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F*CK CORONA!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Man säger nog inte just nu att man var 
i Italien och åkte skidor på höstlovet. 
Oron som Corona-viruset har skapat 
finns över hela världen just nu och mest 
påtagligt blev det nog när Fabas-förlaget  
som fick ställa in Bilsport Performance 
& Custom Motor Show som i folkmun 
är mer känd efter anläggningen den 
arrangeras på, Elmia. Detta redan 
innan regeringsbeslutet kom om 
tillställningar över 500 personer inte 
får anordnas och helt plötsligt började 
hela våren bli inställd. Frågan är om 
det kommer igång överhuvudtaget? Vi 
hoppas såklart på att inte behöva ställa 
in vårt eget evenemang Modified Run, 
men om regeringen drar in ännu mer 
eller att situationen inte blir hållbar så 
har vi ju inget val. Vi skall göra allt för 
att vänta in i det sista, hoppet är det 
sista som överger en. I sviterna av det 
inställda påskevenemanget försökte 
vi ändå få en chans att se bilarna och 

förhoppningsvis få ihop ett reportage 
ändå. Vi kallar Facebook-gruppen Show 
Off och tanken var att ge företagen 
som skulle ställt ut annonsplats och  
bilbyggarna en plattform för publicitet. 
Även Fabas kör på med en livesändning 
vilket är mycket uppskattat initiativ till 
den inställda mässan. 

2020 kommer bli ett dystert år men 
fortsätt bygga bil, det är bra terapi i tuffa 
tider och viktigt att vi tillsammans håller 
bil-Sverige rullandes!

”You can enjoy any beer you like as only 
it is a Corona”, Dominic Toretto

#räddasverige
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REPORTAGE
Text: Daniel Serénus
Foto: Simoni Racing

Han tänker tävla i Italiens populära Time

 Attack serie, men inte med en nationalprodukt 

utan med ett japanskt monster.



Det italienska eftermarknads-
företaget Simoni Racing kon-
taktade tidningen och frågade 
om vi var intresserade att 
göra ett reportage om deras 
Honda NSX. Honda NSX är 
i grunden en häftig bil och 
om ett av Europas största 
eftermarknadsföretag har 
byggt en demobil, borde det 
inte vara någon besvikelse. 
Vi bad företaget skicka över 
lite bildmaterial och lite fakta 
kring bygget. Vi blev sittandes 
och grottade ner oss i alla de-
taljer kring bygget som kostat 
mer än en veckopeng.

I grunden är det Hondas NSX 
och för er som inte känner 
till denna modell så är det 
bilmärkes kanske viktigaste 

Kupén andas racing och inte 
mycket är kvar av originalinred-
ningen.



sportbilsmodell. Den kom re-
dan 1989 och hade en revolu-
tionerade design som tog upp 
fighten med nationskonkur-
renterna Toyota Supra och 
Mazda RX7. Men Honda hade 
dock målet med att konkur-
rera med de kända italienska 
tillverkarna och det sägs vara 
Ferrari 328 som vad den verk-
liga konkurrenten. NSX är en 
mittmotormodell med en V6:a 
med den karaktäristiska Hon-
da tekniken VTEC som står 
för variabla ventiltider och 
som vid höga varv ger en lite 
extra boost till motorn och går 
på rött vid 8000 varv. Motorn 
hade 294 hästar och det var 
på den tiden en ruggigt stark 
motor. Ferrari 328hade bara 
270hästar i sin 3,2 liters V8:a.

Om vi nu kollar tillbaka på 
Simonis Racings bygge har 
motor fått en rejäl modifiering. 
Originalmotorn har man be-
hållit men strokat den till 3,5l. 
Nya smidda kolvar och nytt 
större titaninsug och ett 48mm 
trottelhus med eget trottel-
styrsystem. Både bränsle och 
oljesystemet har uppgraderas 
rätt rejält mot original. Men 
kvar är den 5 växlade lådan 
som fått diff och ett OS Gik-
en Super Lock LSD / 4.44:1 
Final Drive Gearset. Även 

Här ser du bilen vid vid sidan av en original 
Honda NSX.



svänghjul och koppling har 
uppgraderats. Effekten i mot-
orn är nu 415 hästkrafter och 
då bilen bara väger 1032kg 
har den ganska bra farteg-
enskaper trots avsaknad av 
överladdning.

Men det är inte bara under 
huven som företaget lagt ner 
mycket tid och pengar. Utsi-
dan har fått en fullt Rocket 
Bunny bodykit med en lagom 

brutal frontsplitter. Sedan 
har man självklart använt 
en hel del delar från Simoni 
Racing. Som deras kolfiber 
GT-vinge. Bilen har folierats 
med företagets egna wrap-
pingfilm. Rutorna runt om 
har bytts ut mot nya i lexan, 
allt för att passa för en bil 
på banan. För att hålla nere 
vikten har kolfiber använts 
frekvent, som i tillexempel 
dörrar och huv.



För att ge bilen ännu bättre vägegen-
skaper monterades en uppsättning 
men coilovers från ATS. Man har up-
pgraderat styrleder och stag för att 
upprätthålla bästa köregenskaper-
na. För att få stopp på den lätta bilen 
har man monterat Brembro bromsar 
på bilen. Fram sitter det 6-kolvsok 
och bak sitter den 4-kolvsok. Även 
bromsskivor har bytts ut mot större.

Utsidan är verkligen vacker och man 
har lyckats kombinera racing med 
stil. Men även på insidan är bilen 
ruggigt racinginspirerad. Här använ-
ds mycket av Simoni Racings egna 
FIA-godkända produkter som ex-
empelvis stolar och 6-punktsbälten. 
Detta för att kunna visa upp så mån-
ga produkter som möjligt från det 
egna sortimentet.

