adaptiv farthållare, autobroms, kollisionsvarnare, filkörningsassistans, varningsystem för bakomvarande
trafik vid backning, dödavinkelnvarnare och trötthetsvarnare.
Kia Stinger får det senaste inom
uppkoppling och infotainmentsystem, head-up display med
information innanför vindrutan
till föraren, trådlös laddning
och spegling av smartphones.
Utöver två standardljudanläggningar erbjuds ett Harman/
Kardon®-system på 720 watt
och 15 högtalare, inklusive
subwoofers under framstolarna.
Text & Foto: Kia

Lucid Air

Nu börjar det dyka upp ett
gäng olika tillverkare av elbilar som är minst lika bra
eller bättre än Tesla, frågan är kommer de ta sig
in på marknaden och ta
marknadsandelar.
Nu har företaget Lucid
Motors dykt upp på elbilsmarknaden med sin modell
Lucid Air. Företaget ligger i
Kalifornia, USA inte allt för
långt från Tesla fabriken,
tillverkningsfabriken är nybyggd och man har investerat 6,5 miljarder kronor
på den. Företaget har tidigare levererat batteripaket
till racingserien Formel E,
så att det skulle bli biltillverkning med drivning av el
var bara en tidsfråga. Lucid
Air har precis som några
andra elbilar på marknaden
en elmotor på varje axel,
alltså en fram och en bak.
Batteripaket på 100kW
ligger under golvet som
ska räcka till drygt 60 mils
räckvidd, men en variant
med 130kW batteripaket är
också planerat att komma,
vilket kommer generera
i ännu fler mil på en tank.
Elmotorerna effekt blir en
omvandling till totalt 1.000
hästkrafter, accelererationen från 0 till 100 km/h bär

iväg på cirka 2,5 sekunder,
vilket är ungefär i nivå med
Teslas P100D. Givetvis är
självkörande teknik med
ett gäng radarenheter standard numera, frågan är hur
länge det dröjer innan vi inte
kör bilarna själva. Lucid Air
är försedd med nio kameror
omkring bilen för att ständigt övervaka omgivningen.
Visst skulle det vara skönt
att kunna ta en tupplur i
bilen när den ändå kör av
sig själv? Glöm det, i bilen
sitter hela 29 högtalare installera som skulle kunna
få vem som helst att vakna,
till och med de döda. Bilen
är oerhört välisolerad och
skulle det vara så att något
oljud skulle störa denna frid
så kan bilen skicka ut en
“motsignal” i högtalarna för
att sänka ljudnivån. Instrumentpanelen är försedd
med inte bara en utan två
stora skärmar för infotainmentsystemet. Förutom all
multimedia-lyx har man god
sikt genom panoramavindrutan och räcker inte den
till fortsätter den i ett finns
ett ordentligt glastak som
ger en riktigt luftig känsla,
särskilt i baksätet. Känner
du att originalstolarna där
bak inte är tillräckligt bra för
dina vänner kan du köpa till

ett extra lyxig baksäte med separata stolar, dessa kan tiltas upp till
55 grader.
Formmässigt påminner den väldigt mycket om Tesla S men det
är något med Lucid Air som väcker mer ha-begär.
Man kan redan nu göra en reservation hos Lucid Motors på 2500
dollar eller 25.500 dollar ifall du
ha en av de första utgåvorna. Utgångspriset på en Lucid Air börjar
på cirka 1,5 miljoner kronor. Vi får
hoppas att de lyckas få ut den på
marknaden, vore bra om Tesla
fick någon konkurrent vilken kanske kan göra att priserna går ner
något på dessa framtidens bilar.
Text: Christoffer Talvis
wFoto: Lucid Motors

