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86 000 besökare 
säger väl allt

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Vem hade kunnat tro att vi skulle 
komma tillbaka från pandemin med 
så många bilentusiaster på ett och 
samma ställe igen? En mässa som 
dock inte slog rekord men med 
fantastiska siffror. Efter att ha pratat 
med den gamla bilbyggaren tillika 
vän Hans-Ove som är projektledare 
kring mässan så var de mer än 
nöjda. Jag gläds verkligen att det 
kom så många besökare, vilket 
genererar intäkter efter två svåra 
år för alla som arrangerar mässor. 
Vi hoppas såklart att alla som 
arrangerar något 2022 lyckas lika 
bra som Bilsport Performance & 
Custom Motor Show gjorde i år. Allt 
pekar på det och vi kan bara hoppas 

att det stigande bränslepriset och 
den stora inflationen inte sätter 
käppar i hjulet för alla arrangörer. 
Känns som årets politiska spel 
och valet av röst kommer att vara 
avgörande för närmsta tiden för 
Sveriges bilentusiaster. Miljö i all 
ära men lukten under påsksladden 
och den glädje man såg i folks ögon 
kan vi offra lite på resurserna för 
att ge folk den upplevelsen. Vi kan 
kompensera veckan efter genom 
att källsortera och äta vegetariskt 
och släcka lamporna i tid. 

Länge leve bilfolket! 

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text: Daniel Serénus
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Precis så lyder galningen Joakim Sturves motto, 

när han ger sig på en raritet i från staterna.



Utanför Kungsbacka i orten 
Fjärås hittar vi denna 42-årig 
bilbyggare med en rad byg-
gen på sin meritlista och vi 
välkomnas in hans verkstad 
för att ta en titt på hans sen-
aste bygge. Många skulle nog 
kalla Joakim för lite småga-
len och i jänke kretsar kallas 
säkert hans bygge för hel-
gerån. Men för oss som gillar 
galna människor är detta en 
fröjd för ögonen och vi kan 
inget annat än älska arbetet 
han lagt ner för att skapa 
något så här unikt.

Joakims intresse för bi-
lar grundar sig i ett genuint 
motorintresse. Redan som 
tonåring var det mopeder 
och a-traktorer som var hans 
stora passion, men första 
bilen köpte han in redan som 
17-åring och den förblev origi-
nal i några timmar. Sedan har 
det bara fortsatt med galens-
kaper. Men bygget vi nu skall 
få se är det senaste i hans 
verkstad. Det är en Chevrolet 
Pick-up Stepside från 1957, 
dock är det inte mycket kvar 
från 1957 på denna bil. Bilen 
köptes in 2018 av en man i 
Uddevalla som hade plockat 
ner bilen och lagt tid på att 
rostlaga hytten. Därefter hade 
projektet stannat av och efter 
lite övertalan fick Joakim fått 

Joakim köpte tillbaka Svärfars gamla bil och 
gav den nytt liv igen.



köpa bilen under nyårsafton 2018. Men 
historien kring denna bil börjar redan 2011 
när Joakims svärfar köper bilen i USA. 

- Jag minns redan då att jag tyckte detta 
var det mest vettiga köp han hade gjort, 
säger Joakim med ett litet ironiskt intryck.

När bilen kommer på tal igen undrade 
Joakim om personen från Uddevalla som 

köpte bilen 2012 hade kvar den och detta 
resulterade så klart i att en isärskruvad 
Cheva hamnade hos Joakim. 

Tankarna som flög i Joakims huvud var att 
bygga en Pro-touring bil. Alltså en gammal 
kaross på ett nytt chassi. Då Joakim tidig-
are byggt LS-motorer och hade i början på 
projektet en Mitsubishi EVO med en tur-
bomatad LS-motor, kändes det som givet 

 Chassit har Joakim tillverkat själv och det 
ligger timmar med mätning och precision 
bakom detta hantverk.



att även nästa projekt hade det 
med.

Joakims vän Anders från Vara  
tillika ägare av däckfirman 
Kloma hade en LS2-motor 
ståendes eftersom han bygger 
en Corvette med Teslamotor ch  
var Joakim väldigt sugen på att 
komma över denna, efter lite 
tjatande släppte Anders motorn 
till Joakim. 