Tanken är att bilen skall användas 

Bilen har fått ett Rocket Bunny kit som verkligen 
klär bilen.



som både demobil och 
som en bil som kan jaga 
varvtider enligt företaget.

En av alla detaljer som 
många fastnar för på bilen 
är de ledslingor som mon-
terats på bakljusen och ger 
bilen en modernare stil. 
Även den gigantiska vingen 
lockar till sig uppmärksam-
het. Den är även inspire-
rad av den stilen som blivit 
populärt på nya sportbilar.

Bilen är byggd för att köra time attack. 



Denna bil är byggd för den ital-
ienska Time Attack-serien som 
växer just nu stort i Italien likt hela 
världen. Vi önskar Simoni Racing 
lycka till i året serie!

Lösningen med LED Stripes för belysning ger 
verkligen bilen en modern “look”.



Vingfästena påminner om en DTM-bil och 
passar verkligen denna NSX.



Bilen har verkligen fått en fetare kropp. 
Tillsammans med chrome folieringen ger det 
bilen en fantastisk kombination.



Simoni Racing har byggt bilen som en demo-
bil för att visa upp sitt varumärke.



 

FAKTA
Namn: Alan Simoni
Arbete: Egenföretagare
Bilmodell:  HONDA NSX 
Årsmodell: 1993

Tack till: 
Mr. Coen De Korte from AST Suspension, Mr. Norihito Watanabe 
from Pancross (Pandem Rocket Bunny), Mr. Andrea Pergreffi from 
AP Motorsport.



tctproduktion.se

BILLITT!! RAKSKURNA KLISTERMÄRKEN

500st - 20x4cm | NU: 1495kr

1000st - 6x6cm | NU: 1495kr

med 5 års-laminat

TRANSPARENTA:

Maila Daniel: daniel@tctproduktion.se
MOMS & FRAKT TILLKOMMER

Högpresterande 1000W bas

Cerwin Vega 
VMAXX 12”Apocalypse DB-SA302

Prisvärd Street Bas

8” vs 6” = 3 - 6 db gain

Apocalypse Midbas från DeafBonce
Marknadens kraftigaste med Neodymium

4x8”,  2xdiskanter,  låda + slutsteg

Upplev skillnaden med

Machete PA Box 8"



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
När jag såg alla Lowrider-pickups i Thailand för många år sen och sen efter fick jag upp ögonen 
för den japanska bilkulturen.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Det här med att ranka sig själv är inte lätt alla gånger, men en 6a kanske.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Har inte haft några dåliga garageupplevelser, så på den fronten har jag varit förskonad.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Helt klart motorer

Vem är din bilförebild? 
Det är nog inte en person utan företaget 326Power i Japan som tar fram grymma eftermarknads-
delar för japanska bilar som vill lägga ribban lite högre än andra. Företaget är grundat av D1GP-
driftaren Mitsuru Haruguchi.

Bästa garage drycken? 
Blir nog energidrycken Carabao Energi Drink som jag dricker mest

Fakta
Namn: 
Frederick Chanon
Ålder: 
30 
Bor: 
Norrköping
Arbete: 
Maskinoperatör
Civilstatus: 
Sambo



Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Blir allt mellan 5-15 timmar i veckan ungefär

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Just nu håller jag på att installera ett lip-kit från 326Power till min Nissan S14.

Foto: Novelvue





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto  Susanne Dahlke, 
SuriGraphy 
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Europas största import-
festival för japanska bilar

I femton år har Eu-
rospeedway-banan i nor-
ra Tyskland invaderats av 
fans och entusiaster av 
japanska bilar. Evenem-
anget håller på i tre dagar 
och bjuder besökarna och 
deltagarna möjligheterna 
till bankörning, 401m, 
höghastighetskörning på 
den 5800 meter långa 
ovalbanan, deltävling i 
drifting, driftinguppvisnin-
gar och offroadkörning. 
Utöver det finns ett stort 

Nya Supran börjar nästan bli en 
vanlig syn för er tidningsläsare.



Show & Shine-område, 
effektmätning, Db-tävling, 
RC-drifting, företagsgator 
med mera. Vi skulle kun-
na säga att Reisbrennen 
är motsvarigheten till en 
kombination av Japdays 
och Gatebil, den erbjuder 
lite av allt, givetvis är det 

En gedigen samlig Nissan GT-R:er



party på kvällarna också. Efter en 
helg på detta evenemang så har du 
garanterat fått mersmak av japan-
ska bilar. 

Välfylld depå.



Denna Toyota GT86:a är verkligen 
vacker.

Inte varje dag man ser ett widebody 
kit på en Honda S2000.



Nissan R34:a är fortfarande en 
mycket vacker bil så här i 
el-bilstider.



Här fanns alla typer av 
byggen. Som tillexempel 
denna Nissan 350Z.



Toyota Trueno eller mera känd som AE86 är 
inte vanliga längre i detta skick.

En riktig japansk klas-
siker.



Subaru och Toyota gjorde en kombinerad 
sportbil när de släppte denna. Här är 
systern BRZ från Subaru.



Detta är vad man kallar expresspaketservice.

Stagea måste vara den optimala kombin.



Känns som Evo-bilarna inte är 
lika vanliga längre. Trots det 
är det fortfarande en snygg bil 
som grund till kreativitet.



Honda Civic.



En Nissan 350 med Rocket Bunny kit. En Superman Subaru.



Honda Integra ser du 
inte inte så ofta längre.



En blanksvart 90-tals 
Supra MKIV, en modell 
som man aldrig tröttnar 
på.



Vem minns inte första The Fast 
and The Furious filmen. Denna 
Supra blev då en ikon och detta 
är en av filmens bilar.



Triss i Mazda Miata.



Fanns få bilar på denna tillställning 
som hade kvar sin markfrigång sen de 
lämnade fabrikslinjen.



