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Inget Elmia i år heller

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

När besked om att Bilsport 
Performance & Custom Motor 
Show skulle ställas in 2020 sa folk 
i sociala medier ”ställ in hela året” 
men vi tror dock inte de förstod 
hur rätt de hade när de uttryckte 
sig så här. Att det nu även blir ett 
inställt 2021 kunde vi nog inte ens 
drömma om när vi fick höra om det 
nya viruset. Troligtvis kommer 2021 
också vara annorlunda för oss alla. 
Dock kommer nog det blomma upp 
med mindre träffar och händelser 

under året. Vi fick se prov på detta 
under 2020 och kraften som finns 
hos bilentusiaster den är enorm. 
Det gör att det på något underligt 
sätt inte går att stoppa dem från att 
bygga bil. Det är det jag älskar med 
just bilentusiaster. 

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text:  Christoffer Talvis
Foto: Hampus Lindwall

Semestrarna till Dalarna som liten för att besöka Clas-

sic Car Week och passionerade bilbyggare till släktingar 

skapade intresset för amerikanska bilar. 



I de norra delarna av Västra 
Götaland i den fina staden 
Lysekil hittar vi Hampus Lind-
wall, en snickare med stort 
fotointresse, vars passion för 
amerikanska bilar funnits i 
många, många år. Att just äga 
en egen Mustang Mach1 är 
väl inget direkt Hampus hade 
planerat, under ett gäng år 
ägde han en Camaro Iroc-z 
Z28 som han var oerhört nöjd 
med.

 - Kom till insikt 
en dag att byta bil och sålde 
därmed Camaron, men vad 
jag skulle köpa istället hade 
jag ingen aning om, säger 
Hampus.

När många bestämmer sig för 
att köpa ny bil börjar de leta 
ganska febrilt eller har en idé 
vad man ska kolla efter, men 
inte Hampus. En amerikansk 
bil var väl det enda Ham-
pus var säker på, och redan 
där finns det en hel del att 
välja på. Han letade runt un-
der några år i stora delar av 
landet, men inget han tittade 
på kändes rätt. 

 - En dag tog min 
farsa och jag en tur i hans 
Mustang 64 för att åka till 
en bekant som skulle kolla 
på hans förgasare som stru-



lade lite. Där fick jag frågade 
varför inte jag skaffade en 
egen Mustang. Jag svarade 
bara att jag inte hittat något 
som jag gillade och därmed 
slutat kolla runt just nu. Då 
fick jag till svar att det stod 
en Mustang i närheten av där 
vi var och den hade stått i ett 
garage i 15 år, säger Hampus 
med lite hopp i blicken.

Så snart förgasarstrulet var 
fixat åkte Hampus och hans 
far hem och han började 
fundera hela hemresan. Väl 
hemma bad Hampus sin far 
om hjälp att försöka få tag på 
lite bilder på den där Mustan-
gen. Tydligen hade många 
försökt i flera år att köpa den 
där Mustangen utan att lyck-
ats.

 - Jag bad farsan 
ta kontakt med ägaren till 
denna Mustang och berättar 
lite om sin bil och sen berätta 
att hans son var intresserad 
och på så sätt känna att det 
är mer seriöst och att bilen 
hamnar i rätt händer, säger 
Hampus.

Någon dag senare fick Ham-
pus och hans far möjlighet att 
komma ut och kolla på bilen. 
De tyckte den såg bra ut med 

Bilen hade stått i 15 år innan Hampus och 
hans far övertalade säljaren om att de 
skulle få köpa bilen.



tanke på att den stått i 15 
år, något pris kunde han 
inte få där och då. Dagen 
därpå kom ett meddelande 
med ett pris och Hampus 
svarade med vi slår till! Ett 
gäng dagar senare när allt 
var klart med banken så 
hämtades bilen hem. 

 - Ägaren till 
Mustangen berättade att 
hade de inte varit för min 
far så hade han förmodli-
gen inte sålt bilen till mig. 
För han kände till att min 
far alltid tog hand om sina 
bilar och att han inte ville 
att bilen skulle gå till någon 
som inte skulle förstöra 
bilen helt, säger Hampus.

Eftersom bilen hade stått 
så länge var en besikt-
ning det första som be-
hövde göras, dock gick 
det inte så bra direkt, han 
fick nedslag på luftfjädrin-
gen som satt på. Det var 
bara för Hampus att åka 
och hem och göra hem-
läxan för att se vad som 
behövde göras för att få 
bilen registrerad med luft-
fjädringen. Någon vecka 
senare med lite fix med 
fästen och slangar kände 
Hampus att det var dags 

att göra ett nytt besök på 
besiktningsstationen. 

 - Min mag-
känsla när jag körde in ge-
nom portarna var inte bra, 
men vad det var kunde jag 
inte sätta fingret på, säger 
Hampus.

När bilen var allmänt ge-
nomgången skulle be-
siktningskvinnan starta 
bilen och bilen la i växeln 
direkt. Hampus fixade lite 
med växelstaget och det 
funkade bra en stund sen 
började felet igen. Som 
tur var hade besiktning-
skvinnan överseende med 
detta och sa tillslut att fixar 
du problemet med växellå-
dan direkt när du kommer 
hem så är den godkänd. 
Första vintern med bilen 
blev att plocka ut motorn 
och skicka iväg den till Ek 
Bilservice som egentligen 
inte håller på med motor-
renoveringar men efter 
många samtal fram och 
tillbaka tog på sig jobbet.

 -  Visste att 
ägaren av Ek Bilservice 
hade hållit på med dra-
gracing med gamla V8or 
och även byggt en hel del 



själv, därför jag vände mig 
dit då jag visste att det var 
rätt person för jobbet, säger 
en nöjd Hampus.

När väl motorn var urplock-
ad hittade man växellåd-
sproblemet ganska snabbt, 
motorfästena var av, så 
motorn har legat löst och 
glidit fram och tillbaka när 
Hampus körde med bilen. 
Det Ek Bilservice skulle 
göra var att plocka isär hela 
motorn för att se skicket på 
den men även byta ut slitna 

delar, men man passade 
även på att installera per-
formance-delar för få bättre 
hållbarhet men även mer ef-
fekt. Ett gäng veckor senare 
fick Hampus fick tillbaka en 
helt ny motor i stort sett.  

Vi kan ju säga såhär att 
Hampus resa med denna bil 
har varit allt annat är roligt. 
Han hann inte åka mycket 
med bilen innan växellå-
dan gick varm och började 
brinna, vilket resulterade i 
att bilen blev ståendes igen. 

De modifierade framlysena där Hampus kan styra 
vilken färg dem ska ha ger bilen ett argare 
intryck.



Då reservdelar till dessa 
bilar är svåra att hitta tog 
det lång tid innan Hampus 
hittade en firma som kunde 
hjälpa honom. Men tillslut 
hittade han ett företag i 
Skövde som byggde rac-
inglådor som kunde ordna 
den och dem förstärkte 
den samtidigt för att tåla 

Det är inte många som skulle 
tro på en om man berättade 
att bilen är breddad, så diskret 
är breddningen utförd.



mer effekt. 
Otursresan slutar tyvärr inte 
här då bilen var med i en 
olycka som gjorde att bilen 
fick stora karosskador. I 
och med detta fick Hampus 
idén att karossfirman kunde 
även få bredda bilen när det 
ändå höll på med att åtgär-
da skadorna, några månad-
ers arbete för företaget 
resulterade tyvärr i att Ham-
pus var utan bil i närmare ett 
år p.g.a. mycket strul.

 - Resultatet blev 
nästan bättre än vad jag 
hade tänkt mig. När jag fick 
se bilen helt ny lackerad 
tänkte man knappt på att 
bilen var breddad, så pass 
bra blev det, säger en nöjd 
Hampus.

Några hundra mil hann 
Hampus njuta med den ny-
breddade bilen innan olja 
börja läcka ut genom drivk-
nutarna. Stiltje igen och 
Hampus var vid detta skede 
nästintill gråtfärdig, när ska 
turen någonsin vända? Blev 
en helrenovering av bakax-
eln med torsen diff, nytt knyt-
kors, difflager och kraftigare 
hjullager, allt för att förhindra 
haveri på ett tag.

Förutom det specialtillverkade avgas-
systemet har Fredrik monterat en 
ducktail på bakluckan och en pas-
sande diffuser. Allt för att få rätt 
JDM-stuk.

Den mattsvarta bakrutejalusin 
passar verkligen perfekt till 
just denna bilmodell.



Tre år senare är bilen som 
ett rullande projekt där 
motgångarna har varit fler 
än framgångarna är bilen 
mer eller mindre klar, eller 
blir man någonsin klar?

Trädetaljer och skinn är verkligen en perfekt 
kombo i en Mustang som denna.



De 10” breda framfälgarna fyller verkligen ut 
hjulhusen fram riktigt bra.



 

FAKTA
Namn:Hampus Lindwall
Ålder: 26år
Bor:  Lysekil
Arbete: Snickare och Fotograf 
Bilmodell:Ford Mustang Mach 1 351C 4V 
Årsmodell: 1970

Tack till: 
Vill tacka alla vänner och familj som hjälp mig under vägens gång med bilen.  Vill 
även tacka min samarbetspartner LiNiCAR Recond & Bilvård då han alltid ställer 
upp och fixar iordning bilen inför de större utställningarna. Vill även tacka EK 
bilservice som alltid hjälp till att fixa bilen när min kunskap inte räckt till.
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Motorintresset började bak på mammas hoj, sen började jag umgås med alla dessa bilintresse-
rade vänner. 

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Kan man ens ranka sig själv? 5 kanske.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Stressmeckade dygnet runt inför Elmia 2020 med hög feber och lunginflammation och så fick 
evenemanget ställas in. Bilen blev dock klar med hjälp av fantastiska vänner. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motorer, vet att dom väsnas och dricker olja, är ganska ytlig av mig.