- I samma veva skulle jag sälja 
av min RWD Evo-1:a med Ls-
turbo, och då ville köparen ha 
en sugmotor, så den LS2:an sål-
des med evon istället. Då stod 
jag i valet och kvalet vilken mo-
tor man skulle köra på. Skulle 
det bli en till turbomaskin, eller 
något annat skoj? Då kom jag 
på att en kompressormotor 
hade varit ballt i en sån bil. Så 
jakten på en LSA började. Det 
visade sig efter många turer att 
en firma som ligger ca 1 mil från 
mig hade en sån motor som låg 
i molekyler. Det hade skurit på 
veven efter bara någon timmes 
körning, så allt var i princip nytt. 
Motor sitter original i Camaro 
ZL1 2012-15, En 6.2 liter alu-
minium v8 med kompressor på 
580hk. Fördelen med den mot-
orn är att den har oljemunstyck-
en för kolvkylning från fabrik. 
Min motor bör lämna lite till då 



den har LG longtubeheaders 
och inga kattar, berättar Joa-
kim

Sagt och gjort, ännu en mack-
apär kom hem i molekyler och 
landade i Joakims garage. 
Blocket lämnades till Vargöns 
mekaniska för lineborrning av 
ramlagerlägena samt en ny 
vevaxel och en massa annat 
småplock beställdes hem.

-  Bilen revs åter ned igen in 
i minsta beståndsdel. En pro-
cess som är rätt opraktisk att 
ha hemma är en blästerhall 
som rymmer en hel bil, så 
därför kontaktade jag Joel på 
Trollhättans metallsprutning 
som blästrade av alla kaross-
delar med något slags alu-
miniumsilicat, som inte gör så 
mycket värme och därav slår 
sig inte plåten. Han gjorde ett 
fantastiskt jobb, berättar Joa-
kim.

Joakim kom även över Cor-
vette chassidelar från USA 
via bolaget Tradetech i Karl-
skoga. Dessa hämtades och 
skulle bli grunden för projek-
tet. Lite lyckosamt kom han 
även över måttskisser för 
infästningspunkter för både 
corvette och för originalchas-
sit från 1957. Sedan börjades 

Inredningen är moderniserad fast med 
gammalt utseende. Hur många kan tänka sig 
att bilen har AC-anläggning, farthållare och 
andra lyxigheter i en såhär gammal bil?



arbetet att bygga ett nytt chassi 
för den gamla karossen. Hemma 
i verkstaden sattes upp en jigg 
och sedan började ett arbete 
med att kryssmäta och fundera. 
Många sömnlösa nätter och 
mycket grubblande genererade 
i ett chassi som blev exakt lika i 
alla 4 hörnen.

- När vi såg över karossen var 
den förvånasvärt fin och det var 
bara på några få ställen som 
rosten hade ställt till det, säger 
Joakim.

Joakim testade därför att tenns-

packla för första gången på 
karossen med gott resultat om 
vi frågar honom.
När det kom till att lacka bilen 
hade Joakim rätt dåliga erfaren-
heter av lackdamm i verkstaden. 
Så återigen slog hans motto till 
”Hur svårt kan det vara att byg-
ga en lackbox”. Sagt och gjort 
så stod snart en fullt fungerade 
lackbox i ladan brevid huset. 
Bilen fick både en dusch med 
zink och epoxi samt han hittade 
en industrilack som skulle ge 
bilen en mattgrön look. Men då 
lacken var repkänslig fick det bli 
lite klarlack på toppen vilket gav 



bilen lite glansigare ”look”. 

-  Invändigt så sprutades det på en 
ljuddämpningsmassa som används till 
motorrum på fartyg bland
annat. Det lades även inne i alla skär-
mar och huv. Dessutom komplet-
terades den med 8m2
ljuddämpningsmattor i kupen, säger 
Joakim

Att få till drivlinan och den gamla 
karossen var en utmaning för Joakim. 
Hjulbasen är nämligen 285mm längre 
på pickupen än på en Corvette. Cor-
vetten har sin växellåda bak ihop med 
diffen och därför en torquetube där 
kardanaxeln
ligger lagrad inne i ett grovt rör. Joa-
kim kollade runt lite om det gick att för-
länga den, men fick inga napp. Så där 
fickhan hjälp av sin teamkompis Peter 
Antonsson, att rita upp en adaper som 

monteras mellan sprängkåpa och
torquetube. Den frästes och svarvades 
sedan ut av Peter och även med lite 
hjälp av Tibuc. Resultatet blev något 
unikt.

För att få till bränsleförsörjningen med 
bara en ledning blev det en returfri lös-
ning från företaget Holley, där bränsle-
trycksregulatorn monterades i tanken. 

Förutom en speciell lack fick även fla-
ket brasilansk valnöt IPA som Joakim 
fick hjälp av en granne på jobbet att 
fräsa ner spår för lastskenor. Perfekt 
om man väljer att använda bilen som 
last åsna som den är byggd för. Föru-
tom utsidan har det lagts mycket tid på 
insidan. Här har Audio 55 tillsammans 
med Joakim tagit fram en del special-
lösningar för att få till ljudet. Även ret-
ro-instrumentering från Dakota Digital 
har installerats. Ett gammalt baksäte 

Flaket är tillverkat i Brasiliansk valnöt där 
man fräst spår för lastskenorna.