Evenemanget var inte bara 
en utställning utan bjöds på 
bankörningn och drifitng.
Likt vårt eget japmeet.



GT86:an har blivit ett populärt byggobjekt. 
Snyggare än så här blir det nästan inte.



GT86:a på fullt ställ!

Att se en Nissan GT-R likt denna hör inte till vanlighet-
erna. Men här fanns två.



En Pandem-kittad Nis-
san 350Z.

Tyska Tofu garage visade upp sin 
Nissan S14 med Boss-kitt



Reisbrennen bjöd på mängder av Japanska 
bilar och många i originalskick och andra 
långt ifrån. Den ena vackrare än den andra.



Nissan GT-R i kameleontwrap.





KRÖNIKAN
Text: Christoffer Talvis

  Foto  Kim Jarl

T A N U M  M O T O R S H O W



Helgen då shoppingcentru-
met fylls med utställningsbi-
lar

Ingen har väl kunnat undgå 
snacket om Daniel Olaussons 
fantastiska evenemang som 
han arrangerar i köpcentrumet i 
Tanum? Allt började för fyra år 
sedan när den eventansvarige 
på Tanum shoppingcenter ville 
ordna en bilutställning i köpcen-
tret, men visste inte riktigt hur 
han skulle få tag på unika och 

häftiga bilar. Det var här Dan-
iel kom in i bilden tack vare en 
gammal bildlärare som kände 
till att Daniel byggde om bilar.
Det var i slutet av februari Dan-
iel blev kontaktad av den even-
tansvarige och de ville anordna 
den första utställningen i slutet 
av maj. Daniel tog sig an utman-
ingen och började ringa runt till 
alla sina bekanta inom bilbyg-
garbranschen för att göra något 
bra av detta. Daniel lyckades få 
dit både Lukas Koos och David 



”Mr Fun” Persson, dessa två 
hade inte ställt ut sina bilar 
ihop på 10 år, så skulle bli en 
häftig reunion, då båda des-
sa är riktigt duktiga bilbyg-
gare. För att locka så myck-
et besökare som möjligt tog 
Daniel hjälp av sin gamla 
bildlärare att göra en snygg 
affisch för att marknadsföra 
detta. Tanum shoppingcen-
trum såg till att långväga bil-
byggare hade boende gratis, 
det satsade ganska mycket 
på att detta skulle bli bra. To-
talt blev det 17 stycken unika 
bilar som stod utspridda in-
omhus på köpcentrumet och 

Sergio Jaensson med sin färgstarka och 
stanceade Subaru.



cirka 150 stycken utan-
för, vilket var bra gjort 
med tanke på den korta 
tidsramen som Daniel 
hade. Denna helg i slu-
tet av maj lockade mer 
besökare till Tanum 
shoppingcentrum än 
när Idol var på besök, 
det måste ju ändå säga 
något. 
Sedan dess har Daniel 
Olausson fått äran att 
arrangera detta om-
tyckta evenemang som 
år efter år bara blir bät-
tre och antalet utstäl-

lare, besökare och hap-
penings som sker i och 
runt köpcentrumet ökar. 

I år arrangeras Tanum 
motorshow den 23-24 
maj, så vill du ställa ut 
tveka inte att kontakta 
Daniel. 

Robin Lindhav



Hampus Lindwall

Fredrik “Wempa” Wennberg



Mer välputsad Saab än Marcus Lekberg's 



Mattias Svenssons grymma GT92 som bygger på en 
gammal Corrolla kaross.



Andreas Sundström's V70 sticker verkligen ut med sin unika 

Christian Björnberg.



Andreas Berggrens grymma Batmobile (Huyndai Genesis)



Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

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

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

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

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

Trycksaker & ReklamFoliering & 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



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 

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

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

Välkommen till Raidopower.se - 
Försäljning av motorsportprodukter, 
tillbehör och belysning och mycket mera 
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

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

WR-Specialfälgar tillverkar “custom 
made” fälgar utifrån kunderna behov och 
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

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



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 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

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som 
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter 
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri 
frakt på våra produkter. Vi vill att du som 
kund ska känna dig speciell och inte en i 
mängden. 

www.audio55.se

Billjud
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Evenemang
Text: Daniel Serénus
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I November satte sig delar av redak-
tionen på ett flyg från Stockholm till Los 
Angles för att besöka världens kan-
ske mest omtalade bilmässa,  SEMA 
SHOW, för första gången. I nöjesmet-
ropolen Las Vegas i Nevada öknen 
arrangeras årligen SEMA SHOW som 
är en eftermarknadsmässa, där 1000-
tals fordonutställare och företag årli-
gen visar på de hetaste trenderna på 
marknaden. För oss startade resan 
med en liten visit i storstaden Los An-
gles med, turistbuss, jobbiga canab-
isförsäljare, Hollywood Boulevard och 
allt som hör storstaden till. Här hyrde 
vi en bil och hade bestämt oss för att 
köra de fyra timmarna till Vegas. Bara 
att köra bil i USA är en upplevelse för 

sig. USA är som gjort för bilar och det 
är därför de under alla år varit så för-
baskat bra på att bygga en infrastruk-
tur anpassad för just motorfordon. 
Det får vi erfara i den stora Chevrolet 
Suburban hyrfirman lurat på oss med 
försäkringar som täcker allt enligt den 
energiske säljaren.

Efter fyra timmar på vägen i den enor-
ma bilen kom vi slutligen fram till den 
otroligt surrealistiska staden Las Ve-
gas, det går liksom inte att förklara 
staden utan den måste upplevas. Eft-
ersom vi är motortokar gick vi redan 
första morgonen bort till mässområdet 
som låg 10 min gångavstånd från vårt 
hotell, även om vi inte kunde komma 

DUB-stilen är verkligen populär i USA!