Vem är din bilförebild? 
 Alla som vågar göra eget och satsa! 

Bästa garage drycken? 
Celsius

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Just nu väldigt lite p.g.a. en arbetsskada.

Fakta
Namn: 
Stephanie Rödin Falk
Ålder: 
24 vårar
Bor: 
Gångavstånd till Mantorp 
Park, tar ändå bilen dit
Arbete: 
Bygger stridsflygplan
Civilstatus: 
Singel

L Å N G F R E D A G E N

UTSTÄLLNING



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Småpill inför säsongen med både min Porsche och BMW.
Tar gärna allt med en nypa salt, är fantastisk kul som människa och inte alls ytlig egentligen. Bara lagom trött på alla 
som klagar på att min motor är original men fantastiskt snyggt byggd.
 

L Å N G F R E D A G E N

UTSTÄLLNING

Foto: Gustaf Heijdenberg 





ARTIKEL
Text: Daniel Serénus

Foto:  Pontus Blomqvist
& Christoffer Talvis

G r e e n L i g h t  M a g a z i n e  R a c i n g  T e a m



Vem har inte drömt om att få 
köra ett 24-timmars LeMans lopp 
någongång i livet? Dock uppfylls den 
drömmen sällan. Men när vår vän 
Olov kontaktade Daniel, tidningens 
grundare, och sa att vi borde köra 
skrotbilsrace på Mantorp i oktober, 
var hela redaktionen inte sena med 
att skriva upp oss på listan. Men där 
stod vi och  när Olov berättade att 
han hade en SAAB 9-3 från  2000 
ståendes utan för garaget var steget 
än närmare. 

Tidningen tog då kontakt med Race-
4fun som är organisationen som står 
bakom evenemanget och även en 
hel långloppsserie med 8-timmars 
race. 24-timmars är kronjuvelen i 
evenemanguppställningen och det 
enda 24-timmars racet på Mantorp. 
Tillsammans med gänget bakom 
Race4fun gick tidningen in och körde 
för första gången ett race. Detta i en 
bil byggd i bilbyggarstaden Trollhät-
tan som också står som värdort till 
Sveriges största entusiastgala. 

Att ta en SAAB 9-3 med den erkänt 
sämsta turbo motorn, en 2.0 liters 
T7 ( trionic 7 ) var som Uffe på Race-
4fun uttryckte sig mildt inte de bästa 
förutsättningarna, men vem har up-
pskattat en fegis. Att vår bil hade 
över 20 000 mil på mätaren gjorde 
nog inte förutsättningarna bättre. 

Men för att få detta att fungera var 

vi tvungen att skapa ett team med 
erfarenhet av just bilmärket SAAB. 
Då bilen som skulle bli vårt pro-
jekt stod i närheten av Trollhättan 
kändes det som vi borde ha bra 
grundförutsättningar för att hitta 
rätt kunskap. Teamledare för nya 
GreenLight Racing team blev Daniel 
Serénus, i hans kontaktnät hittar vi 
Olov som var initiativtagare och ti-
digare ägare av SAAB:en vi skulle 
bygga på. Olov har en viss förkärlek 
till just SAAB med en far som varit 
med och byggt dessa bilar. Alla i från 
Trollhättan har nog en anknytning till 
detta bilmärke. Daniels vän Johan 
Selvén som hjälpt tidningen i flera år 
var ett givet kort till teamet. Johan 
har också lite kärlek till Saab som 
under åren ägt en del SAAB bilar 
och i garaget står hans kära SAAB 
99 EMS som är i ett fantastisk skick. 
Att ha en sådan här SAAB entusiast 
i teamet bådade gott för att lyckas. 

Men vi kända att vi behöve ha lite er-
farenhet i körningen och vem passar 
inte bättre än Daniel Wigren, SAAB 
föraren som kör Time Attack och 
har många varv runt Mantorp Park 
i bagaget. Daniel fick agera tävling-
sansvarig för teamet och med oss 
fick vi hela team Wigren med bland 
annat Daniels syster Jessica som 
också kör Time Attack i en SAAB. 
Sedan fick vi med mästerfotografer-
na Pontus Blomqvist och Kim Jarl. 
Även sponsorn och korrekturläsaren 

Ratten i mocka från Mr Tuning gav bilen en 
härlig racingkänsla.



Markus Siverskog var med i teamet. 
Johan Selvéns arbetskamrat Nisse 
Dahlberg ställde upp med sina kun-
skaper om SAAB. Sist men inte minst 
hade vi med SAAB trimmaren Niklas 
Sjöqvist som står bakom bygget ”the 
beast”. Vad kunde gå snett med ett 
team som detta? 

Men först var vi tvungna att få klart 
bilen för att hålla 24-timmar runt man-
torp. Men skall man få en SAAB att 
fungera på landets kanske tuffaste 
bana krävs att man har rätt partner 
med sig. Efter lite raggande fick vi 
till samarbeten med en rad företag 
som trodde på oss, vilket var viktigt 
för att vi skulle kunna lyckas med 
projektet. Först ut var Saabspecial-
aisten Speedparts som gick in som 
huvudsponsor till bilen. Sedan fick 
vi med annonsörer som Mr Tuning, 
SC Styling, Mirka med flera. Även 
kemföretagen Sonax och Payback 
gick in och stöttade oss. Pontus på 
West Coast Motorsport fixade fram 
riktiga bälten som tillsammans med 
Sparco stolen från SC Styling satt 
vi säkrare inför racet. Vi fick även 
ner markfrigången med sänkfjädrar. 
Samt fixade till bromsarna med nya 
ok, skivor samt EBC belägg för lån-
glopp från Speedparts. Vi byggde 
om så vi fick bromskylning. Allt för 
att få bromsarna att hålla de tuffa 
förhållanderna. Även ny bromsväts-
ka byttes från Streetperformance. Vi 
ville köra med bästa motoroljan och 
växellådsoljan så vi kontaktade Pay-

Vi hade stor stöttning från team Wigren som var en 
del av vår satsning.



back och fick med oss deras 
bästa produkter, som alla im-
ponerade på oss. 

Eftersom vi skulle köra på 
natten behövde vi bra med 
ljus. L-M-R.se hjälpte till med 
detta och fixade fram en LED-
ramp med bra med lumen för 

ändamålet. Vi bytte också ut 
ratten mot en mer racing an-
passad från Mr. Tuning, trots 
det låga priset var kvalitén 
imponerade. 

Men vi ville inte ha det fulaste 
bilen på banan, vi ville köra 
med klass. Det gjorde att vi 

Nisse och Nicklas från teamet felsöker för fullt.



målade bilen grön och satte på 
ett par feta 18-tumsfälgar från 59 
North Wheels. Vi var noga med 
att vi ville köra på riktigt bra däck. 
Det var därför vi fick kontakt med 
Yokohama via team Wigren. Men 
det är skillnad på att klara några 
timeattack varv mot utmaningen 
att hålla 24-timmar. Vi gjorde 
också en ny hjulinställning för att 
få det att funka. 

Alla vet att 24-timmar med 
bankörning tar på bilen och vi 
hade valt en turbobil. Det gjorde 

att vi var ännu mer oroliga i 
teamet, men oroligast var Olov. 
Han kunde inte sova om nät-
terna för att han viste att turbon 
hade gått många mil och inte var 
i bästa skick. Så det slutade med 
att vi fick kontakt med Bildelsla-
gret i Trollhättan som tidigare var 
SAAB-skrot för fabriken. De hade 
dock bara en turbo kvar som var 
i kanonskick. När den var inför-
skaffad genom att de gick in som 
sponsor kändes allt möjligt. Efter 
många kvällar i garaget för Olov, 
Daniel, Nisse och framförallt Jo-

Team Buffel och Avel tog hem segern på Mantorp i 
denna BMW E36.



Nattkörningen satte verkligen förarna på prov.

han var bilen redo att startas 
upp. 

- Jag var så nervös att allt skulle 
gå åt helvete, Sa Olov.

Men bilen spann som en katt och 
kändes så potent för ändamålet. 
Men dagen innan vi skulle lasta 
bilen på kärran vi fått låna av 
Västra götalands husvagnssk-
rot upptäckte Johan ett oljeläck-
age. Han och Nisse slet ner allt 
och började leta fel. Efter ha bytt 
tätningar runt turbon hoppades 
man att allt var reko igen. På fre-
dagen lastades bilen och sedan 
bar det av mot Mantorp Park.

Väl framme hade Wigren och 
hans gäng fixat så vi hade en bra 
plats i depån och verktyg samt 
tält redan uppställt. Allt kändes 
perfekt inför racing på lördagen. 
Vi beslutade att Daniel Wigren 
som hade mest erfarenhet av 
bankörning på Mantorp park 
skulle ta starten och de första 
varven. När vi rullade bilen mot 
depå såg vi att det rök lite vitt 
från avgassystemet. Vi tänkte 
alla att det måste vara olja från 
det tidigare oljeläckaget som 
spökade. Men vid upplining såg 
vi alla att det var lite väl mycket 
rök som följde bilen första lugna 
varvet. När sedan starten gick 
och Daniel tog fart såg vi ett vitt 
moln sprida sig som slaget i Lüt-



zen runt Mantorp Park. Så efter bara 
ett varv gick bilen i depån igen, med 
alla fokuserade på att hitta felet. Alla 
sa turbon, men den var ju ny. Kan-
ske kunde vi ha fått en dålig turbo 
från bildelslagret? Den var ju trots 
allt begagnad, men allt kändes ju så 
bra. Den var ju tight och fin. I Ka-
trineholm hade Christoffer Talvis en 
helt ny turbo liggandes. Men det var 
några mil dig tur och retur. Men än 
var det många timmar kvar. Medan 
några drog mot Katrineholm, bör-
jade några i teamet plocka ner den 
gamla turbon som var fylld med olja. 

