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Varför längtar man till Påsk?

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

När man har hållit på i 10 år är det lätt 
att bli nostalgisk, men jag hatar folk som 
pratar om dåtiden hela tiden. Det är 
istället bättre att ständigt blicka framåt 
och se möjligheter. En annan anekdot 
som man lätt skrattar åt är att de som 
presterar minst är de med mest åsikter. 
Inom någon vecka så drar säsongen 
igång oavsett ifall din bil inte är helt klar 
eller inte, påsken är mångas deadline. 
Sen finns det många bilar på Elmia 
som inte startar eller är kördugliga när 
mässan öppnar men det gör inget, allt 
handlar om att göra en ”Show”. Dock 
ser jag fram emot just årets mässa av 
någon konstig anledning. Kanske är det 
något undermedvetet som säger att den 
kommer att bli riktigt bra. Jag är iallafall 
glad att säsongen drar igång nu igen, 
efter denna halvdana vinter. Den är 

efterlängtad även om jag står med en bil 
i garaget som jag inte orkar meka med, 
har liksom inte lust av någon anledning. 
Önskade någon vän bara tog tag i mig 
och sa nu kör vi och gör klar bilen. Det 
lustiga är att det bara är två dagars 
arbete. 

Men ni läsare kan återigen njuta 
av ett grymt nummer och även nya 
klockbilagan som jag brinner varmt för.
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REPORTAGE
Text & foto:
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Se vad två karosshalvor, stor 
kunskap och envishet kan skapa. 

Ett mästerverk!



Som i så många fall är de 
föräldrarnas intressen/hobby 
som smittar av sig på barnen 
och i Volvofantasten Henrik 
Mattssons fall likaså. Henrik 
fick hjälpa sin far att bygga 
på en Pontiac som från bör-
jan var ett tomt skal och re-
dan här ser vi vart Henrik fått 
de kunskaperna ifrån. Som 
15 åring fick han sin första 
moped, som snabbt började 
byggas om, då var det myck-
et krom som gällde. Det var 
inte förens vid 17-års åldern 
som Volvobilar kom in i Hen-
riks värld, en Volvo 240, en 
fantastisk bil. Denna byggdes 
om flera gånger, innan första 
priset på Vallåkra.

- Skam den som ger sig, i sis-
ta versionen av den kromade 
jag halva drivlinan och gjorde 
en hel del detaljer i kolfiber. 
Bilen står hemma på gården 
än idag, säger en glad Henrik.

Sedan dess har Henrik föräd-
lat åtskilliga Volvomodeller. 
Denna, lite nyare generation 
av Volvo V70 börjades byg-
gas parallellt med hans vita 
bakhjulsdrivna V70, en bil 
som Henrik är oerhört nöjd 
med och som han vunnit ett 
gäng priser med genom året. 
Det enda som saknades 

Stilrent och smakfull interiör, men törs man 
sätta sig? 



med den bilen som gjorde 
att Henrik påbörjade ett nytt 
Volvo V70 bygge var att hela 
familjen inte fick plats. 

- En fin sommardag vill man ta 
med sig familjen för att köpa 
glass och då måste ju alla få 
plats, säger Henrik med ett 
leende.

Allt började med två karosser 
som införskaffades, en från 
2010 där bakpartiet var smällt 
och andra karossen från 2012 
där frontpartiet var smällt. Bi-
larna kapades itu och de de-
larna av karossen som var 
bra punktades ihop vid C och 
D-stolpen innan bottenplat-
tan kunde kapas ur. När bot-
tenplattan var helt borta bör-
jades det kritiska att måtta in 
var fram- och bakvagn samt 
motor och växellåda skulle 
vara, därifrån kunde sedan 
rör kapas till för att skapa rör-
ramschassiet.

- För att inte det skulle bli 
något tokigt punktade jag 
bara ihop ramen och började 
sedan kolla på breddningen 
av skärmarna. Skulle vara 
mindre roligt ifall inte hjulen 
fick plats, säger Henrik.

Karossens totala breddning 

Detta ser ut som vilken Volvo V70 som 
helst, men folk ska bara veta vad som 
döljer sig under skalet och hur mycket 
arbete som är nerlagt.



blev åtta centimeter bak och 
sex fram. Efter detta kunde 
rörchassiet helsvetsas och 
därpå kunde Henrik ta tag 
och börja med bottenplat-
tan. För att få så exakta bitar 
som möjligt använde Henrik 
Wellpapp som mallar, ett su-
veränt material som man ofta 
slänger. Detta gjorde att spill 
av material blev minimalt och 
passformen ganska perfekt 
från början. När Henrik bör-
jade närma sig torpedväggen 
började han parallellt bygga 
på Volvo T6-motorn för att 
inte riskera att något skulle 

bli fel.
- Motorn är bakåtflyttad p.g.a. 
motorbalken så därför gjorde 
jag klart motorn och monter-
ade den för att sedan lättare 
kunna få till plåtarna för tor-
pedväggen, säger Henrik.

T6-motorn på 2,8 liter är 
något uppgraderad, botten är 
smidd, portad topp, Mirafräs-
ta-ventiler, kkk24-turboag-
gregat från Volvo S60R och 
spjäll från BMW M3. Innan 
karossen kunde skickas på 
iväg för lack hos SYA Lack 
behövdes fästena till sport-

Det är inte bara utsidan som har en perfekt 
finish! Motorn och hela underredet av glän-
ser lika fint. Måste vara ett heltidsjobb!



stolarna, bältena i baksätet och 
göra klart genomföringarna i rör-
chassiet för bromsrören.

- Ville skapa ett så cleant under-
rede som möjligt så därför blev 
det ganska bra att gömma brän-
sleledningarna i rörchassiet. All 
el som behövdes bak i bilen är 
gömt i taket då bilen inte har 
någon golvmattor, säger Henrik.

När den röd candy-lackerade 
karossen var tillbaka i garaget 
kunde motor och drivlina mon-
teras tillbaka. Bilen består som 
sagt inte bara av Volvodelar, 
bakvagnen är från en BMW M5 
och framvagnen från BMW 525 
(båda av generationen E39) 
Trots att bilen inte har några 
värstingsiffror till effekt ville Hen-
rik ändå ha ordentliga bromsar. 
Fram sitter Brembo 8-kolvsok 
och bak Porsche 4-kolvsok, 
handbromsen har ett eget brom-
sok som är från en motorcykel 
som är breddat för att kunna 
nypa tag i de 355mm stora 
bromsskivorna. För att ge origi-
nalhuven en schysstare look in-
tegrerade Henrik upphöjningen 
som sitter på BMW M3. För de 
som inte känner till alla olika de-
signer från olika Volvo-modeller 
så har Henrik skarvat ihop stöt-
fångarna, både bak och fram 
kan man hitta V70, V60 och V40 

Svårt att missa vilket företag som ser till 
att Henrik använder bra bilvårdsprodukter 
för att uppnå denna finish.



detaljer.
Eftersom denna V70 inte 
skulle vara en busbil som 
den föregående som Henrik 
byggde skulle denna kännas 
familjär och ombonad inuti 
bilen. I mitten av instrument-
brädan finner du en stor surf-
platta som håller ihop multi-
medianläggningen som är 
installerad, ljudet är mer väl-
ljud. Alla högtalare och slut-
steg är från DLS, i framdör-
rarna sitter dubbla 6”, 3,5” i 
A-stolparna och diskanter 
vid skyddet för backspegeln. 
I bakre dörrsidorna sitter en 
6” och en diskant och sen 
mellan fjädertornen bak sit-
ter en sluten baslåda med 
dubbla 10”. All inredning är 
omsydd i alcantara och vinyl.