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 fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

rien
BMW 4-Se

Som Coupé, Cabriolet och
i 4-dörrars coupéutförandet
Gran Coupé har sportigt eleganta BMW 4-serien sålts i
nästan 400 000 exemplar sedan introduktionen 2013. Nya
uppgraderade BMW 4-serien
skriver nästa kapitel i denna
framgångsrika
modellserie
med kraftfullare formspråk,
sportigare köregenskaper, effektivare motorer och exklusivare interiör.
Exklusivitet, sportighet och
elegans är begrepp som
alltid varit synonyma med
BMW 4-serien sedan starten
2013. Den låga silhuetten och
det utsträckta linjespelet ger
BMW 4-serie Coupé en elegant profil. Det kraftfulla form-

språket i kombination med
BMW-klassiska proportioner
såsom korta överhäng, lång
motorhuv i kombination med
långt tillbakaflyttad kupé samt
svepande taklinje skapar en
perfekt symbios mellan estetik och dynamik. I BMW 4-serie Cabriolet möter sportig elegans taklös körglädje. Med
taket nere bidrar den utdragna aktern till att förstärka det
låga, breda och smäckra intrycket som ger 4-serie Cabriolet dess unika utstrålning.
BMW 4-serie Gran Coupé
är märkets andra fyradörrars
coupémodell efter BMW 6-serie Gran Coupé. 4-serie Gran
Coupés utsträckta linjespel
kombinerar sedanmodellens

funktionalitet med coupéns
sportiga elegans där bakdörrarna bidrar till att ge
modellen en slankare profil
än sitt tvådörrarssyskon.

namics-motorfamilj och är
alla utrustade med BMW
TwinPower Turbo-teknik.
Nya BMW 4-serien lanseras med tre bensinalternativ (420i, 430i, 440i)
SPORTIGARE
KÖRDY- samt tre dieselalternativ
NAMIK
(420d, 430d, 435d xDrive).
Tekniskt skiljer sig BMW Bensinmotorerna utveck4-serien från sina syskon lar från 135 kW/184 hk
i BMW 3-serien genom att (420i) till 240 kW/326 hk
ha lägre tyngdpunkt, bre- (440i) och de genomsnitdare spårvidd och en mer tliga bränsleförbrukningsdynamisk chassisättning. och utsläppsvärdena ligger
I nya BMW 4-serien har på 7,9-5,5 l/100* km resp.
körkänslan finkalibrerats yt- 185-127 g/km* CO2. Dieterligare genom en hårdare selmodellernas effekt- rechassisättning samt förbät- spektive förbruknings- och
trad styrgeometri. Resul- utsläppssiffror ligger på
tatet är sportigare körup- från 140 kW/190 hk (420d)
plevelse med ännu mer till 230 kW/313 hk (435d
neutrala
köregenskaper xDrive) respektive 5,9-4,0
samt bibehållen fjädrings- l/100 km samt 155-107 g/
komfort, mindre krängning km* CO2. BMW 4-serie
och förbättrad riktningssta- Gran Coupé erbjuder ytbilitet. Som tillval går det terligare ett dieselalternativ
även att beställa sportig- – 418d med 110 kW/150
are däckalternativ till BMW hk samt en genomsnit430d/430i samt de större tlig bränsleförbrukning på
motoralternativen.
4,5-4,1 l/100 km* samt ett
utsläppsvärde på 118-107
VASSARE PRESTANDA – g/km* CO2. (*Enligt EU’s
ÖKAD EFFEKTIVITET
testcykel)
Samtliga
bensinmotorer Svenska priser för Nya
och alla 4-cylindriga die- BMW 4-serien är inte fastselmotorer i nya BMW ställda.
4-serien härstammar från
BMW:s nya EfficientDy-