Efter tre timmar var turbon på plats 
och bilen kändes bra igen. Än var 
det lite vit rök bakom, men det 
kunde lika gärna vara gammal olja 
kvar i systemet. Daniel hoppade in 
i bilen igen och vi gjorde oss redo 
för nya varv runt banan. Nu var vi 
tillbaka i racet igen. Men återigen 
blev det bara ett varv innan vi återi-
gen fyllde banan med vit rök. Inne i 
depån började modet tryta och enda 
lösningen som vi alla kunde tänka 
på var att det måste vara olja kvar 
intercoolern. Samtidigt funderade 
vi på vevhusventilationen. Men där 
såg allt rätt ut. Efter ytterligare tre 
timmars skruvande och rengörande 
var vi åter redo för banan. Men det 
dröjde inte många varv innan bilen 
återigen tappade effekt och fyllde 
med rök. Nu kändes drömmen om 
24-timmar på mantorp som bort 

Vårt team satte verkligen den gröna faran på allas 
näthinnor när vi redan första varvet fyllde hela banan 
med vit rök.

Bromsar från Speedparts.



blåst. Alla hade tappat energin 
och vi var väldigt glada att Monster 
Energy hade gått in som sponsor 
för annars hade vi nog gett upp to-
talt av trötthet och utmattning. Det 
enda som nu stod på felsökning-
skartan var att kolvringarna var 
dåliga. Efter ett gäng gick och 
frågade efter kompmätare, lyck-
ades teamet som var kvar i tältet 
hitta felet. Verkade som två slan-
gar till oljefällan hade förväxlats 
och nu sögs det från oljetråget 
istället för att returen skulle gå dit. 
Så efter ha växlat på två slangar 
var allt bra igen. Så det var verkli-
gen inte turbon som alla trott utan 
den hade vi aldrig behövt byta. 
Efter detta var fixade fick vi äntli-

Nattkörningen på Mantorp kräver verkligen mer från förarna än man tror, 
trots att de flesta hade tidigare erfarenheter av bankörning.



gen ta ut bilen på banan “bara” 
8 timmar efter start. Från att vi 
låg på botten började vi äntli-
gen plocka varv. Men nu hade 
solen sedan länge gått ner och 
vi fick köra i mörkret. Men efter 
100 varv orkade inte motorn 
mer och vi fick ett motorras. 
Men alla var glada över den 

kämparglädje som hade funnit i 
teamet och hur vi inte gett upp. 
En SAAB kanske inte klarar 
24-timmar runt Mantorp park, 
men nästa år tänkte vi ge bilen 
en revansch. För det är SAAB 
värda. 



Tillslut blev det några varv runt Mantorp Park efter åtskilliga timmars 
felsökning och skruvande. Det som länge såg ut att bli en jumboplats blev 
över 100 varv tillslut.



Det som gör detta event så roligt är den otroligt proffsiga inramningen som 
gänget bakom arrangemanget bjuder på.



UTAN DESSA HADE DET INTE VARIT MÖJLIGT

OCH ETT STORT TACK TILL RACE4FUN



Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Folier 

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 

Hos oss hittar du ett stort utbud på vinyl, 
solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. färdig print-
ade camovinyler, sticker- bombvinyler, 
kolfibervinyler, metal- licvinyler. Snabb 
frakt i hela Norden. 

www.vnvinyls.se 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123Trycksaker & Reklam

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

Bromsar

Vi kan bromsar!
Belägg, Bromsok, Big Brakes, Broms-
skivor m.m.

www.getech.se

info@getech.se

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



Bilvård Styling & biltillbehör 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 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you

www.tershine.com

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård

Världens bästa hjälmar för bilsport.
Om du är ute efter det bästa på 
marknaden är STILO det givna valet.

 
www.simpson-europe.com
 



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

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

Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87
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www.sonax.se

Keramisk försegling som skyddar lacken

Mycket enkel att använda

Ger en djup färgmättnad & pärleffekt

„LÄTTARBETAD KERAMISK FÖRSEGLING SOM SKYDDAR LACKEN 
OCH GER EN DJUP UPPFRÄSCHNING AV FÄRGEN. GER EN OTROLIGT 
LEN YTA OCH PÄRLEFFEKT!“ Daniel Carlsson - ägare till bilen på bilden

SI-CARBON-TECHNOLOGY

NYHET! 
SONAX XTREME 
CERAMIC SERIES



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 

  Foto: iRacing & Superior 
Media

V I R I T U E L L  T I M E  A T T A C K

Då var säsongens sista deltävlingar avklarade och det har varit 
väldigt jämt i många race.



I andra halvan av januari månad 
var det dags för rond fyra och 
denna Time Attack-omgång 
skulle köras på Charlotte Motor 
Speedway Roval. Denna bana i 
North Carolina är väldigt känd i 
Nascar-sammanhang. I denna 
rond var det dags att köra Dallara 
P217 LMP2 bilen igen. Precis 
som tidigare omgångar är förar-
na i den virtuella världen väldigt 
jämna och det skiljer endast tion-
delar i toppen. Här visade Elias 

Raikaa vart skåpet skulle stå 
med sina 1:05:668 runt Charlotte 
Motor Speedway Roval. 
I Top20 som gick av stapeln 
några dagar efter den sju dagar 
långa Time attack-omgången var 
det dags igen för ett jämnt race. 
Även detta race fick Kevin känna 
sig besegrad och körde in på en 
andraplats endast -0.858 efter 
Elias som tog sin andra raka 
vinst i Top20-racen. Robin An-
tonsson hade ett väldigt bra race 



och tog en fin tredjeplats.

Vi är nu kommit in i februari månad 
och den nästa sista Time Attack-
omgången som skulle startas på 
Mount Panorama aka Bathurst i 
Australien. Detta blev den sista 
gången förarna fick köra Mercedes 
AMG GT3 för denna säsong. Pre-
cis som i förra ronden var det 
Elias och Kevin som fightades om 



segern i Time Attack-omgången. 
Det är verkligen en katt och råtta 
lek mellan dessa två herrar. Men 
här fick Elias känna sig slagen då 
Kevin lyckades ta hem sin första 
seger med tiden 2:02:497. Elias 
var endast 12 tusendelar långsam-
mare. Med såhär jämna resultat så 
ser man fram emot det livesända 
Top20-racet och sitter på helspänn 
när de körs.

Top20-racet på Mount Panorama 
skulle bli det race där Kevin Raita 
startar med riktigt mycket självför-
troende efter vinsten i Time Attack-
delen. Men då händer det som inte 
får hända, redan i fjärde kurvan 
snurrar Kevin och bilen kommer i 
kontakt med andra bilar och drar 
på sig flera skador. När han väl är 
på banan igen så ligger han allt för 



långt efter och har ingen chans att 
ta sig till toppen. Vid denna incident 
tar givetvis finska Elias chansen att 
gå upp i ledningen och behåller den 
ända in till mål i detta race. Tack 
vare denna incident har nu Elias fått 
ihop flera fina poäng vilket gör att 
han nu ligger på en fjärdeplats to-
talt i Top20-tabellen. Dock kom Elias 
in i serien efter två körda ronder så 
hade han varit med från början hade 
poängställningen garanterat sett an-
norlunda ut. 

Sista ronden för den virtuella Time 
Attack-säsongen gick av stapeln 
på den kända japanska banan Su-
zuka International Racing Course. 
Efter sju dagar av intensivt spelande 
framför dataskärmen var det ännu 
en gång finska Elias Raikaa som 
var snabbast på tiden 1:45:477 och 
Kevin Raita endast 0,163 sekunder 
långsammare. Detta betyder att 
Kevin säkrade totalvinsten i Virtual 
Time Attacks huvudtävling.



Även i årets sista 
Top20 race skulle det 
bli spännande, precis 
som det var i rond fem 
på Mount Panorama. 
Från start var det oer-
hört jämnt mellan Elias 
Raikaa och Kevin Rai-
ta. Tyvärr råkade Robin 
Antonsson olyckligtvis 
ut för en incident tidigt 
men lyckades trots det 
sluta på en femte plats 
totalt. Ungefär halv-
vägs igenom racet bjöd 
Elias på en väldigt fin 
omkörning i kurvan 1 
på banan och visade 

därmed att han vill ta 
hem detta. Var det Elias 
som även skulle ta 
hem segern i rond sex? 
Även om Elias körde 
riktigt bra och hade 
det snabbaste varvet 
under racet så lyck-
ades Philip Johansson 
i team Hellracers köra 
snäppet vassare och 
vinna säsongens sista 
Top20-race. Elias var 
endast 0,192 sekunder 
långsammare än Phil-
ip. 

Med alla ronder avkla-



rade för säsongen så var det Kevin Raita som slutligen tog 
hem totalsegern för Virtual Time Attack 2020/2021 i iRacing 
med 109 poäng ihopsamlade. Tvåa blev Philip Johansson på 
97 poäng och på bronsplats kom Elias Raikaa med 95 poäng, 
som trots två körda deltävlingar mindre ligger så pass nära 
Kevin och Philip. Dessa tre förare kommer nu få ta emot fina 
priser från Inet och Veidec som varit några av sponsorerna 
under säsongen. 

Även de förare som presterat bäst genom alla Top20-race 
skulle få ta emot priser. Där lyckades Elias Raikaa samlade 
ihop 95 poäng och fick därmed första pris, tätt följt av Kevin 
Raita på 91 poäng. Med lite mindre poäng och ett tredjepris 
hittade vi Philip Johansson. Dessa tre herrar fick fina priser 
från Street Performance, Simpson Europe och Veidec. 



Vi tror starkt att Elias är re-
vanschsugen till nästa sä-
song av Virtuell Time Attack 
och kommer därmed bli rik-
tigt farlig.

Skulle ni vara intresserade av 
att köra Virtual Time Attack 
tveka inte att kontakta David 
eller Mikael på timeattacknu.
se för mer information.     