Soffan fram kommer från en VW Touran.

från en VW Touran är numera 
soffan i denna pick-up. Till och 
med en Air Condition och en far-
thållare finns installerad i bilen. 
Den är alltså med andra ord helt 
brukbar inte bara på söndag-
sresor även om Joakim kallar 
den glassätarbil.

2020 var första året bilen rullade 
ut efter den byggts ihop, sedan 
blev det några mil för att inse 
att bilen måste bli reggad som 
amatörbyggt fordon. Efter lite tid 
och genomgång av regler blev 
det till slut godkänd som am-
atörbyggt fordon med viss effek-
tdispens, så nu är den 1700kg 
tunga pick-upen klar för utställn-
ingar och lite körning. För bilen 
har avverkat 201m på 7,69sek 
och det är inte dåligt för en bil 
från 1957. Men som ni säkert nu 
förstått är det inte mycket kvar 
av originalet. Men det är väl just 
så det kan bli när man sätter en 
gammal veteranare i händerna 
på en galning med mottot ”hur 
svårt kan det vara”.
 



Den matta lacken skulle från början varit 
mattare, men ett lager med klarlack fick 
läggas för att unvika repkänsligheten.



 Under huven hittar vi en 6.2 liters V8 som 
överladdats med kompressor som lämnar 580 
hästkrafter. Det är betydligt mer än denna bil 
hade när den lämnade fabriken 1957.



Här har inget lämnats åt slumpen och 
mycket ingenjörsarbete har skett 
hemma i verkstan. Joakim har använt 
metoden ”Gör om gör rätt” när något 
inte blivit som han tänkt eller planerat.



 

FAKTA
Namn: Joakim Sturve
Ålder: 42
Bor: Fjärås
Arbete: BAB Rörtryckning
Bilmodell: Chevrolet Pickup stepside. 
Årsmodell: 1957 (2021)

Tack till: 
Teamet och vännerna Peter Antonsson, Joacim Lundahl Och Andreas 
Green på Speedcut Motorsport
Anders och Pernilla på Kloma däck.
Victor och Magnus på Kaeser Kompressorer
Joel på Trollhättans metallsprutning
BAB Rörtryckning.
Danne på MD-Import
Rasmus på Audio 55
Thomas på Tibuc.
Jonas på Tradetech
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började när jag fyllde 15 och skaffade min moppebil. Folk tyckte väl den var ganska speciell, 
och den drog åt sig ganska mycket uppmärksamhet. 
Jag började umgås med lite kompisar som var några år äldre och hade körkort, och deras bilar 
inspirerade mig väldigt mycket. När jag skaffade mig min polo så blev jag såld med en gång, och 
såg dess stora potential! 

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Det är väldigt svårt att kunna ranka sig själv med hur duktig man tycker att man är. Jag tycker ab-
solut jag kan styla en bil, bygga och modifiera, men motormässigt är jag inte superduktig. Jag kan 
absolut grunderna, men det beror lite på hur man ser på det! Kanske en 6a?

Vilken är din värsta garageupplevelse? 
Det var nog när jag skulle ställa mig ute i vintras för att slipa breddningen för att undvika damm 
inne i garaget. Jag och min kompis öppnade våra stora metall portar, för att få ut diverse verktyg 
och bord. När vi dragit ut elen och jag ska stänka så råkar jag hyvla kabeln och skjuter alla säkrin-
gar i garaget. Hade jag haft otur hade strömmen kommit genom porten till min kropp eftersom jag 
stod och höll i den haha.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Att inse att allt kanske inte går att göra så fort som man har tänkt sig. Ibland är vissa saker mer 
tidskrävande och det kan vara bra att lugna sig lite när det kommer till det. 

Vem är din bilförebild?
 Jag har ganska många förebilder! Jag tycker Josefine Lindqvist gjorde ett grymt arbete med sin 
Golf. Hon har varit extremt hjälpsam med att dela med sig av tips hur jag ska gå till väga med min 
bil, vilket verkligen uppskattas! En annan jätteduktig bilbyggare är absolut Rasmus Engström, med 
sin breddade V90. Han har också vart till extremt stor hjälp med tips! 
Daniel Raatikainen tillexempel, gör ett väldigt stort intryck med sina pågående projekt, och har 
varit stor hjälp under vintern när jag fått vara i hans garage och bygga, stort tack! 

Bästa garagedrycken? 
Monster och Vitamine Well, garanterat! Allt går givetvis hem, men detta köper jag nog oftast.