- Även om jag föredrar att 
höra motorljudet från T6an 
så föredrar mina medpas-
sagerare lite musik under 
färden, säger Henrik.

De två senaste åren har 
varit ganska magiska för 
Henrik då han har fått tagit 
emot flera väldigt fina priser, 
Sveriges häftigaste Volvo, 
Best in Show, Årets Bygge, 
ett 2a pris i ETS på Tun-
ing World Bodensee, detta 
är bara några av de finaste 



Den stilrena baslådan är inkilad mellan 
golvet och fjäderbensstaget. Bilen är fylld 
med välljudande produkter från DLS.

utmärkelserna, sen har Henrik 
plockat hem en uppsjö pokaler 
till. 

Detta är inte ett projekt man 
skapar under en vinter utan 
från start har det totalt tagit fem 
år att färdigställa. Henrik kände 
sig dock inte nöjd här, fram till 
idag har bilen haft D2 coilovers 
installerat och i början av året 
bytte Henrik ut dessa mot luft-
fjädring istället. Ett annat projekt 
som inte är klart är att få bilen 
godkänd för gatan, förbere-
delserna är nästan klara men 
det har varit annat som kommit 
i vägen. Under 2019 har Henrik 

även fått äran att få ställa ut på 
Essen Motor Show.

- Det är verkligen något jag ser 
fram emot, säger Henrik med 
ett stort leende. 

Till dess att Henrik inte fått den 
besiktningsbar så kommer den 
att fortsätta vara en riktigt trail-
erqueen.



Detta ända som saknas här inne är 
ett värmepaket som ska install-
eras under instrumentbrädan. Sen 
är bilen i stort sett klar för SFRO-
besiktningen så Henrik kan nyttja 
denna bil till vardags.



Inte en enda detalj är smutsig, till och med 
oljefiltret ser sprillans nytt ut.



 

FAKTA
Namn: Henrik Mattsson
Ålder: 43
Bostadsort: Linköping
Arbete: Bilplåtslagare och mekaniker
Bilmodell: Mattsson (Volvo V70II) 
Årsmodell: 2018

Tack till: 
Dotz, Yokohama, DLS, Sya Lack, Sonax, OCL Brorssons 
Bil & Marintextil, Karstorps Bildemontering 
Pelles Däck, Street Performance 
Nuke, Hydroscand Linköping, AGs i Norrköping 
L-M-R, Rör Kaj, Stillströms, Sikkens
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började runt gymnasietiden när man fick körkort, hängde mycket med några äldre vänner som 
grejade och höll på mycket med Saabar här i Trollhättan. Blev en hel del skruvande och det var 
nog det som gjorde att mitt intresset tog fart.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Om jag skulle ranka mig själv som bilbyggare så skulle jag nog säga 7.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Värsta garageupplevelsen vet jag inte riktigt, var väl en gång när jag sent på kvällen skulle fylla på 
motorolja och hade glömt montera oljepluggen så all olja rann rätt igenom och ut på golvet.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det jag är sämst på är nog slutspacklingen för att få till det perfekt innan lackeringen, så det brukar 
be någon som kan hjälpa mig med.

Vem är din bilförebild? 
Har nog ingen direkt förebild så som jag gillar. Tycker det alla gör eller sätt att modifiera på är de-
ras tillgångasätt att få det bra.

Bästa garage drycken? 
Bästa drycken är definitivt Redbull. 

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Lägger nästan hela fritiden i garaget eller hjälper någon med något, förutom när jag har mina barn.

Fakta
Namn: 
Niklas Sjöqvist
Ålder: 
29 år 
Bor: 
Trollhättan
Arbete: 
Rörmokare
Civilstatus: 
Singel
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Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Ja jag har ett projekt jag håller på med just nu, det är min Saab 9-3 Aero v6 även kallad för Silverbeast. Håller på att 
göra klart allt inför SFRO-besiktningen, så till våren ska den vara klar.
Har även en Facebooksida som heter Saab 9-3 silverbeast där man kan följa allt som händer under tidens gång.

Utöver min egen bil så bygger jag även motorer till vissa. Håller på med en tävlingsmotor till en vän som kör time-
attack. Har även byggt motor till en som kör drifting, så finns alltid något att sysselsätta sig med.

FOTO: PEARLFOTO
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STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

SPIKES MED HJULBULT VINDAVVISARE TÄLT FÖR DEPÅ & UTSTÄLLNING

FÄLGPAKET ABSF17 HUVSKYDD FÄLGPAKET OCEAN GLADIO

Komplett sats med 20st spikes och 

hjulbultar till bilen. Tvådelad för att lätt 

kunna välja mellan  att köra med eller 

utan spike.

Modellspecifika vindavvisare av topp

kvalitet. Kompletta satser med 4st. 

Monteras enkelt med clips. Ordinarie 

pris 795:-

6x3m tält komplett med tak och 4st 

väggar. Perfekt som depåtält eller för 

uställningar.  Levereras med en smidig 

väska för transport.

19-20” fälgar från ABS Wheels. Finns i 

Dark tint, Hyper black och bronze. Pris 

för komplett fälgpaket med däck och 

fälgar.

Snyggt och lättmonterat huvskydd. 

 Levereras komplett med monterings-

detaljer. Modell anpassade.

19-21” fälgar från Ocean Wheels. Finns 

i Antracit och Silver. Pris för komplett 

fälgpaket med däck och fälgar.

995:- 595:- 2495:-

13990:- 995:- 13990:-

En av årets nyheter är Japan Racings JR30. Modellen är bland de läckraste på 

marknaden just nu!. Köp ett komplett fälgpaket med 4 däck och 4 fälgar för 

endast 13490kr! När du beställer ett fälgpaket hos oss får du det monterat och 

balanserat i en dimension som är anpassad för din bil och dessutom levererat 

hem till dörren!

JR30 FÄLGPAKET - 4 KOMPLETTA HJUL

13490:-

Art.nr: 936-MSPIKE Art.nr: SC-T63
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
  Foto:  Jan Axelsson, 

Veegeek.com 

Sydamerikas största VAG-
träff och en av de största 
i världen, ett Mecka för 
Volkswagen-älskaren



Efter några timmars bil-
färd norrut från São Paulo 
i Brasilien kommer du till 
staden Águas de Lindóia 
där Bubble Gun treffen ar-
rangeras årligen. Detta är 
Sydamerikas största VAG-
träff. Träffen arrangerades 
i slutet av november förra 
året och detta år var ett 
mycket speciellt sådant, 
det var nämligen 10-års 
jubileum. Inte nog med att 
det är ganska många ut-
ställande bilar, cirka 1100 
Volkswagen som hade 
fyllt staden, så hade när-
mare en halv miljon män-

En gammal Passat i snygg 
tappning!komplicerat för.



niskor tagit sig till Águas de Lindóia under 
dessa tre dagar, mäktigt!