Minimum
Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit
64-bit Windows
4 core CPU or better – Some examples (but 
not limited to): AMD FX-6300, Intel Core i5-
4430, Intel Core i5-2320, AMD Ryzen 3 1200
16 GB of RAM
A gaming graphics card with at least 2GB of 
DEDICATED memory – Some examples (but 
not limited to):  Nvidia GeForce GTX 660 @ 
2 GB / GTX 1050 or ATI Radeon HD 7850 @ 
2GB / AMD RX 550 or better
25 GB of free disk space (50 GB for all cars 
and tracks)
Microphone optional, required for voice chat

Hög-prestanda
Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit
64-bit Windows
8 core CPU or better – Some examples (but 
not limited to): Intel Core 9-10980XE @ 
3.0GHz, Intel i9-9900KS @ 4.00 GHz, AMD 
Ryzen 9 3900X or AMD Ryzen 3950X
32 GB of RAM or more
A gaming graphics card with at least 8GB of 
DEDICATED memory – Some examples (but 
not limited to):  Nvidia 2080 TI or AMD Radeon 
VII or better
25 GB of free disk space (50 GB for all cars 
and tracks)
Microphone optional, required for voice chat

Webbläsare

Google Chrome, Firefox
Javascript (aktiverad)
Cookies (aktiverad)
Flash Player

Tillbehör för att göra upplevelsen mer tillfred-
ställande
Gamingratt (Allt från några hundralappar till 
flera tusen)

Spelkontroller (handkontroll eller Joystick)
VR (Oculus Rift (CV1,S), HTC Vive och Vive 
Pro, Pimax (5k och 8k)

Systemkrav







EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
  Foto:  Mathias Beer, 

Alex Lövgren, 
James Holm,

 Patrik Svärd och 
Martin Klesell

S N O W S C A P E  R A L L Y

https://www.instagram.com/snowscaperally/

https://www.facebook.com/snowscaperally

Snowscape Rally hittar ni på följande sociala medier



Varför ska man bara an-
vända sin Lamborghini 
Huracan Spyder när det 
är soligt och varmt för? 
Bilen funkar ju lika bra 
på de snötäckta jämtlän-
dska vägarna.

Roadtrip i alla olika format 
är något som blivit pop-
ulärare med åren, att göra 
något som är kul, köra bil 
samt umgås med nya män-
niskor. Tomas Jönsson 
som är en av grundarna 
bakom det populära even-
emanget Route of Sweden 
har under många år fun-
derat på att arrangera ett 
liknande evenemang fast 
under den årstiden när inte 
shorts och t-shirt används.

- Hur ofta ser man sport-
bilar köra på snötäckta 
vägar när temperaturen är 
långt under noll-gradigt? 
Därav jag fick denna idé 
att arrangera denna typ av 
evenemang, tyvärr har det 
inte blivit av förens nu av 
olika anledningar, säger 
Tomas.

2020 var ett tufft år för alla 
bilintresserade arrangörer 
som mer eller mindre fick 
ställa in alla sina even-
emang. Under sommaren 
dock gick antalet fall ner 
något och det började se 
lite ljusare inför hösten, 
vilket gjorde att Tomas 
och gänget började för 

Var ett härligt gäng som anslutit till 
evenemanget. @911beer

@Alexlovgrens
@patriksvard
@Klesell
@Jamesholmfotograf

FÖLJ FOTOGRAFERNA PÅ INSTAGRAM



att planera för Snowscape Rally 
med start i slutet av januari 2021. 
Tyvärr ändrades förhållanden 
som många vet under hösten och 
ytterligare en våg av Covid-19 
brakade loss i landet, detta gjorde 
att rutten fick planeras om. 

- In i det sista hoppades vi på att 
kunna resa genom Norge och 
besöka skidorten Storefjell samt 
passera Trondheim på väg till 
Åre. Dessvärre blev läget värre 
och 10 dagars karantän i Norge 
krävdes, vilket ledde till att vi 
var tvungna att lägga om rutten, 
säger Tomas.

Man startade i ett snöfattigt 
Stockholm. 



Trots Covid-19 kände ar-
rangören att Snowscape Rally 
kunde genomföras på ett säkert 
sätt, dock med en rutt på endast 
svenska vägar. För att ha det så 
kontrollerat som möjligt kunde 
ingen anmäla sig till eveneman-
get, utan var tvungen att få en 
inbjudan av arrangören. Start-
fältet blev något helt annat än 
vad Tomas och gänget hade 
hoppats på, hur ofta ser du en 
Lamborghini Huracan Spyder, 
McLaren 540C, Porsche GT2 
och många andra häftiga bilar 
köra på våra svenska vägar 
under vinterhalvåret, inte ofta 



va? Deltagarna som deltog 
under Snowscape Rally 
har någon form av rela-
tion till varandra och har 
riktigt skoj ihop. Samtliga 
blev uppmanade att ta ett 
Covid-19 test dagarna in-
nan startdatumet för att 
uppvisa att man var frisk. 

De startade i Stockholm 
den 27 januari för att köra 
upp till första destina-
tionen som var Sundsvall. 
Självklart händer det saker 
under dessa dagar, det är 
inte bara att lägga mil. Del-
tagarna eller ska vi säga 
teamen istället hade möj-

Norr över i landet mötte förarna 
betydligt mer snötäckta vägar 
och landskap. 



lighet att samla ihop poäng un-
der dessa dagar för att i slutet 
kunna vinna Snowscape Rally 
Trophy. Utöver uppgifter längst 
med resan fick man extrapoäng 
ifall man hade kittat sin bil med 
antingen extraljus, skidrack, 
takbox eller andra tillbehör.   

- Deltagarna skulle göra lite ro-
liga grejer som tex. åka bakom 
en bil på valfritt färdmedel. Man 
blev även belönad med poäng 
om man lyckades köra av vä-
gen såpass illa att man behöva 
assistans för att komma loss. 
Något som tre team lyckades 
med! säger Tomas med ett 



 Denna Toyota-modell är underskattad 
med sina rötter från rallyvärlden.

leende.

Efter Sundsvall var nästa stopp 
Funäsdalen, där väntade iskörn-
ing samt skotertur på fjället. När 
Tomas och gänget arrangerar ett 

evenemang så vet man att det är 
fullt med aktiviteter efter alla mil. 
Efter övernattningen i Funäsdalen 
var det dags att köra mot Åre där 
tre nätter skulle spenderas. Rutten 
dit skedde över den kända Flatruet 



Vinterfälgarna på!

(Sveriges högst belägna väg med 
glaciärliknande omgivning). Efter en 
välbehövlig natts sömn i Åre hade 
deltagarna en fri dag för att kunna 
åka skidor/snowboard eller vad man 
ville hitta på. Dagen därpå som var 
sista dagen i Åre och även sista da-
gen innan avfärd hem mot Stock-
holm igen hade arrangören bokat 
Molanda Raceway som ligger två mil 
öster om Åre. Här stod det bankörn-
ing på agendan, att köra bana på en 
kuperad vägbana i vinterväglag är 
en upplevelse för sig. 

- En höjdpunkt under resan var när 
vi lyckades få en av Sveriges bästa 
“freeskiers” Edvin Olsson att göra en 
backflip över två Porsche och försö-

ka återskapa en klassisk bild tagen 
av Hans Truöl på en skidåkare som 
hoppar över två Porsche 356 i tyska 
Alperna. All info finns på vår Insta-
gram-sida i en sparad story, säger 
Tomas.
Tomas och gänget bakom Snows-
cape Rally känner att eveneman-
get blev en succé och när det nästa 
år kanske inte är en pandemi som 
försvårar allt kan detta bara bli bät-
tre. Detta visar även att man kan 
arrangera sportbilsevenemang året 
runt, behöver inte bara vara när det 
är sommar och sol. 



Under resan arrangerades en rad olika 
aktiviteter som denna, där man skulle med 
valfritt färdmedel åka bakom bilen.



Freeskiers-åkaren Edvin Olsson gjorde en 
snygg back flip över två feta porschar. 



Inte varje dag man ser en McLaren på 
vita vägar. 



Måste vara spännande som McLaren-
ägaren och känna på hur bilen beter sig 
på vinterväglag. 



Även renarna flydde fältet 
när Snowscrape Rally-gänget 
tog över vägarna i norr om 
tullarna. 



Rätt grym laguppställning!



Porsche är en väldigt potent året-runt-
bil!



Vad passar bättre in i ett vinterlands-
kap än en Audi ur RS-serien?



Man blev även belönad med poäng om 
man lyckades köra av vägen såpass 
illa att man behöva assistans för att 
komma loss.



Sverige visade upp sin bästa sida och ingen var nog besviken 
att det inte blev någon vistelse i Norge denna gång.



Det var bra stämning 
under hela resan och alla 
var nöjda med evenem-
anget.



Äta bör man annars dör 
man.



Landskapet från ovan är verkligen vackert 
och vackrare blir det med denna 
bilkaravan.
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Nu utökar BMW M sitt erbju-
dande av CS-modeller med 
lanseringen av BMW M5 
CS. För första gången kom-
mer fyra passagerare kunna 
uppleva den extraordinära 
körupplevelsen i en limiterad 
specialversion av BMW M5.