Även om man inte gillar stora “trucks” så 
kan man inte annat än älska dem under 
SEMA SHOW för här finns den ena värre än 
den andra.



in i hallarna denna dag då 
mässan inte öppnade portar-
na för än dagen där på. Så 
smög vi in på utomhusområ-
det för att smygfotografera 
bilarna som ställde ut utanför 
hallarna. Redan här insåg vi 
att drivmedelspriserna inte 
är som hemma. För här var 
det stora bilar som gäller och 
den ena pick-upen efter den 
andra var så otroligt extrem. 
USA är inte landet lagom och 
här byggs på rejält utan att 
fundera på att bli rånad när 
asen skall tankas.
Men det var kul att få gå runt 
på området före det öppnade 
och se en liten förhandstitt 
på vad som väntade dagen 

Världens snabbaste Mercedes-Benz enligt företaget som ligger bakom 
denna.



I Exedy's monter stod denna riktigt balla KP61 Starlet i 
full time attack kostym med en Honda S2000 motor under 
huven.

där på. Redan på morgonen stod 
vi som i givakt för att gå på den 
officiella pressfrukosten där vi fick 
se på prisutdelningen av SEMA 
Award, där produkter och tillverk-
are skulle hyllas. Vi fick även se 
Jay Lano i egen hög person, som 
är en flitig SEMA SHOW besök-
are och profil.

Efter frukosten väntade mässan 
och det började med ett ”wow”. 
Vilka bilbyggen. Här erbjuds de 
häftigaste byggen du kan tänka 
dig. Men det som imponerade 
mest var artigheten från mäss-
besökarna och utställare. Vi 
trodde aldrig vi skulle kunna få en 
enda bra bild då vi var vana med 
mässor och utställningar hemma, 



där respekten för fotografer som 
sitter och tar kort inte finns. Här 
var det precis tvärt emot. Här flyt-
tade folk sig direkt och lät oss få 
chansen att ta bra bilder. Detta 
var vi mycket glada för, annars 
hade det inte blivit några bilder 
då mässan är välbesökt och det 
snabbt blev trångt i hallarna.

Bilmodellen som dominerade 
under mässan var nya Toyota 
Supra, där många som sålts 
återfanns på denna mässa. Vi 
hade lite dålig inställning till nya 
Supran på redaktionen då vi inte 
gillar den i originalutförande. 
Men så fort man började gå loss 
med vinkelslip och borrmaskin, 
började det hända grejer och den 
kanske lite tråkiga designen tog 
en helt annan vändning. Nu bör-
jade vi alla gilla den nya Supran.

SEMA SHOW har växt under 

Ett riktigt hemma-bygge. Detta är första 
modellen av en helt ny bilmodell dock inget 
vi kommer få se i Europa då de påstod att de 
aldrig skulle klara miljökraven där.

Hej Norrland!, Nu kom-
mer jag.



Fanns inte bara massa Supror, även inhemska bilmodeller fanns det gott 
om som denna Ford Mustang.

åren och en av besökarna berät-
tade att han varit med sedan starten 
1967. Han berättade hur liten mäs-
san var då och vilken skillnad det är 
idag. Kul att få samspråka med, en i 
våra ögon, levande veteran!

Det fanns så mycket att titta på att 
vi framåt eftermiddagarna blev helt 
slut. Fötterna värkte och hungern 
gnagde. Hungern gick ju att lösa 
men de ömma fötterna var det värre 
med. Men man är ju inte i Vegas 
varje dag, så efter mässan gick vi 
lite till för att se vad staden hade att 
erbjuda.
Fortsättning följer



Nya NSX:en i GT3 utförande. Med Kolfiberkaross.



Med lite kärlek kan även en ganska tråkig bil som nya Toyota 
Supra bli vacker. Men frågan är hur kul en original Supra av nya 
modellen verkligen är att köra.



Mässans häftigaste Mazda RX7 måste 
varit denna.



Hur cool är inte denna?



¨
Man måste nästan vara gymnast för att komma upp i 
denna bil. Tidningens grundare Daniel med sina 185cm 
kändes liten i jämförelse



FI har inte kommit långt i USA, för på 
denna mässan fanns de mängder med 
värdinnor i montrarna.



Toyo Tires bjöd på en genväg mellan två 
mässhallar och här hittade man kanske mäs-
sans roligaste bilar i tidningens tycke, som 
denna grymma Nissan Skyline från 1972.

Hoonigans live-område bjöd på en hel del 
galningar bakom ratten, bara se denna pick-
up hur mycket stryk den fick.



Detta var nog mässans kanske mest fotograferade bil. Var svårt att 
få en bild på denna Mercedes-Benz 190E byggd av F7lthy. I grunden ett 
EVO II inspirerat kit med en V8 biturbo motor. En fantastisk kombina-
tion av finish och racing.



Även lite Svenskt hittade vi 
utanför mässan.



En Mazda RX7:a med en RX3-front.

Inredningen i F7lthy Mercan på 
sidan 73.



Fanns mängder med fälgar 
på mässan.



Rätt manlight med dubbelturbo på en V10:aIntresset för en autograf av racingstjärnan Ken block var 
stort.



En häftig del av mässan var när alla bilar skulle ut. 
Detta är något för Bilsport Performance & Custom 
Motorshow att ta efter för 2021.



Lagom stort ändrör.

Bryce Green som ni säkert sätt i Bitchin 
rides då han jobbade som body shop 
manager. Mellan alla möten hann han 
spana in alla ”wild rides” som han själv 
beskriver det. 
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Lagom kaxig motor
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Som de �esta vet blir det 
inget Elmia, eller Bilsport 
Performance Show i år. Det 
är många som brukar passa 
på och handla av oss under 
mässan, vi brukar ha paket-
priser och en del �na 
erbjudanden. Det tycker vi 
är en �n tradition, dom skall 
man inte bryta. Så dom som 
hör av sig till oss under 
Mars och April kommer att 
få �na paketpriser på säker-
hetsutrustning samt allt 
skickat hem till sig fraktfritt.
Ta det lungt där ute nu, 
respektera de som inte vill 
bli smittade av Corona 
viruset. Stay Safe.