- Det är helt fantastikt att så många tar sig 
hit för att vara med och dela vår passion, 
säger Ignacio M.T Marques, grundaren av 
BGT.

Praça Adehamar de Barros är utställning-
sytan där alla bilar inne i centrala kärnan 
av Águas de Lindóia hittas. I år hade Ig-
nacio och teamet som jobbar med träffen 
sett till att fler Food trucks fanns på plats 
för att mätta hungern på alla utställare och 
besökare. 

 En klassisk Volkswagen Typ 2 i perfekt 
utförande.

 Det är trångt på sina ställen när det är så 
många bilar och besökare.



En Volkswagen Fusca (bubbla) som är lite 
sliten i lacken, men det är som är tanken 
med ljust denna bil. 

- Jag har varit runt i världen på mån-
ga olika Volkswagenträffar och den-
na plats är en av de vackraste med 
perfekt läge för en bilträff, säger Jan 
Axelsson, Volkswagenfantasten ba-
kom VeeGeek.

När man kollar på de utställande bi-
larna så är en del modeller vi inte kän-
ner igen, dessa är endast tillverkade 
för den sydamerikanska marknaden. 
Visste ni att över 20 miljoner Volkswa-
gen Typ 1, alltså bubblan(även kallad 
fusca i sydamerika), är den modell 
som sålt mest i hela Brasilien under de 
66 år som Volkswagen har tillverkats i 
Brasilien. Vi har ett gäng andra mod-
eller som SP1, SP2, Brasilia, Karmann 



En stancad beetle av nyare generation

Ghia TC, Saverio, Fox med 
flera. Vi har också modellen 
Virtus som påminner om en 
Jetta till utseendet men som i 
grunden är Polo. 

Vissa av dessa modeller är rik-
tigt snygga och speciellt med 
stance-stuk, se tillexempel 
Volkswagen Parati GLS, Gol 
eller Saveiro cross.

Givetvis fanns det en market på denna träff där du kunde göra riktiga 
kap till din VAG-bil, här har du trevliga stolar.



Den svarta kulören gifter sig bra mot den 
ljusbruna interiören.



Kul att se en Audi med widebody-kit och en 
enorm vinge bland alla andra mer stilrena 
och klassiska VAG-bilar.



Seidoworks vingen gör sig riktigt bra på 
GT86an
 Stancad eller snarare mer hellaflush på 
denna Volkswagen Brasilia.



 Jan Axelsson är allltid lika glad, speciellt 
när han för andra gången får möjlighet 
att besöka en VAG-träff på denna sida av 
världen.



En låg och kaxig version av Volkswagen UP!.



Denna Volkswagen Caddy har försetts med mycket kraftfullare 
motor med en enorm turbo, breddare och luftfjädring.
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Tokyo är världens galnaste stad, 
full med modern teknik och galna 
ideal. Men också en bilstad, inte 
bara för att det bor 9 miljoner in-
vånare i staden som många av 
dem kör bil, utan också för att 
landet är känt för att tillverka bilar. 
Sedan The Fast and The Furious 
släpptes för 18 år sedan har det 
gått en stark trend i just japanska 
sportbilar. Dels för att det finns 
massa eftermarknadsdelar och 
dels för att de är billiga i inköp 
om man jämför med europeiska 
sportbilar.

Varje år arrangeras mässan Tokyo 
Auto Salon (TAS) där modifikation 
står i centrum. Tidigare har de ja-

Populariteten för äldre Japanska 
bilar har ökat de senaste åren.



Tokyo Auto Salon är både en tillbe-
hörsmässa samt en nybilsmässa, 
med en salig blandning.

panska bilarna dominerat mässan 
men senaste åren har europeiska 
sportbilar blivit ett fokus för tuner-
firmor i just Japan. Kända aktörer 
där är den japanska firman Liberty 
Walk som vi uppmärksammade i 
tidningen för något år sedan.

Denna mässa är inte helt olik hall 
A och B på Elmia. Skillnaden är 
storleken och att det är större ak-
törer som bygger om bilarna. Men 
det är också ett större land och 
med en enorm exportmarknad för 
just biltillbehör. För byggena på 
denna mässan lämnar inte mycket 
utrymme för kritik om man ser till 
kvalité. Sedan är smaken som bak-
en och tur är väl det annars hade 
ju alla byggt likadana bilar och vi 
hade aldrig haft någon variation

Årets mässa slog publikrekord med 
330 666 besökare. Men det var 
inte bara besökarna som ökade 
utan även antalet utställda fordon. 
Så står inte Tokyo Auto Salon på 
din ”Bucketlist” bör du nog lägga till 
den.



Om du inte har råd med bilarna som 
auktioneras ut så kanske någon av 
dessa passar din plånbok bättre.



Mycket ombyggda japanska bilar såklart, 
som denna Nissan GTR.

Blitz är en känd eftermarknadsleverantör.



Team Honda



Några av de bilar som auk-
tioneras ut! Många av dessa 
bilar finns det många runt om i 
världen som skulle vilja äga.



Ken Blocks pick-up fanns på plats 
för allmänhetens beskådan.



En läcker Subaru WXR med grym 
foliering.

Trevliga Super GT-bilar.



Att skapa eftermarknadskit till 
Europeiska sportbilar har blivit ett 
signum för Japan.



Hur läcker är inte denna GTR?



Lack & Bilvård

Reservdelar

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vi har reservdelarna du söker och alltid 
till skruvade priser.

www.skruvat.se

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

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

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 & Verkstad

Autoexpertenverkstad och optimering.

Välkommen in till våra nya lokaler i
Lidköping

0510-53 22 22
Linspelsgatan 2
Lidköping

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

MotorsportsprodukterMotorsportsprodukter

Stolt Nordisk distributör av Samco Sport 
silikonslangar och Puma Motorsport föra-
rutrustning. Dessutom ett stort utbud av 
motordelar, interiör, FIA godkända delar 
och mycket mer till din racingbil och dig 
som förare.
www.westcoastmotorsport.se
info@westcoastmotorsport.se



Bilvård Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
teknisk support och personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

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

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Motorsportsprodukter

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

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

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga ingredienser för att skapa den 
perfekta handgjorda produkten just för 
dig. Varje produkt är unik och noggrann 
utformad av våra kemister som har över 
25 års erfarenhet. 

www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm 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.

www.raidopower.com

Motorsportsprodukter

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

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Styling, Tuning & Motorsports-
produkter

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

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

Sveriges bredaste utbud under ett och 
samma tak. Däck, batterier, reservdelar 
och motorsport av hög kvalité till konkur-
renskraftiga priser. Besök vår butik på 
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göte-
borg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

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

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Billjud

Foliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



POSTER
Foto:  Pontus Blomqvist

NISSAN in action



NEW 
WHEEL CLEANER
FASTER AND STRONGER

Foto: @sebbe rh

„JAG TESTADE DEN NYA FÄLGRENGÖRINGEN PÅ RIKTIGT SMUTSIGA VINTERFÄLGAR. 