BMW M lanserar nya 
flaggskeppsmodellen BMW 
M5 CS, som höjer ribban 
med sina enastående köre-
genskaper i kombination med 

exklusiv och lyxig design. Nya 
BMW M5 CS lanseras un-
der våren 2021 och kommer 
att kosta från 1.851.000 kr i 
Sverige. Kraftfullaste 
M-modellen någonsin
BMW M5 CS är försedd med 
en 4,4-liters V8-motor med 
635 hästkrafter - tio fler än 
BMW M5 Competition - vilket 
gör den till den kraftfullaste 
M-modellen någonsin. BMW 
M5 CS lyckas också balan-
sera mångsidig vardagskörn-



ing med körglädje och 
exceptionell sportpres-
tanda ute på banan. 
Detta tack vare lättvikts-
designen (cirka 70 kg lät-
tare än BMW M5 Com-
petition), tillsammans 
med ett finjusterat chassi 
samt M xDrive-systemet 
med intelligent central-
styrda Aktiv M Differen-
tial. Sportavgassystemet 
i M5 CS levererar en 
känslosvallande ljudbild; 
specifikt framtagen för 
M-modellerna, utformat 
för att förstärka motorlju-
det och leverera ett spor-
tigare och renare ljud.
Maximal körglädje för 
fyra passagerare
BMW M5 CS har plats 
för fyra personer via 
två multijusterbara, 
viktsparande M Car-
bon-säten framtill och 
två separata baksäten. 
Dessa är klädda i svart 
Merinoläder och har ex-
tra designinslag i form av 
kontrasterande paneler 
och dekorativ sömnad i 
Mugello Red. På nack-
stöden syns konturerna 
av den legendariska Nür-
burgring-banan.
Exklusiv exteriör med 
gyllene design
Till det yttre känns BMW 

M5 CS igen genom sina 
exklusiva tolkningar på 
BMW-typiska designin-
slag. Detta inkluderar 
konturerna på BMW-
grillen som kommer i 
Goldbronze-finish. Även 
de 20-tums smidda M-
hjulen med Y-eker samt 
”M5 CS”-märkena på 
grill, M-gälar och bak-
luckan är i Goldbronze. 
Andra noterbara inslag 
är strålkastarnas L-for-
made ljusdesign (som ly-
ser gult i stället för vitt vid 
halvljus / helljus) samt 
Welcome Light-funk-
tionen, som för tankarna 
till GT-racingbilar.
I standardutförandet rul-
lar BMW M5 CS med de 
extra sportiga Pirelli P 
Zero Corsa racingdäck 
i mixed-size: 275/35 R 
20 fram och 285/35 R 20 
bak.
Lättviksdesign och op-
timerade köregenskaper
BMW M5 CS-chassit 
är baserat på BMW M5 
Competition, men sju 
millimeter lägre och med 
stötdämpare utvecklade 
för BMW M8 Gran Cou-
pé. Dessa bidrar till bät-
tre komfort, särskild vid 
motorvägskörning men 
förbättrar också hanter-



ingen i tajta situationer. Detta 
ger mer precis respons vid 
hårdkörning på bana, utan 
att försaka körbarheten vid 
vardagskörning. Och med 
M Carbon keramiska brom-
sar har BMW M5 CS superb 
bromsförmåga. De kommer 
med en Röd finish som stan-
dard, men går också att få 
guldfärgade som tillval.
Motorhuven är tillverkad i 
kolfiberförstärkt plast (CFRP) 
med luftintag i exponerad 
kolfiber. Flera andra delar, 
inklusive frontsplitter, bak-
spegelkåpor, bakspoiler och 
diffuser är också tillverkade 
i CFRP. Dessa inslag för-
bättrar aerodynamiken samt 
bidrar till bilens stora vikt-
minskning (70 kilo lättare än 
BMW M5 Competition).
Tekniska höjdpunkter:
 
4,4 liter V8-motor med 635 
hk (+10hk vs M5 Competi-
tion) och åttastegad M Step-
tronic-växling med Drivelogic 
som standard.

0 – 100 km/h på 3,0 sekunder 
(0,3 sekunder snabbare än 
M5 Competition) och 0 – 200 
km/h på 10,4 sekunder. Top-
phastighet: 305 km/h.



M xDrive fyrhjulsdrift som 
standard, med 2WD-läge för 
ren bakhjulsdrift. 

Text & Foto: BMW









Nu har Mercedes-Benz 
visat sin helt nya eldrivna 
instegsmodell - EQA. EQA 
är en suv i kompaktklassen 
med en räckvidd på mer än 
42 mil. Elförbrukningen lig-
ger på bara ca 1,8 kWh per 
mil.

Helt nya EQA är det eldriv-
na syskonet till Mercedes-
Benz kompakt-suv GLA 
och är liksom denna en bil 
med litet format men med 
en stor attityd. Men det är 

också en bil som andas el-
drift och Merceds-Benz på 
samma gång. 

EQA är helt nyutvecklad 
och batteriet på 66,5 kWh 
är en integrerad del av 
chassit. Med snabbladdare 
kan det laddas med upp 
till 100 kW (DC/Likström) 
vilket gör att det kan laddas 
från 10-80 % på bara 30 
minuter. I en laddbox (AC/
växelström 3-fas) används 
ombordladdaren på upp 11 



kW och med full effekt tar 
10-100 % strax under sex 
timmar. 

Den första modellen i se-
rien är framhjulsdrivna EQA 
250 med en effekt på 190 hk 
(140 kW) och en räckvidd på 
mer än 42 mil (WLTP). Vrid-
momentet är på 375 Nm, 
0-100 går på 8,9 sekunder 
och toppfarten är 160 km/
tim. Förbrukningen enligt 
WLTP är på ca 1,8 kWh/mil.

Längre fram kommer ver-
sioner med fyrhjulsdrift och 
upp till 270 hk (200 kW) ef-
fekt liksom med förlängd 
räckvidd på upp till 50 mil. 

Liksom storebror EQC får 
EQA en intelligent naviga-
tion som inte bara räknar 
fram snabbaste vägen till en 
destination, utan även tar 
hänsyn till vilken rutt som 
förbrukar minst energi och 
var det finns laddmöjlighet-
er. Navigationen räknar då 



med faktorer som topografi, 
väder och förarens körstil. 

EQA kan förses med dragkrok 
och den framhjulsdrivna ver-
sionen får dra släp på upp till 
750 kg. Kommande versioner 
med fyrhjulsdrift får högre 
släpvagnsvikt. Draget är gjort 
för kultryck på 80 kg och är 
godkänt för cykelhållare.
 
Utrustning och möjligheter
 Redan i standardutförandet 
är EQA en ytterst välutrustad 
bil. Här finns LEDstrålkastare 

med automatisk ljusbild-
sjustering, elektrisk bakluc-
ka som kan öppnas med en 
fotrörelse, 18-tums fälgar, 
stämningsbelysning i 64 olika 
färger och det röststyrda info-
tainmentsystemet MBUX. 

EQA kan fås med den intel-
ligenta fjädringen Adaptive 
Damping System som autom-
atisk övervakar och justerar 
fjädringen på de fyra hjulen 
individuellt. 

Det går också att få bilen 



med olika självkörande funk-
tioner och säkerhetssystem. 
Adaptiv farthållare som au-
tomatiskt justerar farten i och 
inför kurvor, rondeller och 
motorvägsavfarter. Systemet 
får via navigationen också in-
formation om kommande köer 
och trafikstockningar och kan 
sakta av i god tid inför dessa. 
I köbildning kan bilen själv 
hålla undan åt sidan så att 
det bildas fri yta åt blåljusfor-
don. EQA kan också varna för 
cyklister och fotgängare när 
du ska öppna dörrarna. 

Liksom Mercedes-Benz andra 
eldrivna bilar kan EQA förkli-
matiseras medan den laddas 
vilket gör att energin till detta 
då tas från nätet och inte från 
batteriet. Den har också en 
värmeväxlare som återvinner 
och ”växlar upp” överskotts-
värme från drivlinan till kupén.

Text & Foto: Mercedes
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Mirlon Total®
Det fiberbaserade Mirlon Total-slipmedelet från 
Mirka stödjer nu dammfri- och maskinslipning tack 
vare de nya rondellstorlekar och nätgränssnitt.

De förstärkta fibrerna gör Mirlon Total både stark och 
hållbar och kornen finns inte bara på ytan utan i hela 
produkten. Det täta repmönstret gör att slipytans 
spänning minskar och målningsresultatet blir optimalt. 
Mirlon Total är en allround-produkt som passar de 
flesta material och som är lämplig till nedmattning, po-
lering, rengöring och ytstrukturering. Passar för både 
torr- och våtslipning. 

Tidigare har Mirlon Total funnits i rullar och remsor för 
handslipning, men nu är det också kompatibelt med 
maskinslipning tack vare introduktionen av rondeller.



Porsche Taycan



Porsche lanserar nu en 
fjärde version av sin he-
lelektriska sportbil Tay-
can. Den nya modellen 
kompletterar serien som 
sedan tidigare består av 
Taycan Turbo S, Tay-
can Turbo och Taycan 
4S. Porsche Taycan är 
bakhjulsdriven och finns 
tillgänglig med två batter-
istorlekar. Med standard-
batteriet, Performance 
Battery, har den nya in-
stegsmodellen upp till 
300 kW (408 hk) i Over-
boost-läge med Launch 
Control. Effekten ökar 
upp till 350 kW (476 hk) 
med tillvalsbatteriet Per-
formance Battery Plus. 
Nominell motoreffekt är 
240 kW (326 hk) respe-
ktive 280 kW (380 hk).
Den nyaste medlemmen i 
modellfamiljen har redan 
från start de uppdaterin-
gar som introducerades 
i de övriga versionerna 
med modellårsskiftet. Till 
exempel erbjuder Plug 
& Charge-funktionen 
smidig laddning och be-
talning utan behov av 
betalkort eller app. Så 
snart laddkabeln pluggas 
in etablerar Taycan en 
krypterad kontakt med 

den Plug & Charge-kom-
patibla laddstationen. 
Laddningen startar då 
automatiskt och betalnin-
gen sker också automa-
tiskt.
Liksom i de andra ver-
sionerna finns som tillval 
en Head-Up-display i färg 
och en On-Board AC-
Charger med laddkapa-
citet upp till 22 kW. Med 
Functions on Demand 
(FoD) kan föraren köpa 
till olika extra funktioner 
för ökad bekvämlighet 
eller assistans, allt efter 
behov. Ett alternativ är att 
boka dessa funktioner för 
en begränsad tid. Det kan 
göras både efter att bilen 
levererats och som en 
del av bilens utsprungliga 
konfiguration. Aktivering 
online betyder att det inte 
är nödvändigt att besöka 
en verkstad. För tillfäl-
let är det möjligt att välja 
till Porsche Intelligent 
Range Manager (PIRM), 
Power Steering Plus, Ac-
tive Lane Keeping Assist 
och Porsche InnoDrive-
funktioner.
Två batterier att välja 
mellan
Som standard har Tay-
can ett Performance Bat-