@makemotorsportsafer



SMYGTITT
Text: Christoffer Talvis
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M I C H A E L  J O H A N S S O N S  -  S e  n ä s t a  s i d a .



Vi fick nyligen beskedet 
om att Bilsport Perfor-
mance & Custom motor-
show ställdes in på grund 
av rådande corona tider. 
Men vi tog ändå en titt på 
vad som händer i garag-
et och hoppas få se dem 
klara på vårt online event 
Elmia Show Off.

Michael Johansson:
Amatörbyggt fordon med egen ram 
,hjulupphägningar mm och glasfi-
berkaross. Avgjuten på en riktig 
Detomaso Pantera. Amatörbyggt fordon 
med egen ram, hjulupphägningar med 
mera och glasfiberkaross. Avgjuten på 
en riktig Detomaso Pantera. 
Michael är även byggherren till Ferrari 
F40 replikan i plåt.

Patrik Nilsson, Team Värstingen.
Patrik bygger om sin Mercedes i en 
helt ny version.

Robin Norrbin bygger låg widebody BMW



Andreas Berggren bygger på nytt. 
Denna gång får Batman-bilen sällskap 
i garaget av en jokerbil i form av en 
VW bubbla.

Michals BMW är långt ifrån original 
längre.



Även lite klassiska bilar visades upp.Patrik Nilssons bättre hälft bygger 
på en Audi och detta också för TEAM 
Värstingen.

Fredrik Hellgren bygger på nya Mazda 
MX-5. Den lilla gubb-sportbilen kommer 
få ett brett yttre och äntligen den 
status bilen förtjänar.

Kevin Karlsson tog sig an ett lite an-
norlunda bygge.



Melvin Karlssons grymma Volvo-bygge

Marcus Berg bygger en Volvo med tema 
från en gammal skräckfilm om en docka. 
gissa vilken?

Henrik Mattssons är tillbaka och denna 
gång rev han isär sin vita volvo för att 
göra en total förändring. Inte för att det 
behövdes precis men ni vet ju hur Mattsson 
är, har han väl börjat med en idé går det 
inte stoppa denna bilbyggare, Vi lär i alla 
fall inte bli besvikna på resultatet.



Johan Andersson bygger driftingbil



Steven Järrud:
En Oldsmobile från 1959 vars kaross har monterats på en minst sagt annorlunda bottenplatta, 
från en fyrhjulsdriven BMW 7-serie limo från 2017.
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För första gången någonsin så har en 
engelsman vunnit Rally Sweden. Det 
var Elfyn Evans som på söndagen 
stod som segrare för Rally Sweden 
2020. Efter nio sträckor stod han som 
segrare, före 2019-års världsmästare 
Ott Tänak och Kalle Rovanperä från 
Finland, den sistnämnda blott 19 år 
gammal. Den placeringen gör honom 
till den yngsta på pallen i rally-VM ge-
nom tiderna. Årets rally trodde många 
skulle bli ett fiasko eftersom vädret 
inte var som sig bör, men jag skulle 
nog vilja sticka ut hakan och säga att 
det är det bästa året rent tävlingsmäs-
sigt som beskådats live. Eftersom det 
var så korta dagar hade inte startpo-
sitionen lika stor effekt som den kan 

ha vanligtvis när det är nästan lika 
många sträckor till varje dag. Oliver 
Solberg sa i en intervju att när han 
låg i sin säng drömde han om 1 meter 
höga snövallar och bra is-botten på 
sträckorna, men det fanns inte i verk-
ligheten så man fick göra det bästa av 
situationen. 

I år var underlaget till viss del fruset 
grus, till viss del is och till viss del 
snö. Under fredagen när det var kallt 
höll vägen fantastiskt bra och gav bra 
fäste till förarna, men på lördagen var 
det varmare vilket gjorde att vägen 
blev noterbart sliten ohyggligt mycket 
snabbare. En sak som däremot inte 
påverkades av vädret var publiken 



och deras inställning till rally, 
publiken var fortfarande lika 
entusiastisk trots avsaknaden 
av snö. 

Under lördagen var jag assis-
tent åt Jayson Fong som van-
ligtvis driver Form&Function, 
men just för denna helgen 
hade Toyota Europa hört av 
sig och sagt att de behövde 
hans tjänster när det kom till 
att bevaka den sista säker-
hetsbilen som kör igenom 
sträckan innan den får ”grönt 
ljus” att starta på. I år var den 
bilen inget mindre än en Toy-



ota Yaris GR, vilket i stort sett är en ral-
lybil med registreringsskylt. Vi började 
dagen på vägen till första sträckan, där 
han hade planerat att göra en snabb 
fotografering ”on location” med just den 
bilen. När det var klart bestämde vi oss 
för att åka till nästa sträcka där vi skulle få 
in känslan för dagen, för ute i den norska 
urskogen så var täckning på mobilen en 
bristvara, vi kunde inte följa tävlingen via 
sociala medier eller annat. När vi väl var 
framme där bestämde vi oss för att titta 
på högsta klassen och sedan åka till ser-



viceplatsen i Torsby, för han hade tight 
deadline hos Toyota och jag hade slar-
vat med planeringen av medhavd mat så 
min mage började föra onödigt mycket 
oväsen. Väl inne i Torsby satte han sig 
och fixade till bilderna från förmiddagen, 
jag å andra sidan spenderade en stund 
att försöka ta in så mycket av vad han 
gjorde. När han var färdig sa han att han 
skulle bjuda på lunch eftersom jag hade 
assisterat honom på morgonen, jättebra 
tänkte jag. Vad jag inte visste då var att 
han hade för avsikt att prata in mig hos 
sin arbetsgivare för helgen, så innan jag 
visste ordet av det satt jag ett fåtal meter 
ifrån Tommi Mäkinen och Kaj Lindström 