JAG BEHÖVDE INTE ENS SKRUBBA - SPRAYA LÅT VERKA OCH SPOLA AV.“ 

Viktor Svensson - ägare till bilen på bilden

www.sonax.se

Snabbare
Starkare
Syra-fri





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 

  Foto:  NAIAS



NAIAS består av sex delar/mässor 
som pågår under 16 dagar och totalt 
besöktes av 774 179 personer mit-
ten av Januari. Det är dock endast 
de nio sista dagarna av NAIAS som 
allmänheten har möjlighet att besöka 
mässan. De första dagarna är mer för 
speciellt inbjudna, varav fredagkväl-
len första veckan är det årliga väl-
görenhetsevenemanget. Strax över 
10 000 personer var inbjudna för att 
samla ihop pengar till barnvälgören-
hetsorganisationen runt om i Detroit. 
Denna kväll inbringade totalt 4 028 
800 dollar och totalt sedan starten för 
42 år sedan har över 121 miljoner dol-
lar samlats in, en ofantligt stor summa 

som kommer till användning för att 
hjälpa utsatta barn.
Nog om detta, NAIAS handlar ju om 
bilar och totalt 44 bilar hade premiär 
för amerikanska marknaden varav 
31 modeller hade världspremiär. Den 
mest omtalade världsdebuten måste 
varit Toyota Supra, som inte bara fått 
positiva ord om sig runt om i världen. 
En annan trevlig bil som visades upp 
var nya WRX STI S209 från Subaru, 
det tråkiga är att denna modell ej kom-
mer att säljas i Sverige som det ser 
ut. När det kommer till det dyrare seg-
mentet av bilar där vissa är koncept 
visades Lexus RC F track edition, 
Lincoln Continental Coach, Infiniti QX 

Behöver man mer plats i en sportbil?

Kia fortsätter att imponera på designsidan.



GAC Motors visade upp en lite mer framtids 
betonad bil.

Inspiration Concept, Lexus LC 
convertible och Ford Mustang 
Shelby GT500, för att nämna 
några. Den sistnämnda Mus-
tangen har fått en liten aggres-
sivare look. Fortsatt används en 
kompressormatad V8 i de värre 
modellerna och denna levererar 
700 hästkrafter och för första 
gången på en gatlegal Mustang 
har den fälgar i kolfiber. 



Nya Subaru WXR kanske inte 
bjuder på någon Wow-känsla om 
man jämför med tidigare modell. Men 
fortfarande en snygg bil.



Lexus nya värsting skapad för 
bankörning

En Legobil i skala 1:1



Över fyra miljoner skänktes till 
välgörenhet.

En GMC som är redo att 
ta sig an det värsta 
vinterväglaget.



Årets stora sportbilshändelse blev en magplask 
enligt många, ingen GT-R killer precis. En dyr 
storebror till GT86, men bara 120 hästar mer.



Framtidens bildesign är verkligen här.

Nya Mustangen.



Hyundais nya racingbil.





EVENEMANG
Text  & Foto

  Christoffer Talvis

DEL 2



Vi hittade ett gäng bilder från 
diverse bilträffar från 2003 
och framåt, några bekanta 
ansikten?

Olles HONDA NSX

Önder Akays Ford Probe



DEMON Supran alla pratade om.

Mr. Fun eller mer känd som David 
Persson



Ola Katamsos Honda PreludeQvarnis

Qvarnis Vår kära korrekturläsare Markus Siverskogs Opel 
Astra.



Mr Bohman som tillsammans med Anders aka 
Tokan byggde denna vackra och omtalade Saab.

Micke och Ullis från Borås byggde denna grymma 
Honda S2000.

Jakob Vardins grymma Nissan 300



Jennie Skoogs Audi A4

Lukas Kooz med Zerrarin

Jocke från Skänninge

Peter Jynnesjö, Chrysler 300



PAPPERSTRYCK
FLYERS - KUVERT - BREVPAPPER
Affischer - ANTECKNINGSBLOCK

200 VISITKORT

395 KR

ROLL-UPS    fr. 795kr FLAGGOR    fr. 995kr BANDEROLL  fr. 195kr
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Missa inte chansen att se 
Nils Eirik Wenaas äkta DTM-racer 
som har återställts in i minsta detalj! 

Skandinaviens största 
bil- och mc-show!

Öppettider
Långfredagen kl. 10-18
Påskafton kl. 10-18 
Påskdagen kl. 10-18
Annandag påsk kl. 10-16

www.custommotorshow.se/forkop

Entrépriser: 
• Vuxen (fr 16 år) långfredagen- påskafton 300 kr/dag, påskdagen 280 kr, annandag påsk 220 kr * 
• Ungdom (8-15 år) långfredagen  - påskdagen 160 kr/dag, annandag påsk 100 kr
• Barn går in gratis i målsmans sällskap

*Vid förköp långfredag – påskafton 270 kr/dag, påskdagen 260 kr, annandag påsk 200 kr. 

Förköp 
biljetter 

på

19-22 APRIL

ELMIA 
PÅSK 2019

 Jönköping

Arrangeras av: I samarbete med: WWW.CUSTOMMOTORSHOW.SE  #ELMIA2019
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ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning

Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE 

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  W H E E L S

1AV ZX-1 
Konkav och rotationsbestämd! 
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip! 
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

ROTA TBT
Klassisk med en twist! 
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA D154
Motorsport personifierad!  
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav! 
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

Rota Wheels Sweden      

ROTASWEDEN

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
NYHET! ET20 5x100/5x108
2399kr/st

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
NYHET! ET15 5x100/5x108
2599kr/st

DRIFTINGPAKET
2st D-004 9,5x18”  
8st D-004 11x18” 
Perfekt för drifting! 
Paketpris: 21900kr
(ord: 25590kr)

59 NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

WWW.59NORTHWHEELS.SE

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Svart med 3D-brodering
Endast 149kr/st

D-004 8,5x17”
ET10 5x114/5x120
ET10 5x100/5x108
1899kr/st

NYHET!

VI SES I 
MONTER A07:26



BMW X3 & X4



BMW M utvidgar nu sin 
modellportfölj och tar ny 
mark när man idag pre-
senterar fyra helt nya X-
modeller. Det handlar om 
BMW X3 M och BWM X4 
M, samt utförandet BMW 
X3 M Competition och 
BWM X4 M Competition, 
med den kraftfullaste 
motorn någonsin.