tery med en bruttokapa-
citet på 79,2 kWh. Som 
tillval finns Performance 
Battery Plus med en 
bruttokapacitet på 93,4 
kWh. Räckvidden en-
ligt WLTP City är upp till 
431 km respektive 484 
km. Taycan accelererar 
från stillastående till 100 
km/tim på 5,4 sekunder, 
oavsett batteristorlek. 
Toppfarten är 230 km/tim 
i båda konfigurationerna 
och maximal laddkapa-
citet är upp till 225 kW 
(Performance Battery) 
eller upp till 270 kW (Per-
formance Battery Plus). 
Det innebär att båda bat-
terierna kan laddas från 
5 procent till 80 procent 
på 22,5 minuter och att 
laddning för ytterligare 
100 km nås redan efter 
fem minuter.
Innovativ elmotor och 
dynamiska prestanda
Hisnande acceleration, 
väggrepp som en typ-
isk sportbil och fantas-
tiska prestanda – även 
den nya instegsmodel-
len till Taycan-serien har 
alla dessa egenskaper. 
Den permanent inkopp-
lade synkronmotorn på 
bakaxeln bygger med en 

aktiv längd på 130 mm 
lika långt som motorn i 
Taycan 4S. Effektelek-
troniken som styr elmot-
orn arbetar med upp till 
600 ampere. Elmotorn på 
bakaxeln kompletteras 
också med en tvåväxlad 
växellåda. Precis som 
hos syskonmodellerna 
i modellserien räknas 
intelligent laddning och 
effektiv aerodynamik 
till höjdpunkterna. Med 
ett Cd värde från 0.22, 
bidrar aerodynamiken 
väsentligt till den låga 
energ i förbrukn ingen 
och därmed till Taycans 
långa räckvidd. Maximal 
regenering vid inbroms-
ning är 265 kW.
Puristisk design med 
Porsche DNA
Med sin enkla, rena de-
sign signalerar Taycan 
en ny era. Samtidigt 
har den kvar Porsches 
omisskännliga design 
DNA. Speciellt frami-
från ser Taycan låg 
och bred ut med höga 
välvda framskärmar. Sil-
huetten är resultatet av 
den sportiga, sluttande 
taklinjen. Karaktäristisk 
är också sidopartierna 
med sin tydliga skulp-



turering. Den slanka kabinen, 
markant indragna C-stolpar och 
de utpräglade skuldrorna över 
bakhjulen övergår i ett märke-
stypiskt markerat bakparti. 
Formgivningen kompletteras 
med innovativa designelement 
som till exempel bokstäverna 
Porsche i glasoptik i bakpartiets 
ljusramp.
Aerodynamiskt optimerade 
19-tumsfälgar, Taycan Aero, 
och svartanodiserade bromsok 
är detaljer som särskiljer Taycan 
från den övriga modellserien. 
Frontspoilern, sidotrösklarna 
och den bakre diffusern är svar-
tlackerade, liksom på Taycan 

4S. LED-strålkastare är stan-
dard.
Unik interiör
Förarplatsen med sin tydliga 
struktur och helt omgjorda up-
pbyggnad signalerade starten 
på en ny era när Taycan kom 
2019. Det fristående kurvade 
instrumenklustret utgör den 
högsta punkten på instrument-
panelen och är därmed i föra-
rens fokus. Andra delar är till 
exempel en central placerad 
10,9 tum stor infotainment-
skärm och en extra skärm för 
passageraren (tillval).
Taycan har som standard del-
läderinredning liksom kom-



fortsportstolar fram med elektrisk 
åttavägsinställning. Bilen har två 
bagagerum som rymmer 84 liter 
fram och upp till 407 liter bak.
Taycan är den första Porsche-
modellen som kan väljas med en 
inredning helt utan läder. Interiör 
gjord av innovativa återvunna 
material understryker den ele-
ktriska sportbilens hållbarhets-
koncept.
Centralt nätverk
Porsche använder ett central 
nätverkssystem för kontroll av 
Taycans chassi. Porsches in-
tegrerade Porsche 4D Chassis 
Control, analyserar och syn-
kroniserar alla chassisystem 
i realtid. Både stålfjädringen, 
som är standard, och den adap-
tiva ljuftfjädringen med trekam-
marsteknologi kompletteras av 
det elektroniska stötdämparsys-
temet PASM (Porsche Active 
Suspension Management).
Den adaptiva luftfjädringen är 
också försedd med en Smartlift-
funktion. Det gör det möjligt att 
programmera Taycan så att den 
automatiskt lyfter karossen vid 
angivna platser som exempel-
vis vid farthinder eller garagein-
farter. Smartlift kan också aktivt 
påverka bilens markfrigång vid 
körning på motorvägar och kan 
justera bilens höjd för bästa möj-
liga kompromiss mellan effektiv-
itet och komfort.

Taycan är som standard utrustad 
med sexkolvs monbloc aluminiu-
mok fram och fyrkolvsok bak. De 
internt ventilerade bromsskivorna 
har en diameter av 360 mm fram 
och 358 mm bak. Bromsoken 
har en anodiserad svart finish. 
Ett annat tillval är högprestan-
dabromsarna Porsche Surface 
Coated Brake (PSCB). I det fallet 
har skivorna en diameter av 410 
mm fram och 365 mm bak.
Ett framgångsrikt år
Porsche har fått en framgång-
srik start på sin helelektriska 
satsning, med strax över 20 000 
levererade Taycan till kunder 
över hela världen. I Sverige är 
mer än varannan såld Porsche 
laddbar, antingen en Panamera 
eller Cayenne plug-in-hybrid, 
eller en helelektrisk Taycan. 
Porsche Taycan levererades 
under introduktionsåret 2020 till 
470 svenska kunder. Den hele-
lektriska sportbilen från Zuffen-
hausen har redan tagit emot 
omkring 50 internationella priser, 
framförallt på de huvudsakliga 
marknaderna Tyskland, USA, 
Storbritannien och Kina. Den 
nya bakhjulsdrivna Taycan håller 
också Guinness världsrekord för 
den längsta driften med en elbil, 
efter att kört sidledes nonstop i 
exakt 42,171 kilometer.
De första bakhjulsdrivna Taycan-
modellerna når återförsäljarna 



från och med mitten av mars 
2021. I Sverige kommer de att 
kosta från 980 000 kronor.
Text & Foto: Porsche
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Med e-tron GT visar Audi upp hur 
fascinerande elmobilitet kan vara. 
Denna fyrdörrarscoupé, som vid 
marknadslanseringen också kom-
mer i en RS-version, är en nyt-
olkning av det klassiska Grand 
Turismo-konceptet: designen är 
uttrycksfull, och tekniken banbry-
tande. De två elmotorerna svarar för 
quattro fyrhjulsdrift och enastående 
körprestanda. Batteriet som har en 
energikapacitet på 85 kWh (netto), 
ger en räckvidd på upp till 487 km 
och är tack vare sin 800 V-teknik 
extremt snabbt att återladda. Chas-
si, belysning, reglage, uppkoppling 
eller e-tron sport sound – Audi e-
tron GT quattro och RS e-tron GT 
visar på bred teknisk kompetens 
och demonstrerar samtidigt den 
passion, in i minsta detalj, som är 
så utmärkande för Audi. Premiären 
markerar starten för en ny era – 
med morgondagens GranTurismo.

Audi e-tron GT är början på en ny 
era där Audi visar hur morgonda-
gens mobilitet kan vara lika emotio-
nell som fascinerande. Försäljnin-
gen av både e-tron GT quattro 
och RS e-tron GT startar samtidigt 
under februari. De är helt eldrivna, 
kraftfulla, snabba och dynamiska – 
och lokalt utsläppsfria. Resultatet 
är en stark karaktär som är en nyt-
olkning av det ursprungliga Gran 
Turismo-koncepte
En Gran Turismo är en sportig lång-
färdsbil med dynamiska köregen-

skaper. Och det är just detta som 
präglar Audi e-tron GT: Beroende 
på modell, utvecklar elmotorerna 
en effekt på 476 hk (350 kW) eller 
598 hk (440 kW) vilket borgar för 
snabb acceleration. Batteriets 
nettokapacitet på 85 kWh ger en 
räckvidd på upp till 487 km enligt 
WLTP-körcykeln. 800 V-tekniken 
gör det möjligt att snabbladda bat-
teriet med likström med en effekt 
på upp till 270 kW. Teknik som Audi 
drive select, elektrisk fyrhjulsdrift, 
dämparreglering, differentialbroms 
bak och luftfjädring med tre kam-
mare, svarar för en perfekt balans 
mellan dynamik och komfort. Fäl-
garna finns i storlekar upp till 21”, 
och bromsskivorna har en diameter 
på upp till 420 mm.
Precis som alla övriga Audi-mod-
eller, är e-tron GT fullt uppkopplad. 
Infotainmentsystemet, assistans-
systemen och de uppkopplade 
tjänster som hör till Audi connect 
håller alla högsta klass. Och efter-
som det sportiga konstverket också 
måste låta bra, har Audi kompon-
erat ett helt unikt ljud för e-tron GT. 
Det är ett kraftfullt och progressivt 
ljud – precis som en Audi ska låta.
Sportig, eldriven, banbrytande: e-
tron GT är flaggskeppet i Audis 
växande elbilsflotta
Audi e-tron GT skriver ett nytt kapi-
tel i företagets historia: Modellen är 
en suverän Gran Turismo och kom-
mer samtidigt i en RS-version med 
extra vass kördynamik. Den kom-