GTS-R W1
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Opelliknande kaross men med
steroidpreppad motor
Familjen Holden som emigrerade till Australien i mitten av
1800-talet. James Alexander
Holden som förde familjenklenoden till denna enorma ö visste inte att hans sonson efter
första världskriget skulle börja
tillverka bilar. Eller kompletta bilar var det inte, utan karosser, år
1931 köpte GM upp verksamheten. 17 år senare lanserade
familjekoncernen sin helt egna
bil, bilen fick namnet som efternamnet, Holden. Bilen var
ingen racerbil precis, en rak
gjutjärnssexa på 60 hästkrafter
och treväxlad låda. Australien
som består mycket av sand och
damm gjorde att bilen lyckades
sälja då bilen ansågs vara dammtät. Efter dess har företaget
använt sig av andra bilar som
byggs om med företagets egna
motorval som varit sex- och åttacylindriga motorer.
Under 80-talet kom HSV till, som
alltså är Holdens Tuningavdelning precis som AMG är hos
Mercedes. Nu började företaget
göra om bilarna med riktigt arga
motorval, man modiferade de
gamla opelbilarna som man använde. Nu 30 år senare lever
företaget fortfarande på sina
trimmade skapelser. Dagens
Holden eller HSV-bilar byg-

ger på en egenutvecklad Zetaplattform, samma som används
till Chevrolet Camaro. Han har
alltså övergett Opel helt då dessa inte klarar av dagens val av
motorer som HSV använder.
Modellen Holden HSV GTS-R
W1 har hundratals hästkrafter
som kommer från den kompressormatade LS9 motorn. Bilen
lämpar sig riktigt på bankörningarna då bilen stötdämpare är
specifierade för racing, bromsarna skulle kunna få vilken bil
som helst att stanna från höga
farter väldigt fort. För att matcha detta och kunna få snabba
varvtider ifall humöret känner
för det så sitter det Pirelli P Zero
Trofeo R däck runt om, vanligtvis används dessa däck endast
till bankörning, men här kan vi
kalla dem allround. Dessutom
har HSV GTS-R W1 manuell
växellåda vilket inte är vanligt
ifall du kollar på konkurrenter i
samma kaliber.
Givetvis är bilen inte helt gratis, i runda slängar 1.1 miljoner
svenska kronor, endast 300 bilar kommer att tillverkas. Misstänker att bilen kommer sälja
slut ganska omgående.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Holden, HSV
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Ferrari har verkligen vidgat sitt
modellprogram senaste tiden.
De har spottat ut modell efter
modell och en rad av dessa
har varit rena racingmaskiner.
Nu kommer en ny modell med
V12:a där motorn är monterad
fram fast ändå i mitten. Modellen heter Ferrari 812 Superfast
och sägs vara den starkaste
modellen efter LaFerrari.
Ferrari 812 har en motor på 6,5
liter och en effekt på 800 hästkrafter. 0-100km/h verkas på
2,9 sekunder. Man har hämtat
teknik från F1-bilarna innan de
blev turboladdade och därför
jobbar man med variabelt insug
och ett ovanligt högt bränsletryck.

bilens prislapp under dessa dyrgripar. Men säkerligen för högt
för Svenssons plånbok.
Motorn på Ferrari 812 Superfast är placerad framtill men viktfördelningen är 47% fram och
53% bak. Detta gör att den har
utmärkta viktförhållanden trots
motorns placering. Bilens vikt
är 1630 kg vilket gör den ganska så tung fast att man använt
många lättvikts material. Men
en V12:a är ju inte den lättaste
motorn på marknaden.
Ferrari har inte släppt någon
prislapp utan den mesta informationen lär komma efter den
haft premiär på bilsalongen
Genevé.

Toppfarten sägs bli 340 km/h
och gör att den ligger långt efter Text: Daniel Serénus
supersportbilar som Bugatti och Foto: Ferrari
Pagani. Men troligtvis hamnar

Garage Projekt
Text: & Foto:
Jim Björk

Hej allihopa! Jim Björk och
resten av gänget här igen!
Sen vi hördes sist har hänt
en hel del, Bilsport bekräftade
Elmiaplatsen så vi hoppas
verkligen vi ses på Bilsport
Custom&Performanceshow i
påsk där även tidningen Greenlight Magazine kommer ha en
monter, ni kommer hitta oss
och bilen i hall A där vi planerar
att få till en unik monter. Bilen
är så pass klar att allt ska återmonteras och karossen lackad
vid det här skedet, det vi vän-