samt några andra från Toyota Motorsport. 
Som om jag inte hade svårt nog att tro mina 
ögon som det var så klev Colin Clark och 
David Evans från DirtFish in genom glas-
dörrarna där jag hade gått in bara minuter 
tidigare. Helt plötsligt satt jag nästan mitte-
mellan två av de mest framgångsrika i WRC 
för tillfället gällande att ta fram en konkur-
renskraftig tävlingsbil, och de två absolut 
bästa journalisterna i WRC, man kan enkelt 
säga att nypa sig i armen inte hade hjälpt vid 
detta tillfälle. 

När väl lunchen var avslutad var det dags 
att transportera sig till sträckan Torsby 
Sprint, som bekvämt nog gick utmed ser-
viceplatsen, så ungefär 15 minuter efter att 
jag reste mig från lunchen var jag framme 
vid min tilltänkta plats. 



Efter att sträckan var slut tog jag och 
mitt resesällskap beslutet att förklara 
oss färdiga med helgen och köra hem, 
planen var först att titta på Likenäs 1, 
men när de beslöt sig att stryka den för 
att spara vägen för Powerstage (ex-
tra poäng för de 5 snabbaste i WRC) 
beslöt vi oss för att åka hem istället. Vi 
tyckte inte att det var värt att åka en 
bra bit extra åt fel håll för att titta på 
en sträcka i regnet för att sedan sitta 
blöta, kalla och trötta i en bil resten av 
dagen.

Avslutningsvis ett stort grattis ännu en 
gång till Elfyn Evas.  



Koenigsegg Gemera



I ett folktomt Genéve visade den 
svenska sportbilstillverkaren upp 
den senaste modellen i mod-
ellprogrammet. Denna gången 
gjordes något som alla sportbil-
stillverkare verkar har gjort, ska-
pade en 4-sitsig familjebil. För till 
skillnad mot en Porsche 911 kan 
man sitta bak fast man är 2 meter 
lång. Enligt Koenigsegg kan re-
san (som kan gå över 400km/h) 
dessutom avnjutas  med en kall 
dricka och din favorit Netflix-serie 
i baksätet. Koenigsegg erbjuder 

mer lyx i inredningen än någonsin 
med skärmar både bak och fram 
samt massa detaljer för ökad triv-
sel som passagerare.

Som Koenigsegg bevisade sist 
kan man göra hybridbilar med sin 
Regera. Denna modell uppkalla 
likt innan med svenska beton-
ingar efter uttrycket ”ge mera”. 
Och denna supersportbil gör far-
tdårarna långt i från besvikna, för 
Gemeran lämnar ifrån sig 1700 
hästar vilket resulterar i 0-100km/



h på 1,9 sekunder. Hem-
ligheten bakom receptet 
står en sensationell, ege-
nutvecklad trecylindrig 
motor med 2 liters motor-
volym och dubbelturbo. 
Detta i kombination med 
elmotorerger bilen dess 
extrema prestanda.

Den har fyrhjulsdrift och 
även fyrhjulsstyrning, 
vilket för bilen mycket 
lättkörd även inne i tät-
bebyggt område.

Koenigsegg speciella 
dörröppnings lösn ing 



kom mycket väl till pass nu när en 
stor dörr ger tillträde till både fram- 
och baksäte, vilket gör det lätt att 
parkera och att få in fyra personer 
utan att behöva flytta säten. De-
signen känns lite Porsche, men 
prislappen liknar ingen ny Porsche. 
Den är inte helt officiell men en sak 
är säker: Det kommer inte bli en 
billig bil.

Man blir stolt som Svensk över 
hur innovativa den lilla fabriken i 
Skåne är. De senaste åren har su-



persportbilstillverkaren kommit upp 
med nya modeller nästan varje år. 
Det måste sägas vara en bedrift då 
företaget bygger några av de mest 
avancerade och dyraste bilarna i 
världen.
TEXT Daniel Serénus
FOTO: Koenigsegg
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HONDA CIVIC TYPE R



Honda utökar Civic Type 
R-sortimentet med til-
lägget av två nya varianter, 
Limited Edition och Sport 
Line. Genom att bygga vi-
dare på den dynamiska 
prestandan hos standard-
modellen av Type R GT, 
erbjuder var och en av de 
nya modellerna olika stil 
och prestandaförslag som 
breddar attraktionskraften 
hos Hondas prisbelönade 
halvkombi ytterligare.
Med Civic Type R Limited 
Edition släpper Honda lös 

den mest extrema ver-
sionen av sin högprestand-
abil. Limited Edition har 
byggts som det renaste 
uttrycket av Type R hit-
tills, med nya lätta kompo-
nenter, en avskalad interiör, 
förbättrad kördynamik och 
överlägsen styling.
Det andra nya tillskottet 
i Type R-sortimentet är 
Sport Line. Sport Line som 
har utformats för att tilltala 
en kund som söker ett mer 
förstulet utseende hos sin 
högpresterande halvkom-



bi, har en bakspoiler med låg 
höjd, 19 tums aluminiumfälgar 
och svart interiör, och bibe-
håller den enastående pres-
tandan som är ett känneteck-
en för Type R-modellerna.
Civic Type R-sortimentet 2020
Alla modeller i det nyligen 
utökade Honda Civic Type 
R-sortimentet för 2020 inklu-
sive den befintliga Type R GT, 
har fått ett antal förbättringar 
i stylingen. Den främre stöt-
fångaren har gjorts om med 
en slätare design och ramen 

kring de nedre dimljusen har 
fått en ny symmetrisk design 
med mjuka ytor och tunna for-
mgivna blad. De omkonstruer-
ade hel- och halvljusklustre
Introduktion av Honda LogR 
En ny dataloggningsenhet 
för prestanda gör sin debut 
för första gången hos Honda, 
exklusivt för Type R. Det nya 
systemet med namnet Honda 
LogR kombinerar den inbyg-
gda datorn och sensorerna i 
Type R med en smartphone-
app för att hjälpa föraren att 