BMW har under en lång 
tid legat i SAV-klassens 
framkant, något som 
understryks ytterligare 
vid lanseringen av de 
nya modellerna. Storfa-
voriten BMW X3 blir nu, 
tillsammans med BMW 
X4 som lanserades i 
februari 2018, en del 
av M-familjen. De nya 
modellerna är utrustade 
med en 6-cylindrig M 
TwinPower-bensinmotor. 
Detta ger M-modellerna 
480 hästkrafter och i 
Competition-utförande, 
med den kraftfullaste 
6-cylindriga motorn 
någonsin, hela 510 häst-
krafter. Modellerna är 
dessutom fyrhjulsdrivna 
med BMW M xDrive som 
tillsammans med Active 
M Differential kan fördela 
kraften över hjulen utifrån 

behov. 
BMW X3 M och BMW X4 
M förgylls av den ikoniska 
BMW-grillen och 20-tum-
shjul i grå metall, medan 
deras Competition-ut-
förandet har 21-tumshjul 
i lättmetall. Interiört slås 
vi av exklusiva mate-
rial som karbonfiber och 
sportsäten i Vernasca- 
eller Merinoläder. Bilar-
na är utrustade med en 
åttastegad Steptronic-
växellåda med växelpad-
dlar på ratten för att en-
kelt kunna välja mellan 
manuell och automatisk 
körning. Interiören i kom-
bination med den 6-cylin-
driga turbomotorn lägger 
grunden för enastående 
komfort och maximal 
prestanda. 

BMW X3 M Competition
6-cylindrig M TwinPower 
Turbo-bensinmotor, åt-
tastegad Steptronic-
växellåda, Kombinerad 
b r ä n s l e f ö r b r u k n i n g : 
10,5l/100km, kombin-
erat CO2-utsläpp: 239 g/
km, Kombinerad effekt: 
510hk, kombinerat vrid-
moment: 600 Nm, accel-
eration 0–100 km/h på 



Volkswagen Passat Sportscombi R-Line Edition



Nu har nedräkningen 
inför marknadslanser-
ingen för uppdaterade 
Passat börjat. Nästa 
version av Volkswagens 
storsäljare – model-
len har sålts i nästan 
30 miljoner exemplar – 
avtäcks för allmänheten 
på den internationella 
bilsalongen i Genève.

Volkswagen kommer 
att fira det hela med 
en världspremiär för 
en exklusiv och sportig 
limited edition-version: 
Passat Sportscombi R-
Line Edition med 4MO-
TION fyrhjulsdrift och 
vassaste motorn; en TDI 
(diesel) på 240 hk eller 
en TSI (bensin) på 272 
hk.

Upplagan är 2 000 ex-
emplar. I Europa öpp-
nas orderböckerna för 
förbeställningar i maj. 
Modellen kommer även 
att erbjudas i Sverige, 
men tilldelningen är 
ännu inte fastställd.

Nya Passat Sportscom-
bi R-Line Edition har en 
unik design, och den 
högteknologiska tusen-

konstnären är lackad i 
nya ”Moonstone Grey”. 
Flera detaljer på bilen 
har lackerats i svart för 
att skapa effektfulla kon-
traster, inte minst gäller 
detta taket som går i 
svart högglans. Tak-
kantspoilern, takrelingen 
och backspegelkåporna 
är också de svartlac-
kerade. Listerna runt 
sidorutorna, diffusorn 
bak, strålkastarsargarna 
och alla dekorlister går 
i svart högglans. I detta 
färgschema ingår des-
sutom de mörka LED-
baklyktorna liksom de 
svarta, högglanspol-
erade 19”-lättmetallfäl-
garna Pretoria.

Även invändigt är det 
svart som dominerar. 
Både förare och pas-
sagerare sätter sig skönt 
tillrätta i R-Line-sport-
stolar. Mittsektionerna 
på dessa är klädda med 
högklassig nappa, och 
sidosektionerna med 
carbon-läder. Pedalerna 
är gjorda i borstat rost-
fritt stål. Instegslisterna 
är också de av rostfritt 
stål och pryds av en 
stilig R-Line-logo. Den 



nya ambientebelysningen 
kan skapa många olika 
färgscenarier i kupén.

Bilen är dessutom utrustad 
med nästan all ny teknik 
som standard, till exempel 
med Digital Cockpit (digi-
tala instrument) och det 
glastäckta navigationssys-
temet Discover Pro (9,2”) 
med sitt integrerade SIM-
kort (eSIM) och sin speciel-
la R-Line-startskärm. Tack 
vare nya, trådlösa App 
Connect, går det för första 
gången nu att integrera ap-
par man har på sin iPhone 
trådlöst i infotainmentsys-
temet via Bluetooth med 
hjälp av Apple CarPlay.

En annan ny finess är Trav-
el Assist. Detta assistans-
system gör Passat till en av 
de första bilarna i världen 
med vilken delvis assiste-
rad körning är möjlig i has-
tigheter upp till 210 km/h. 
Passat kan då ta över både 
styrning, bromsning och 
acceleration själv. Allt förar-
en behöver göra är att hålla 
händerna på ratten.

Med hjälp av Volkswagens 
första beröringskänsliga 
(kapacitiva) läderklädda 

multifunktionsratt, som 
reagerar på lätt beröring, 
kontrollerar Passat att så 
verkligen är fallet. Travel 
Assist kombinerar frontka-
meran, det proaktiva fot-
gängarskyddet Front As-
sist, parkeringsassistansen 
Park Assist, filbytessys-
temet Side Assist och det 
adaptiva farthållarsystemet 
ACC till ett nytt, intelligent 
assistanssystem.

Till standardutrustnin-
gen hör till exempel 
också IQ.Light LED Ma-
trix-strålkastare, kamera-
systemet Area View och 
den senaste versionen 
av den adaptiva chas-
siregleringen DCC. Den 
sportiga karaktären hos 
denna modell, som des-
ignats av Volkswagen R 
(precis som Golf R och nya 
T-Roc R) framgår också av 
den speciella ”ESC off”-
funktionen som används 
för att koppla ur det elek-
troniska stabiliseringspro-
grammet vid körning på 
bana.

Text & Foto: Volkswagen





Honda E Prototype



Hondas nya urbana el-
bil förhandsvisades på 
motormässan i Genève 
2019 i form av Honda 
e Prototype. Den nya 
modellen utvecklar mär-
kets hyllade Urban EV-
koncept från 2017 och 
är en viktig del av Hon-
das ”Elektriska Vision” 
för den europeiska re-
gionen. 
Distinkt, enkel exteriör 
design
Honda e Prototype har 
utvecklats med fokus på 
funktion och syfte och 
har en enkel design med 
unik karaktär. Karossens 
mjuka konturer följer hu-
ven upp över panorama-
vindrutan för att skapa 
en kontinuerlig yta uppåt 
och över de främre pas-
sagerarna. De steglösa 
A-stolparna som ytterli-
gare förbättrar aerody-
namiken sitter bokstavli-
gen i linje med glaset, för 
att skapa en tyst, förfinad 
färd.
Framträdande form-
givningsdetaljer som 
understryker den rena, 
återhållsamma profilen, 
inkluderar infällda dör-
rhandtag som ”fälls ut” 
och kompakta kameror 