binerar ett uttrycksfullt form-
språk med kraftfull eldrift och 
hög effektivitet samtidigt som 
den är praktisk i vardagen. Den 
är en pionjär som är med och 
skapar framtiden för Audi. e-
tron GT är ett konkret uttryck för 
”Vorsprung durch Technik” på 
vägen – sportig, eldriven och 
banbrytande är den flaggskepp 
i Audis elbilsutbud.
Audi e-tron GT vänder sig sär-
skilt till krävande, prestandain-
riktade bilälskare som sätter 
stort värde på hållbarhet, de-
sign och avancerad teknik.
I februari startar förförsäljnin-
gen av den helt eldrivna Gran 
Turismo i två versioner: Audi e-
tron GT quattro med ett ca-pris 
på 1.158.000 kr och RS e-tron 
quattro med ca-pris 1.573.000 
kr. RS-versionen är den dyna-
miska spjutspetsen för Audis 
elmobilitet: systemeffekt 598 
hk (440 kW), 0-100 km/h på 
3,3 sek (vid overboost) och ett 
högteknologiskt chassi med 
bl.a. luftfjädring med tre kam-
mare, fyrhjulsstyrning (tillval), 
och reglerad differentialbroms 
på bakaxeln.
Design utvändigt, aerodynamik
e-tron GT är en uttrycksfull 
fyrdörrarscoupé – den nya 
signaturbilen för märket Audi. 
Detta flaggskepp för elbilsmod-
ellerna bjuder på ett expressivt 

designspråk som framhäver 
Audis ställning som ett innova-
tivt bilmärke som är synonymt 
med sportighet och progressiv-
itet.
Exteriördesignen: dynamiskt 
utmejslad med perfekta pro-
portioner
Helt eldrivna Gran Turismo ger 
Audis formspråk en ny dimen-
sion: en dynamisk skulptur som 
ser ut att ha modellerats fram 
ur ett enda stycke.
Audi e-tron GT bevisar att en el-
bil, med stort batteri, och snygg 
GT-design med flack silhuett 
och kraftfulla proportioner visst 
går att kombinera. Det som gör 
detta möjligt är en fördjupning 
i batteripaketet. Passagerarna i 
baksätet kan ha sina fötter i vad 
som populärt kallas ”fotgarag-
et” vilket gör de kan sitta lägre 
ner och njuta av gott om plats i 
huvudhöjd, trots den flacka tak-
linjen. I kombination med stora 
hjulhus (för en fälgdiameter på 
upp till 21”) och en hjulbas på 
290 cm, åstadkommer denna 
lösning idealiska proportioner 
och ger denna högprestanda-
GT ett extra mäktigt intryck på 
vägen.
Profilen: svepande linjer
Betraktar man bilen från si-
dan, framgår den svepande 
linjeföringen extra tydligt. Den 
långsträckta huven och platta 



vindrutan övergår i en tidigt sluttande 
taklinje. Rutsektionen sträcker sig 
stramt över den kraftfulla karossen. 
Baktill svänger den in kraftigt – de 
svagt lutande C-stolparna övergår 
mjukt och elegant i karossens 
muskulära skulderparti.
Skarpskurna kanter löper runt de 
stora hjulhusen – dessa s.k. ”quattro-
blisters” är ett kännetecken för bilens 
elektriska fyrhjulsdrift. De är redan en 
elegant designdetalj på många Audi-
modeller, men ingenstans är de så 
starkt framträdande som på e-tron 
GT. Den låga tyngdpunkten i karos-
sens huvudsektion kombinerat med 
den framhävda midjan i bilens mitt, 
skvallrar också de om att det här är 
en quattro. Den långsträckta, ström-
linjeformade Sportback-kupén har en 
flack taklinje som löper 17 mm lägre 
än på A7 Sportback och förstärker 
e-tron GT:s sportiga utstrålning. Mel-
lan baklyktorna sträcker sig en smal 
ljuslist. Diffusorn har en speciell de-
sign som ger e-tron GT en unik look 
bland Audis modeller. Spoilern, med 
sin integrerade spoilerläpp, löper par-
allellt med ljuslisten och fulländar den 
sportiga looken.
Teamarbete: design och aerodynamik
Aerodynamiken är inte bara ett 
självändamål, utan har också en vik-
tig funktion för designen på e-tron 
GT. Formerna på e-tron GT, med sin 
luftmotståndskoefficient på låga 0,24, 
ser ut att vara skapade av vinden – 
och det är precis vad de är. De har 
vuxit fram genom ett nära samarbete 



mellan både formgivare och aerody-
namikexperter.
Luftintagen i frontens nedre del spe-
lar här en viktig roll. På utsidan är 
bilen utrustad med vertikala ”air cur-
tains” som leder luften in i hjulhusen 
på ett sätt som gör att den strömmar 
nära hjulet och sedan vidare längs 
sidan. Några av 20 och 21-tumsfäl-
garna är försedda med lätta Aero 
blades med en tjocklek på endast 2 - 
3 mm. Denna konstruktion förbättrar 
aerodynamiken ytterligare.

Den andra viktiga delen i det aktiva 
aerodynamiksystemet är den elek-
triska bakspoilern, som fälls ut i två 
olika lägen beroende på hastighet. 
Bakspoilern arbetar i nära samver-
kan med det plana underredet som 
längst bak avslutas med en bred 
diffusor. Detta gör att luften fritt kan 
strömma vidare bakåt från bakpartiet 
och att det lyft som bakaxeln utsätts 
för i högre hastigheter nästan elimi-
neras helt. När den adaptiva luftfjä-
dringen (standard på RS-modellen) 
sänker karossen närmare vägbanan, 
förstärks denna effekt: luftflödet och 
körstabiliteten förbättras ytterligare 
och lyftet minskas.
Även när det gäller aeroakustiken lig-
ger e-tron GT på toppnivå. Vindrutan 
är som standard tillverkad av ljud-
dämpande glas, och som tillval kan 
även sidorutorna och bakrutan fås i 
samma typ av glas. Riktade isoler-
ingsåtgärder runt om i hela karossen 
ser till att hålla störande ljud utanför 

kupén. Säkerhetsburens stomme 
består av varmpressat och därför 
höghållfast stål. Skyddskåpan runt 
batteripaketet består av aluminium-
profiler, och det yttre skalet helt av 
aluminiumplåt.
Upphängning
Hjulupphängningen spelar en 
avgörande roll för Audi e-tron GT 
quattros och RS e-tron GT:s karaktär 
på vägen. Den är en perfekt partner 
till kördynamiken – alltid lika kompe-
tent och oberörd, hur hård belastnin-
gen än blir på det. Även här kan man 
tydligt urskilja filosofin bakom en GT-
modell.
Upphängningen består av en sportig 
konstruktion med dubbla länkarmar. 
Nästan alla ingående komponenter, 
inklusive länkar och subramar, är 
tillverkade i gjuten eller smidd alu-
minium. Den elektromekaniska ser-
vostyrningen har en sportig och 
direkt utväxling – utan att vara för 
häftig. Fyrhjulsstyrning finns som till-
val. I hastigheter under ca 70 km/h 
kan bakhjulen svängas upp till 2,8 
grader i motsatt riktning mot framhju-
len för att öka smidigheten på vägen 
– och i nästan samma riktning som 
framhjulen i hastigheter från 80 km/h 
för att öka stabiliteten.

Text & Foto: Audi







REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto:  Martin Hansson

Av en slump hamnade företaget i
 ingenjörskonstens egen motorsportklass med 

sina EVO-byggen.



Av en slump hamnade 
företaget i ingenjörskonstens 
egen motorsportklass med 
sina EVO-byggen.

Få kände nog till företaget 
Auto-Gruppen innan deras 
Evo stod på Kinnekulle Ring 
för några år sedan. Efter en 
resa både bolagsmässigt och 
i Time-Attack världen har kän-
nedomen kring Auto-Gruppen 
ökat lavinartat. Det gjorde att 
vi på GreenLight Magazine 
ville titta lite nämare på Evon 
som med föraren Christian 
Klarkner och företaget Auto-
Gruppen i ryggen visat sig 
vara ett framgångsprojekt. 

Någon mil utanför det lilla 
samhället Mellerud, som är 
känt för sin pilsner, där man 
äter våffla med korv och där 
kommunen har den myck-
et uppmuntrande sloganen 
”hårda bud i Mellerud”. Här 
mitt ute i glesbygden hittar 
vi i en ombyggd ladugård 
två fantastiskt inspirerande 
personer, Andreas Eriks-
son och Nader Derakhsan. 
Nader visar oss runt i de fina 
lokalerna och visar med stol-
thet upp verksamheten och 
det är svårt att undgå den 
stolthet som finns i bolaget 

 
Målet för teamet är att testa det ultimata 
och utmana sig själva varje gång.



över resan de senaste åren. 
Idag hittar vi en fullfjädrad 
speedshop med bromsbänk, 
verkstad för motorelektronik, 
en hall för motorbyggnation-
er samt en stor verkstad. I 
lokalerna bygger de testrig-
gar och provkör innan man 
lanserar sina framgångsrika 
koncept. Nader är teknikern 
som fokuserat på styrsyste-
men och mappning. Andreas 
är praktikern som bygger mo-
torer och fokuserar på mer 
på hårdvaran. Tillsammans 
blir de ett bra team som kom-
pletterar varandra. Det är nog 
grunden till att deras Evo blivit 
så framgångsrik. 

Men det var från början ingen 
självklarhet att Auto-Gruppen 
skulle ge sig in i Time-Attack 
cirkusen. Allt började med att 
man fick kontakt med lite bil-
byggare i Västerås och det 
ena ledde till det andra. När 
vännen tillika leverantören 
Christian Klarkner erbjöd sig 
att testköra bilen blev det re-
sultatet en perfekt kombina-
tion. 