övervaka och lagra en män-
gd prestandaparametrar.
Honda Civic Type R Limited 
Edition
Nya Civic Type R Limited 
Edition har utvecklats med 
prestanda för tävlingsban-
an som huvudfokus, och 
har utformats och tillver-
kats för att vara den mest 
dynamiska framhjulsdrivna 
halvkombin som finns. Med 
nya lätta komponenter och 
en avskalad, förarfokuserad 
interiör är detta den mest 
extrema versionen av den 
ikoniska Civic Type R som 



någonsin tillverkats.
  Limited Edition väger 40 kg 
mindre jämfört med en Type 
R med GT-specifikation. Till 
skillnad från andra märkens 
banfokuserade högpres-
terande halvkombi, har Lim-
ited Edition kvar baksätena 
och den användbarhet i vard-
agen som Civic är känd för.
Den nya modellen Limited 
Edition behåller den kraftfulla 
2-liters VTEC Turbo-motorn 
från Type R. Den maximala 
toppeffekten är 320 PS vid 
6500 v/min och det maximala 
vridmomentet är 400 Nm från 
2500 - 4000 v/min. 0 - 100 
km/h (0-62 mph) uppnås på 
5,7 sekunder.
Civic Type R Sport Line

Ett ytterligare tillskott i Civic 
Type R-sortimentet 2020 
är Type R Sport Line, som 
bibehåller den sportiga stam-
tavlan och enastående kör-
dynamiken från Civic Type 
R men med en mer diskret 
aerodynamisk styling och 
mer förfinad åkkomfort.
Den tydligaste avvikelsen 
hos Civic Type R Sport Line 
från den distinkta stylingen i 
Type R är en bakspoiler med 
låg vinge istället för en hög 
vinge. Det ger bilen en disk-
retare silhuett men ändå en 
sportig styling. 

Text & Foto: Honda
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Lexus LC 500 Convertible



En helt ny cabriolet för en 
enastående körupplevelse 
med såväl taket nedfällt 
som uppe. Nya Lexus LC 
500 Convertible har värld-
spremiär på Los Angeles 
Auto Show och levererar 
inte bara världsunik utstrål-
ning – utan också en ny 
nivå av prestanda.

Den 20 november de-
buterade den mycket eft-
erlängtade cabriolet-ver-
sionen av Lexus LC på 
Los Angeles Auto Show i 

USA. Modellen represen-
terar den pågående evolu-
tionen för Lexus och flyttar 
fram positionerna på resan 
mot ett globalt förstklassigt 
livsstilsvarumärke. Nya 
LC 500 Convertible lever-
erar både köregenskaper 
i världsklass och berikar 
förarens livsstil genom sin 
utstrålning.
Nya Lexus LC 500 Convert-
ible tar plats som företag-
ets främsta flaggskepp 
tillsammans med sitt cou-
pésyskon LC. Exteriörde-



signen kombinerar cou-
péns unika taklinje med 
karaktären av en cabriolet 
och ger en vacker siluett 
oavsett om taket är upp- 
eller nedfällt. Suffletten 
består i sig av fyra lager för 
optimal ljudisolering och är 
dessutom tillverkad i de ab-
solut främsta materialen för 
att garantera passform och 
undvika skrynklor. Taket tar 
15 sekunder att öppna, 16 
sekunder att stänga och det 
kan göras i hastigheter upp 
till 50 km/h.
Klimatkontrollen Lexus Cli-
mate Concierge anpassar 
automatisk luftkonditioner-
ingen, sätesvärmen, vär-
men i nacken och den up-

pvärmda ratten för optimal 
temperatur åt förare och 
passagerare, oavsett om 
taket är upp- eller nedfällt. 
LC 500 Convertible ska er-
bjuda samma höga kom-
fort som sitt coupésyskon, 
oavsett årstid och tempera-
tur. Bilen mäter 4,76 meter 
på längden, 1,92 meter på 
bredden och 1,35 meter på 
höjden.
För att garantera vrid-
styvheten har både kaross 
och chassi förstärkts. Bland 
annat genom ny placer-
ing och utformning av den 
bakre stötdämparinfäst-
ningen samtidigt som nya 
förstärkningar av både 
magnesium och aluminium 



under karossen både ökar vrid-
styvheten och garanterar lägsta 
möjliga vikt. Resultatet är först-
klassig prestanda med maximal 
kvickhet.
För att ytterligare förstärka den 
exteriöra designen har bakdelen 
höjts och breddats för att skapa 
en ännu mer dynamisk siluett 
och förstärka den låga och bre-
da karossen.
Motorn, en 5.0-liters V8, till-
sammans med den tio-växlade 
DirectShift-växellådan ger lika 
mjuk som direkt acceleration och 
karaktären förändras beroende 
på förarens inställningar. Lika 
komfortabel och följsam som 
LC 500 Convertible kan vara, 
lika som vass och snabb blir 
den när föraren så vill. För att 
ytterligare förstärka ljudet av 
V8-motorn är bilen dessutom 
utrustad med ljudgenerator som 
vidareförmedlar motorljudet till 
kupén samtidigt som ventiler i 
avgassystemet kan förstärka 
ljudet. Men systemet fungerar 
också som aktiv ljudbegränsade 
(Active Sound Control) som kan 
sänka och begränsa ljudet när 
lägsta möjliga ljudnivå är öns-
kad. 
Nya LC 500 Convertible är 
planerad att finnas beställnings-
bar sommaren 2020.
Text & Foto: Lexus