som ersätter de tradi-
tionella sidospeglarna. 
Både dörrhandtagen och 
kameraspegelsystemet 
är unika funktioner för ett 
fordon i den här klassen. 
Modern interiör med 
avancerad teknik
På insidan finns en rym-
lig kupé med en mod-
ern, minimalistisk estetik 
som skapar en avslapp-
nad passagerarmiljö. En 
bekväm lounge-liknande 
känsla skapas genom 
användningen av ett 
spräckligt sofftyg och an-
dra taktila material som 
man ofta hittar i moderna 
hem. Känslan av rym-
lighet förstärks av det 
helt plana golvet fram 
och bak i kupén.  
Sportig och effektiv för 
stadspendlare
Den första kompakta 
bilen från Honda med 
en dedikerad elbilsplatt-
form som ger en bland-
ning av effektivitet, pres-
tanda och användbarhet 
som är perfekt för stad-
smiljöer. Honda e Pro-
totype har en räckvidd 
på över 200 km och en 
”snabbladdningsfunk-
tion” för 80 % laddning 
av batteriet på 30 mi-



nuter, vilket gör den per-
fekt för vardagspendlande. 
På vägen är kördynamiken 
fokuserad på att leverera en 
rolig och känslomässig upp-
levelse, där den kraftfulla el-
motorn driver bakhjulen för 
nästa generations småbil-
sprestanda.

Text & Foto: Honda



Volkswagen T-Roc R



Prestanda inte bara för 
vanliga vägar utan också 
för körning på bana

Som standard är T-Roc R 
utrustad med fyrhjulsdriften 
4MOTION och en 7-väx-
lad DSG med dubbla kop-
plingar. Detta säkerställer 
enastående acceleration 
med maximalt grepp. Från 
stillastående accelererar T-
Roc R från 0 till 100 km/h 
på 4,9 sekunder. Topphas-
tigheten är begränsad till 
250 km/h.

Det sänkta sportchas-
sit och den progressiva 
styrningen (standard) spe-
lar en central roll för de 
smidiga vägegenskaperna, 
och 17”-skivorna, som ti-
digare endast erbjudits till 
Golf R Performance, ger 
T-Roc R rejält bett i brom-
sarna.

Till körprofilslägena hör ett 
speciellt racingläge som 
maximerar den sportiga 
körupplevelsen. Till detta 
ska även läggas ”launch 
control” som svarar för op-
timalt grepp och driv vid ac-
celeration, liksom ett ESC-
system (Electronic Stability 
Control) för optimal stabil-

itet. ESC-systemet är man-
uellt urkopplingsbart för 
extra sportig körning. Tack 
vare sina sportiga köre-
genskaper och speciella 
design, erbjuder T-Roc R 
den perfekta mixen mellan 
prestanda och livsstil.

Särpräglad ”R”-design

Den sportiga karaktären 
avspeglar sig också 
designmässigt, både in- 
och utvändigt. Exteriören 
hos T-Roc R skiljer sig på 
några punkter jämfört med 
de övriga versionerna inom 
T-Roc-familjen: Kylargrillen 
har ett silverblänkande, 
högglanspolerat band i 
eloxerad aluminium nedtill 
som sedan sträcker vidare 
ut till sidorna. Den pryds 
också av ett ”R”-emblem. 
En speciell dekorlist som 
spinner vidare på samma 
tema löper längs sidorna.

Stötfångarna, som också 
har en egen design unikt 
för T-Roc R, har en ut-
präglat sportig utstrålning 
och är lackade i karossfär-
gen. De separat placerade 
och vertikalt arrangerade 
varselljusen sitter också 
integrerade i stötfångaren. 



Den speciella hasplåten har 
samma färg som dekoren, 
och de likaledes speciella luf-
tintagen har även dessa en 
karakteristisk ”R”-design.

Hos bakpartiet lägger man 
märke till stötfångaren i R-de-
sign, luftutsläppen upptill och 
en ”R”-diffusor i kontrastfärg. 
De dubbla avgasändrören 
är också en unik detalj för 



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

POPPY PAKET - 3ST + PLATTA H&R SÄNKNINGSSATS GRILL TILL AUDI A4 08-11

OCEAN DTM FÄLGPAKET JR28 FÄLGPAKET GRILL TILL BMW F10/F11

Klockrent paket för dig som älskar 

Poppy! För 499kr får du 3 poppys och 

en RGB LED-platta. Självklart är det 

 originalet Poppy Grace Mate.

Vill du ha en sportigare look på bilen? 

H&R sänkningssatser ger bilen bättre 

 köregenskaper samtidigt som det är 

fjädrar av högsta kvalitet.

Helsvart grill i honeycomb look till Audi 

A4 B8 modeller 2008 till 2011. Tillverkad 

i ABS plast. Pris per st. Kan med fördel 

lackas.

Fälgar med bred fälgkant och riktigt lågt 

ET. Finns endast i 18” och är perfekt för 

Volvo 240/740/940

Komplett fälgpaket med 4 fälgar och 4 

däck. Finns i storlekar från 18-22” En av 

årets nyheter från JR-Wheels.

Kompletta blanksvarta njurar till BMW. 

Tillverkade i ABS-plast. Perfekt för dig 

som tröttnat på kromet!

995:- 1995:-

10490:- 13490:- 995:-

Färdigt fälgpaket till Volvo med breda bakfälgar i 19 tum! 8,5” bred framfälgar och 9,5” 

breda bakfälgar. För dig som vill ha riktigt brett!  

Finns i färdiga paket till Volvo V70n, V70nn, V60, S90 och V90

OCAEN CRUISE CONCAVE FÄLGPAKET - 4 KOMPLETTA HJUL

13790:-

Art.nr: DX10-RGB3 Art.nr: 125184-2

Art.nr: 136186-2
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:

2650:-

9,5” BRETT BAK PÅ VOLVO

PASSAR RAKT PÅ!
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PROJEKTBIL
Text & Foto:

Melissa Sjöstrand



Vi i sluttampen med bygget och 
vi är många runt i vårt avlånga 
land som sliter in i det sista. Nu 
börjar alla bitar falla på plats 
och jag kan för var dag se hur 
min älskade bil blir till den don-
nan jag drömt om. 
Nu börjar ett nytt roligt steg i 
processen, dags för lack! Men 
innan jag berättar mer om det 
skall jag uppdatera er med det 
ni redan har börjat läsa om. 
Bakdelen är nu klar, för att den 
skulle få en lite mer sportig look 
valde jag att göra hål liknande 
dom som jag har gjort i fronten. 
Innanför detta kommer det fäs-
tas galler och nya plåtar har 
svetsats dit för att dölja balkar-
na på insidan. 
Fronten är så gott som klar, 
bara några finjusteringar kvar. 
Rören till den nya intercoolern 
är på plats och kommer klock-
rent i lufthålen, bättre än vad 
jag någonsin kunde tro. Ögon-
locken är kapade och det fick 
fronten att få den där lilla extra 
attityden jag har tjatat om sen 
dag ett. För att allt skall klaffa 
med huven har jag behövt lägga 
i en hel del tid på fronten, men 
med facit i hand var det rätt att 
lägga några extra timmar på 
det, nu stämmer måtten perfekt. 
Skjutmåttet är nu för tiden min 
bästa vän. 
Jag har en del jobb på huven 
kvar, många timmar har gått åt 