En liten teaser på inredningen, lite tillbaka till 80-talet och den tidens
custombygge!

tar på just nu är att få tillbaka
karossdelar från lacken som
vi kan börja sätta ihop bilen.
Lacken blev precis som jag önskat mig i kulör, men vilken färg
det blev håller vi hemligt till Elmia, jag tror inte ni kommer bli
besvikna!
En månad exakt kvar till deadline! Så, vi har lite att göra men
det fixar vi, Elmia ska vi stå på!
Hoppas ni kommer förbi och
säger hej om ni ser oss!
//BY BJORK

Som jag misstänkte skulle inte vingen passa
bolton då den är till en coupe som resten av
kitet, bakluckan på cabben är mer avrundad än
coupen.

BILLJUD
Text:: Sören Karlsson
Foto: Sv.Bilstereoförbundet

För ett par år sedan tog
Taxi-Tjänst kontaktakt med
Ljudbyggaren i Hyllinge då
de hade lite problem med
sin stereo. Det hela slutade
med att bilen blev ett rullande disco och en populär
bil att boka.
2016 var det dags att skaffa ny taxibuss så skulle det
givetvis byggas vidare på
samma ämne.
Önskemålet var kristallklart
ljud och gärna ännu mer bas
som ruskade om resenärena.
För att tillgodose önskemål
om väljudande, fastmonter-

ad och högt spelande anläggning satsades det på flera
mindre basar.
Baslåda och slutstegsrack
är endast någon decimeter
djupt, all utrustning är monterad i ett och samma hölje.
I dag rullar bilen 7 dagar
i veckan med resurser för
både rullstolsbundna och
partysugna resenärer
Systemet består av 8st
Gladen RS 08 Extrem vilka drivs av Gladen SPL
1000c1, varje stapel (4st
RS 08 Extreme) får ca 1000
watt att hantera.
Fram och bakhögtalare är

Gladen ONE 200 T5 vilka drivs
av Gladen RS 100c4.
Är ni i Helsingborg och ska åka
taxi, ring Taxi-Tjänst och boka
upp bilen.
Vi kan lova att det är underhållande att åka i denna Discotaxi
med totalt 12st 8 tums högtalare och 2400 watt.

PROJEKTBILEN

Inte långt kvar men
ändå en evighet.
Snart är Elmia här och projektbilen är
långt ifrån klar. Men skam den som ger
sig. Man får lösa ett problem åt gången. Nu har naven byggts om för att få
de 19 tums stora fälgarna att fungera.
Johan har också lackat flera detaljer
innan de monterats tillbaka på bilen.
Företaget Thors bilsadelmakeri kommer att fixa till innertak och lite detaljer.
Vi hoppas vi kanske hinner lacka upp
inredningen annars får vi bara fräscha
till den. Bilen är ju rätt unik i sig.
Just nu inväntar vi en hel del delar från
våra partners och det känns som tiden
bara flyger iväg. TH Pettersson som är
en anrik butik i Göteborg med nyligen
en lanserad E-handel kommer att se
till att vi får däck på Hirsch fälgarna och
att vi får ett nytt batteri till bilen. Även
Spacer.se skickade nya spacerplattor
till de ombyggda naven.

När det gäller Elmia stressen brukar
man alltid få kompromissa på slutet.
Men man får se det som att detta är
ett pågående projekt som inte kommer att vara 100%-igt till Elmia. Dock
så bra att det är värt att ställa ut. Men
man hinner alltid komma på nya idéer
på vägen som gör att det liksom aldrig
blir klart.
Även om det ser ut som vi har mycket
kvar så burkar det gå snabbt på slutet när alla kosmetiska detaljer börjar
komma på plats. Det är ju arbetet man
minns lägger märke till som oftast är
det som tar längst tid. Allt som att dra
bromsrör till att göra nya kabelhärvor.
Men nästa gång ni läser om bilen står
den på Elmia i vår monter om allt går
för sig.
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