ŠKODA VISION iV



VISION iV är den första 
ŠKODA-modellen som 
är baserad på Volkswagen 
Groups nya elbilsplattform 
(MEB) och tar med det ett 
stort steg på sin resa mot 
eMobilitet. Denna cross-
over med fyra dörrar im-
ponerar med sitt sportiga 
uttryck, skarpa linjer och väl 
tilltagna utrymme. En dyna-
misk körupplevelse säker-
ställs tack vare fyrhjulsdrift-
en och två elmotorer om 
totalt 306 hk

VISION iV är 4,665 mm 
lång, 1,926 mm bred och 
1,613 mm hög. Hjulbasen 
mäter hela 2,765 mm. Kon-
ceptbilen glänser i färgen 
Ultra Yellow – en flerlager-
slack som innehåller or-
ganiska guldpigment för att 
skapa härliga nyansskill-
nader. Lacken kompletteras 
med matta designelement i 
antracit, vilket ger bilen ett 
rått och modernt intryck.
ŠKODA VISION iVs skarpa 
linjer kombineras med en 
kupéliknande taklinje. Från 
sidan så är det designlinjen 
som utmärker sig genom 
att knyta samman front och 
bak. Det saknas även fasta 
dörrhandtag; med en liten 
touch så öppnas dörrarna 

automatiskt. De klassiska 
sidospeglarna har ersatts 
med kameror som ger en 
180-gradersvy i back-
spegeln. 22-tumshjulen är 
aerodynamiskt optimerade 
och ger bilen ett kraftfullt 
intryck. Varje fälg är des-
sutom utsmyckad med 
ŠKODA-gravyr.
Fronten kännetecknas av 
en nytolkning av ŠKODAs 
typiska breda grill, med 
vertikala paneler och 
kristallstruktur. En framträ-
dande horisontell ljusslinga 
sträcker sig över den övre 
delen av grillen och binder 
samma de två pilformade 
strålkastarna, som lyser 
med nyskapande Matrix 
LED-teknik. De stora luf-
tintagen vid den främre 
stötfångaren betonar bilens 
sportiga uttryck. Motorhu-
ven pryds av en ŠKODA-
logo i kristall.

VISION iVs interiör bygger 
vidare på konceptbilen VI-
SION E. ŠKODAs design-
ers har nyttjat det utrymme 
som vanligtvis tas upp av 
en konventionell växellåda 
till att ge instrumentpanel 
och mittkonsol en helt ny 
look gör att interiören up-
plevs mycket rymligare än 



vanligt. Mellan förarsätet och 
främre passagerarsätet erbjuds 
gott om plats för förvaring, bl.a. 
för två mobiltelefoner med möj-
lighet till trådlös laddning och 
enkel uppkoppling till bilens in-
fotainment- och operativsystem.
I samband med VISION iV har 
ŠKODA gått över till Volkswa-
gen Groups nya elbilsplattform 
(MEB). Bilen drivs av två el-
motorer – en på var axel, som 
sköter bilens fyrhjulsdrift. Kraft-
en fördelas sömlöst mellan hju-
len och säkerställer optimalt 
grepp beroende på vilken situ-
ation bilen utsätts för. Bilen har 
hela 306 hk och kan nå en top-
pfart på 180 km/h.
Tack vare att elmotorn reagerar 
direkt vid gaspådrag så acceler-
erar VISION iV 0-100 km/h på 
bara 5,9 sekunder samt 80-120 
km/h på mindre än 4 sekunder. 
Bilen mäktar även med en räck-
vidd på 500 km enligt testcykeln, 
WLTP.
I MEB-plattformen så placeras 
det kompakta högspännings-
batteriet mellan den främre och 
bakre axeln på bilens undersida, 
som på så vis skyddar batteriet. 
Det vattenkylda litium-ion-batter-
iet har en kapacitet på hela 83 
kWh och kan laddas till 80% på 
bara 30 minuter. Mängden ener-
gi som flödar mellan batteri och 
de två elmotorerna kontrolleras 
elektroniskt.



Smart elektronik tar även hand om 
fördelningen av energi till fyrhjulsdrift-
en. Vid acceleration så säkerställs 
maximalt grepp för alla fyra hjulen 
genom att ta hänsyn till förarens gas-
pådrag samt vilket grepp varje indi-
viduellt hjul har. På så vis kan bilen 
framföras på ett tryggt och bekvämt 
sätt.

Text & Foto: Škoda
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 Det har hänt ganska myck-
et sen sist. Förra gången ni 
läste om bilen så bestod ga-
raget av massa slipdamm 
men nu är äntligen bilen lac-
kerad av Andreas Jönsson. 
Innan jag kunde lacka bilen 
så provmonterade jag 59 
North Wheels fälgarna och 
det visade sig att jag behövde 
bygga om hjulhusen lite mer 
för att få plats med fälgarna, 
speciellt fram.  
Helt nytt 3 tums avgassys-
tem har byggts av S.A bil och 
maskin, så nu låter bilen rik-
tigt maffigt! Nästan all inred-
ning är bortmonterat för att 
kunna ljudsystemet i bilen, 
många clips, skruvar och 
paneler som måste bort in-
nan man kan börja. 
Just nu i skrivandens stund 
håller jag på att bygga egen 
reservhjulsbalja där batterier-
na som ska se till att slutsteg 
och allt har tillräckligt med 
ström. 

Vill åter igen tacka Henrik 
Elg, Marcus Andersson, An-
dreas Jönsson, Leon Jensen, 
Sebastian Ahlberg, Daniel 
Gripenberg.
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PARTNERS TILL PROJEKTBILEN:
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