  Jag hade 
provkört bilen och Christian 
satt bredvid och guidade mig 
då han kört en hel del gokart 
innan. Efter massa tjatande 

Auto-gruppen har verkligen inte snålat med 
tekniken i bilen.



om hur jag framförde bilen, 
tröttnade jag och sa åt hon-
om att köra själv. Efter att 
Christian bjudit mig på en 
resa jag sent skulle glömma 
stod det klart att det var bät-
tre han körde bilen än jag, 
säger Nader och skrattar. 

Evo V:an som man först byg-
gde var en drömbil för Nader 
men man ville testa gränser-
na och se vad som kan göra 

med det japanska bilmär-
ket. För målet för teamet var 
högre än vad Evo “femman” 
kunde leverera. 

Efter en blöt kväll på en 
av Time Attackens avs-
lutningsmiddagar började 
de prata om ett koncept 
som skulle flytta gränserna 
framåt. Vilket resulterade i 
införskaffandet en EVO IX 
kaross. Tillsammans med ett 



rad leverantörer påbörjades under 
2018 skissandet på en bil som verk-
ligen skulle sätta Auto-Gruppen och 
teamet på Time-Attack kartan. 

  Under 2018 och fram 
till Elmia 2019 blev det många över-
tidstimmar och klockan 01.00 på 
långfredagen rullade vi bilen in på 
Bilsport Performance & Custom Mo-
tor show. Då hade vi inte hunnit få 
klart motorn utan bara utsidan och 

inredningen, säger Nader

Men efter Elmia dog glöden lite och 
man valde att pausa premiären en 
aning för att experimentera lite till 
och tämja ytterligare på gränserna. 
Istället blev 2020 fokus för Evo IX:en. 

Under mitt möte med Andreas och 
Nader förvånas jag över vilken entu-
siasm de har och hur mycket detta 
bygge betyder för dem. De är som 

Företaget har ett mycket nära samarbete med det 
Austaliensiska företaget EMtron.



barn som verkligen inte lyssnar 
på sina föräldrar eller andra rek-
ommendationer. De vill hela tiden 
prova fastän folk säger att det inte 
går eller att man bör undvika det. 
När andra gråter över att motorn 
rasar, sporrar detta istället duon 
till att bygga mer. Som om att ett 
misslyckande bara är en resa mot 
något bättre. 

Så när bilen äntligen skulle test-
köras på Kinnekulle var det tre 
förväntningsfulla personer som 
stod i depån. När sedan Christian 
satte klassrekord i PRO-klassen 
var det som om allt arbete och slit 
kom till sin spets. 

  Svårt att beskriva 
känslan när bilen körde runt ban-
an. Det var som alla pengar och 

Att Christian Klarkner blev förare till bilen var en 
slump. Vid en bankörning när han fick möjlighet att 
köra bilen gick det så bra att han blev kvar bakom 
ratten.



alla timmar äntligen gav utdeln-
ing, säger Andreas

När föraren Christian körde in 
i depån insåg han att bilen var 
helt enkelt för bra för att ha 
honom bakom ratten. Den hade 

mer potential än han klarade 
att leverera. Då föddes en idé i 
Nader och Andreas huvud. Vad 
säger att däcktemperaturen är 
bra? Vad säger att chassit är op-
timalt?



Dessa frågor är sådant som tekniker 
och motorgurus funderar över om 
nätterna. Det gjorde att man install-
erade en rad sensorer i bilen. Dessa 
kunde ge teamet full kontroll på bilen 
i depån under tiden Christian körde. 
Därmed utveckla hans körteknik och 
bilens inställningar. 

  Med modern teknik 
lär vi oss utveckla våra produkter 
och byggen till maximala värden. Vi 
måste kunna stå bakom det vi byg-
ger åt våra kunder och det gör vi bara 
om vi får testa allt innan. Så vi vet att 
det fungerar felfritt, säger Nader.

Det är nog detta som gör det så spän-
nade med just Auto-Gruppens Evo-
bygge. Kombinationen av tekniska 
lösningar och lite klassisk galenskap. 
Den bil som rullade på banorna 2020 
kallar teamet för version 1 och redan 
nu bygger man på version 2. Version 
1 hade 972 hjulhästar och försöka ge 
oss på att lista allt som sitter på eller 
har byggts om på bilen gör vi inte. 
Det skulle ta oss månader att skriva 
en sådan lista så den lämnar vi åt 
Auto-Gruppen att redogöra själva 
för. Men vi kan säga så mycket som, 
att det finns inte något de inte varit 
och rör på eller byggt om för att göra 
det bättre och bättre. Målsättningen 
tillika drömmen är nu att få version 2 
klar och få bilen till Australien för att 
ställa upp i World Time Attack Chal-
lenge i klassen PRO-AM. 





Motor: Bullet Billet 4G63, CP-Carillo Stakar, JE-Kolvar, BrianCrower 
vevaxel och kammar.  MotoSpeed-Topp

Chassi: MCA Suspension, Racefab och Momentum Motorsport fram-
vagn och bakvagn med justerbara stag.

Bromsar: Alcon Big Brake kit

Styrsystem: EMtron KV8, Motec PDM, Motec C187 Dash och 
Analys

Bränslesystem: Komplett Skräddarsytt bränslesystem från Radium 
Engineering med Goodridge slangar och kopplingar

Däck & fälg: Yokohama Advan GT Fälgar med Hankook Ventus TD 
Z221 Däck

Övrigt: 
	 •	 Torrsumpsystem	från	Norris	Design	med	AutoVerdipump
	 •	 Quaife	Sekventiell	växellåda	med	paddlesystem	från	
         Momentum Motorsport
	 •	 Quaife	Framdiff,	Centerdiff	och	RS	Diff	bak
	 •	 Drivaxlar	och	Kolfiber	Kardanaxel	från	Driveshaftshop
	 •	 Motorelektronik	RaceSpec
	 •	 Aerodynamik	paket	Voltex

 Målet för teamet är att ta ut bilen på den interna-
tionella Time Attack-scenen.



 

FAKTA
Namn: Autogruppen
Bor: Mellerud
Bilmodell: Mitsubishi Lancer Evolution IX 
Årsmodell: 2006

 

TACK TILL
MotoSpeed.se, Radium Engineering
EMtron Australia,Momentum Motorsport
ITAB-Ytbehandling ,WP-Maskin
Goodridge LTD, RaceSpec-Online
Bullet Race Engineering, BrianCrower Inc, Plazmaman Racing
BJP Race, GN Motorsport, Onroaders – Roaderwear
M.Gustafsson Ekonomi, RB-AB, Ahrenius Motorsport

Vi vill även ge ett riktigt stort tack till våra familjer och kunder/
supporters för allt stöd och positiv energi!
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MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset

641 94 KATRINEHOLM
WWW.59NORTHWHEELS.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE

59NORTH WHEELS
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D-004
8,5x17 ET10    fr. 1899kr/st
9,5x17 ET5      fr. 2099kr/st
9,5x18 ET20    fr. 2399kr/st
11x18 ET15     fr. 2599kr/st     

D-005
8,5x17” ET20 1899kr/st
9,5x17” ET10 2099kr/st
9,5x18” ET20 2399kr/st
10,5x18” ET15 2499kr/st   

D-003
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20     2399kr/st
11x18” ET15      2599kr/st

D-007
9,5x18” ET20    2399kr/st
11x18” ET15     2599kr/st 
9,5x19” ET25    2699kr/st
11x19” ET20     2999kr/st

SUPERSPORT RS 
235/40 -18”   765kr/st
265/35 -18”   775kr/st

D-006
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20      2399kr/st
10,5x18” ET15   2499kr/st

NYHET!

NYHET!

NYHET!

FRAMELESS 
SOLGLASÖGON
 249kr/st



PROJEKTBILEN
Text: Daniel Serénus

Foto:  Berggrens Garage



Det helt galna projektet 
med Andreas Volvo börjar 
snart vara klart för
Bilsports stora webbsän-
dingen. Fokus den sen-
aste tiden har varit att få 
klart karossen och se till att 
den får färg. Men det har 
inte gått så fort framåt som 
man hoppades på då flera i 
teamet varit förkylda. Lack-
eringen på bilen har bilbyg-
garen Morgan ”Eplamojje” 
Svennarp lagt, många av 

er vet garanterat vem han 
är vid det här laget. Mor-
gan och hans företag ECG 
har vairt till stor hjälp för att 
få klart de sista detaljerna. 
Färgen blev tvådelad för att 
passa in i temat kring su-
perhjälten, Deathstroke.

Så fort teamet har varit full-
taliga har de jobbat på bra 
men än är det mycket kvar 
innan bilen är riktigt klar. 
Dock har Anders på Kloma.



com kommit in i bygget och ord-
nat så fälgarna från L-M-R.se än-
ligen skall få riktiga däck. Brom-
sarna från GETECH.se är också 
lackade för att matcha till temat. 
Förutom karossen har Andreas 
beställt nya stolar till bygget och 
börjat med ljudbygget som skall 
pryda bilen invändigt. 



Fälgarna blir även också 
customiserade för att passa 
in i temat, hjulbanorna har 
lackerats orangea och det 
tyckte vi på tidningen verk-
ligen höjde upplevelsen av 
hela fälgen. Andreas har 
känt lite att fälgarna kan-
ske känts för vanliga, men 
där tycker vi han har fel. 
De passar perfekt till bilen 
och bygget. När även luft-
fjädringen är monterad och 
intallerad kommer detta bli 
pricken över i:et. 



Buren har också tagit plats i 
kupén och även ljudisolering 
och dörrsidor börjar bli klara. 
Nu skall bara ljudet komma på 
plats från DLS. Detta kommer 



verkligen att ge bilen den där showsta-
tusen den förtjänar.

Dock är det många timmar kvar för 
teamet och det är inte allt för många 
dagar kvar nu till Påsk. Intresset för att 
se bilen klar är extremt stort, alla pratar 

om Andreas och hans bygge.

Vi hoppas för Andreas och även andras 
skull att det blir några utställningar med 
corona-anpassning under 2021. 
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