att fundera på hur undersidan 
skall lösas på snyggt sätt. Men 
nu börjar det närma sig ett slut 
på det med. Det är ingen som 
sagt att det skall vara lätt att 
bygga bil, men det är förbannat 
kul och värt alla funderingar om 
och om igen.
Nu till ljudet, min stora passion! 
Jag kommer fortsätta spela med 
Phoenix Gold, det är jag mycket 
glad över, bra grejer som passar 
in i min bil. Jag kommer behål-
la den lådan jag har idag men 
resten kommer att göras om. 
Jag byter ut basarna till Phoe-
nix nya serie Ti3, jag kommer 
även att koppla in ett steg till 
och placera den i kofferten. Ste-
gen kommer att ligga nersänkta 
och belysas med grön led, som 
kommer få ett lock gjort av alu-
minium. Sidorna kommer kläs i 
samma vinyl som jag har på lå-
dan. Jag kommer även att bely-
sa detaljerna i bilen med grön 
led i stället för den vita jag har 
haft tidigare. Dörrsidorna kom-
mer jag att göra om, jag väljer 
nu istället att visa upp högtalar-
na och passar även på att sätta 
in en sexa till i varje dörr. För att 
dörrsidorna skall spegla resten 
av ljudet kommer jag även där 
att använda mig av mitt nya fa-
voritmaterial, aluminium! Har 
svarvat ringar till högtalarna 
och diskanterna som kommer 
att sättas på en svartlackad alu-



miniumplåt som kommer att 
fästas på dörrsidorna. Men för 
att det verkligen skall synas att 
det är min bil kommer det så 
klart vara en Miss Mad logga 
på plåten. 
 
Som sagt var jag nästan helt 
klar med utseendet på bilen 
och jättenöjd fram tills någon 
vecka sen. Det kändes som det 
fattades något, då kom Henrik 
med den fantastiska idén, kol-
fiber! Så klart skall hon få lite 
kolfiber på sig. Därför har jag 
ihop med expertis från Henrik 
ta fram former i wellpapp för 
att kunna bygga splitters runt 
hela bilen, en liten detalj men 
det kommer att göra stor skill-
nad på helheten. 
Nu faller alla bitar på plats, 
kolfibern med hårda linjer på 
utsidan. På insidan använder 
jag mig av svart vinyl, alcan-
tara och gröna detaljer. Vad 
kan passa bättre än grön can-
dy lack till detta? Såklart det 
skall vara candy! Efter många 
prover och experimenterande 
har jag äntligen hittat rätt färg. 
Tack till Sya lack som var tål-
modiga med mitt velande, men 
nu är alla övertygade att detta 
är rätt färg. Bilen kommer få 
en klassisk silverbotten och 
sex lager av transparant grön 
lack över. En mellanslip på det 



och en ordentlig polering och bilen 
är äntligen klar för Elmia!

 Jag vill passa på att tacka alla som 
funnits där under bygget och hjälpt 
till på ett eller annat sätt. Utan er 
skulle detta inte varit möjligt.
Som jag skrev i första numret, jag 
lever min dröm och få göra detta till-
sammans med mannen jag älskar 
mest är inte bara längre en dröm 
utan min verklighet. Tack Henrik för 
du tror på mig och pushar mig till 
nya höjder, Tillsammans är vi star-
ka!
Med kärlek och respekt
Melissa “Miss Mad” Sjöstrand
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EFTERMARKNADSBAND MED KVALITETSSTÄMPEL
Eftermarknaden kring klockor är 
fantastisk. Du kan skaffa dig ett 
armband till varje tillfälle och att 
köra ett nato eller ett läderband 
som visar lite vem du är. Att du 
har ett genuint intresse för just din 
klocka, att du vill anpassa dig för 
ändamålet. 

Två märken som gjort sig lite 
mer okej i finrummet är Rubber 
B och Everest. Båda märken har 
tillverkning i klockkonstens gyl-
lene land, Schweiz. Det kan vara 
en av anledningarna att de blivit 
så populära. Rubber B har satsat 
på gummiband med modellanpas-
sade varianter vilket även Everest 
gjort men med lite fler accessoar-
er och även läderband.

Vi har testat både gummiband 
från de båda varumärkena och 
kan förstå varför de är så uppskat-
tade. Efter testat en månad med 
båda varumärkena blev Everest 

en vinnare. Everest bandet kändes 
lite bekvämare och kvalitetskän-
slan var något bättre. Det gjorde 
att vi även inskaffade ett läder-
band från Everest som även det 
imponerade. Det är något speciellt 
med band som är formade efter 
klockan som gör att mellanrum-
met mellan band och klocka 
elimineras. Everest har även tagit 
fram  ändbitar (endlinks) som 
passar olika modeller och ger en 
snygg övergång mellan läderband 
och klockan.

Det är ingen lätt match att bli ac-
cepterad i salongerna men det har 
verkligen dessa två varumärken 
lyckats med och har du ägt ett 
band från dessa varumärken 
förstår du också varför de blivit så 
populära.

TEXT & BILD: Daniel Serénus



ROLEX – EN LEVANDE LEGEND
TEXT & BILD: Daniel Serénus & ROLEX WATCHES



Man kan väl inte starta ett klock-
magazine utan att beröra varumär-
ket Rolex. Även om de inte är de 
dyraste klockorna som många kanske 
tror, är det det absolut mest kända 
varumärket när det kommer till 
kvalitetsklockor. Varumärket Rolex 
registrerades 1908 av Hans Wilsdorf. 
Men det var inte för än senare som 
varumärket började sin tillverkning 
av klockor. 1926 togs patent på den 
första dammskyddade och vattentäta 
klockan som kallades Oyster som 
blivit ett signum inom varumärket. 
Lite kuriosa är att Rolex startade i 
England och inte Genevé som många 
kanske tror. Idag har man dock sin 
produktion och verksamhet i klock-

mekkat, Schweiz. Rolex har sedan 
starten satsat på kvalité och vi tänkte 
lära er lite om varumärket och dess 
modeller. Man behöver inte känna 
till alla modeller men en del måste 
är viktigare än andra. En av de mer 
kända modellerna heter Submariner 
som är känd som en dykarklocka och 
kom på 50-talet. Datejust är en annan 
modell man måste känna till då det är 
kanske den mest kända Rolexmodel-
len. Datejust kom 1945 och blev en 
klassisk tidsvisare som även hade ett 
datumhjul för att visa dagens datum. 
I en bra klocksamling finns oftast en 
Datejust med det klassiska jubilée-
armbandet.

OYSTER  -  1926 DAY-DATE GMT-MASTERS II “pepsi” MILGAUSS SUBMARINER

DATEJUSTHANS WILSDORF, GRUNDARE



Rolex har alltid velat förknippa sina klock-
or med användandet och funktion inom 
krävande yrkesgrupper. Det lade grunden 
till Submarinern inom dykvärlden och även 
modellerna Sea Dweller och Deep Sea. Inom 
flygbranchen lanserades GMT-masters som 
kunde visa två tidszoner. När det gäller GMT-
mastern bör man ha koll på just den modell 
man gjorde till flygbolaget Pan-AM som nu 
är mer känd som Pepsi för sin blåa och röda 
färg. Användarna har gett modellerna olika 
smeknamn som en viss grön Rolex Submari-
ner kallas för Hulk efter seriefiguren Hulken. 
Finns även en Batman och en Rootbeer vars 
smeknamn kommer som för de andra efter 
sina färgkombinationer.  

Även inom racingen slog Rolex till 1963 och 
lanserade Daytonan. Den mest kända är den 
som skådespelaren Paul Newman bar som 

hade en viss färgkombination och hans ur 
auktionerades ut för 17,8 miljoner dollar.  

Du bör också känna till att Rolex faktiskt 
har släppt en Quartz klocka, alltså en klocka 
som drivs av ett batteri istället för mekaniskt. 
Modellen heter OysterQuartz och priserna 
på dessa stiger ständigt trots den dyra ser-
vicekostnaden.

Priserna på Rolexklockor har senaste åren 
ökat och det finns dem som hämtat ut en ny 
klocka och kunnat sälja den med vinst dagen 
där på. Trycket på både nya klockor och be-
gagnatmarknaden har ökat senaste åren. Men 
minst en Rolex i samlingen bör man ha den 
kommer inte göra dig besviken.

Rolex är innovatörer och ett signum för just 
lyx och med ett brett modellutbud.

DAYTONA - 1967 SKY-DWELLER SEA-DWELLER EXPLORER II

YACHT-MASTER II

AIR KING

YACHT-MASTER



LONGINES HÅRDSATSAR
PÅ ASIEN 

Klockmarknaden i Asien är superhet och i 
Singapore släppte Longines nyligen modell-
nyheten HydroConquest med färgad keramisk 
bazel. I samband med releasen hade den nya 
ambassadören Aaron Kwok bjudits in och som 
är en supertalang som är känd i hela Asien. Den 
nya modellen är en ultimat dykare med en vat-
tentäthet på 300m och med dubbel säkrad klasp 
och dykarextentions. Men även ett nytt gum-
miarmband kommer finnas som tillval om stål-
länken inte faller kunden i smaken. Nytt är att 
man bytt den tidigare aluminiumbazeln till en 
keramisk och även tagit fram flera färgalterna-
tiv med matchade tavlor.

Modellen kommer att erbjudas i två olika stor-
lekar, 41mm och 43mm. Kommer även med en 
kalendermodell och en kronograf.

NAVITIMER 1 B01 CHRONOGRAPH 43 TWA EDITION

Breitling har under 1900-talet haft en intention att 
bli förknippade med flygindustrin. Under 60- och 
70-talet utvecklades verkligen flyg till ett transport-
medel som passade den nya infrastrukturen. Person-
flyg blev ett populärt transportmedel för den breda 
massan. I samband med detta, 1952, släppte Bre-
itling Navitimern som snabbt blev en populär pilot-
klocka. Nu vill fröetaget uppmärksamma sin historia 
som pilotklocka och släpper därför flera hyllningar 
till sina samarbeten med flygbolag. Navitimer 1 B01 
CHRONOGRAPH 43 TWA Edition är en hyllning 
till samarbetet med Trans World Airlines. Klockan 
kommer att få Breitlings inhouse-urverk caliber 01. 

Kommer på klassiskt Breitling mesh band i rostfrit-
tstål eller på mer vintage inspirerat läderband. Baksi-
dan av boettet är öppen så man ser urverket.

Försäljningen startar i April enligt uppgifter från 
varumärket.

DIAMETER: 43mm (tjocklek: 14,25mm)
VATTENTÄT: 30mw
GLAS: REPTÅLIGT SAFIRGLAS
GÅNGRESERV: 70 timmar
URVERK: Breitling Caliber 01
 



OMEGA SEAMASTER 300 OMEGA SPEEDMASTER
Jubileumsmodellen

I år är det 50 år sedan Buzz Aldrin och Neil Armstrong landande med 
Apollo 11 på månen. Vilken givit Omega Speedmastern ett rykte som 
månklocka. Något företaget exponerat flitigt sedan 1969. I samband 
med månlandningen delade man ut 1014 specialtillverkade guldklockor 
till bl.a. astronauterna på NASA och till President Nixon och vice presi-
denten. Dessa var tillverkade i massivt guld. Man har sedan dess åter-
upptagit jubileumsmodeller för månlandningen av just Speedmastern 
var 5 år sedan 1989. Till årets 50-års jubileum återupptar man guldver-
sionen men nu med öppen baksida av boettet. Troligtvis kommer detta 
bli en riktig samlarklocka för de som lyckas få tag i ett exemplar.

Nu släpper Omega senaste versionen av 
ikonen Seamaster 300. Denna gång med 
keramisk bazel och i titanium. Ett material 
som är på väg tillbaka i klockbranschen. 
Titanium är långt ifrån något nytt material 
som tillverkarna använder men har haft lite 
nedgång på begagnat marknaden den se-
naste tiden. Men verkar som materialet är 
påväg tillbaka nu när nyproduktioner kom-
mer i titanium. Även urtavlan är i titanium 
som är PVD behandlat.

Nya Seamastern mäter 43,5mm och kom-
mer att ha öppen baksida så man ser urver-
ket av kaliber 8806. Modellen kommer på 
gummiband eller nato som standard. Ur-
tavlan kommer att ha de klassika vågorna 
på sig. Sedan är den försedd med Omegas 
Super-LumiNova. Titanium boettet gör den 
lite mer spännade och dess storlek. Men 
annars en liten besvikelse från Omega som 
man kanske hade hoppats kunna levera 
något mer spännade lagom till Bazelworld.



SKÖTSELRÅD 
Automatiskt urverk.
SKAKA aldrig igång ett automatiskt urverk som stannat. Skruva alltid 
upp fjädern genom att skruva på klockans krona. Har du skruvad kro-
na måste du skruva ut den innan du drar upp klockan. Skruva ca. 20 
varv eller till klockan börja ticka igång. Sedan sköter rörselsen resten. 

Länkar:
Tänk på att rengöra din länk då det samlas mycket smuts i den. 
Stäng alltid snäppet när du inte använder klockan så spar du länken.

Läderband:
Läderband behöver också vila på natten. Låt klockan ligga på 
nattduksbordet i stället för att sitta på armen så kan du faktiskt för-
dubbla bandets livsslängd. Tänk på att behandla ditt läderarmband i 
bland så det inte torkar ut.

Vattentäthet:
Bada inte med klockor under 100m vattentålighet. Bada inte heller 
med klockor som inte har trycktestats. Tänk på att skölja klockor efter 
de utsats för saltvatten. Bada aldrig med ett Vintage ur för det är bara 
sjukt korkat.
Schampo och tvål är till för att avfetta. Packningarna i din klocka mår 
inte bra av det. Detta gäller oavsett hur vattentät din klocka är. Man 
duschar inte med glasögon, mobil eller plånbok, varför duscha med 
klocka?