Fakta
Namn: 
Rebecca Fritshagen
Ålder: 
20år
Bor: 
Borås
Arbete: 
Klädestryckadministratör 
på Fristads
Civilstatus: 
Singel

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel

Foto: Blackview.Media



Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Jag är i garaget varje dag, varje vecka och har varit det sen 22 november 2021. Det blir ganska sena kvällar där, och 
i runda slängar blir det från 16–23 varje vardag, och typ 12-02 på helgerna. Allt för att jag skulle bli klar till Elmia.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag håller i skrivande stund på med min Volkswagen Polo 9n3 från 2006.
Jag har nyligen breddat den ca 7cm varje sida bak, och runt 5 varje sida fram. Allt med utsidan är snart klar, men 
inredningen står som in prio nu. Det ska i ganska många nya middar och diskanter, så jag uppgraderar ljudet ganska 
mycket i år med produkter från BRL. Min bil är en ambassadörsbil och kör enbart saker från Basshabit! 

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel
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https://www.instagram.com/becausekendra/
www.kendraaceto.com



Vem har inte Sema Show på sin 
bucket list? Några av er läsare har 
garanterat varit där en eller flera 
gånger men det är några som ald-
rig fått möjligheten. Sema Show ar-
rangeras i början av november varje 
år och håller till i Las Vegas Con-
vention Centre. Den 63 år gamla 
lokalen som genom åren genomgått 

både renoveringar och utbyggna-
tioner skäms verkligen inte för sig. 
Tretton utställningshallar som ihop 
har en yta av 230 000 kvadratmeter 
och utöver detta finns 223 möteslo-
kaler. Denna show är inget du åker 
hit för att bara besöka en weekend, 
du behöver hela veckan och det är 
inte ens säkert att du hinner se allt 

Nya Corvette C8 med luftfjädring ser du inte 
varje dag. 



vad mässan har att erbjuda. 
En sak är klar, oavsett hur bra 
skor du har, dina fötter kom-
mer hata den efter en vecka 
på Sema Show. Nog om det-

ta, som ni många vet, ställde 
Covid-19 till det för många 
evenemang överlag världen 
över under 2020 och stora 
delar av 2021, Sema Show 

På SEMA hittar man verkligen mycket ameri-
kansk bilhistoria när den är som bäst. 



 På utsidan av mässan brukar 
man hitta många roliga bilar 
som är byggda av ”vanliga” 
bilbyggare och inte av custom-
firmor.

var en av dem. Förra 
årets bilshow kunde än-
tligen genomföras igen 
efter ett sabbatsår på gr-
und av pandemin. Att det 
skulle bli en fullspäckad 
show var det inget tvivel 
på, strax över 1300 ut-
ställande företag och 
över 1000 utställande 
bilar. Vi kan ju säga att 
ribban är oerhört hög på 
de bilar som får möjlighet 
att ställa ut här. Men det 
är ju inte bara att gå runt 
och kolla på maffiga bi-
lar och kolla in nya och 
kommande trender hos 
företagen, under veckan 
arrangeras även över 70-
tal föreläsningar som är 
helt gratis att delta på. 



Efter filmen Gone in 60's har denna Mustang GT500 Shelby 
blivit ikonisk. 



I luftfjädringsföretag-
et Accuair's monter
hittade vi denna 
cleana Ferrari.

Denna Hot Rod är som 
tagen ur filmen Mad Max.



Härligt stuk på denna gamla Cheva 
Pick-up



Motorporr!



En vacker Buick från 1959.



I Mopars monter hittade vi 
denna brutala Challanger.



Fanns gott om konceptbilar på mässan, till 
exempel denna från biltillverkaren 
Chevrolet.



En vackert ombyggd AC Cobra.



Om man inte trodde att Lamborghini Aventa-
dor inte kunde bli fetare, här har du svaret!



Många kunde med stolthet 
hålla motorhuven öppen.



Många montrar var extremt 
påkostade.



Pågående chassibygge.



En Mini Cooper med V8-muskler!



Ett ganska så annorlunda bygge hit-
tade vi på utsidan. 



En riktig fläsk-läpp monterad på denna Mustang.

Något förlängd Jeep.



 En riktigt snygg racinginspirerad Cheva Pick-up



SEMA erbjuder något för alla smaker. Det är 
garanterat det som gör att personer och företag 
världen över kommer hit årligen.
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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

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: 019-507 40 01
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 
info@tershine.com
Tel: +46735075734

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

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



POSTER
Foto:  Pontus BlomqvistAudi RS5 - DriftCar







EVENEMANG
Text: Daniel Serenus

  Foto: Pontus Blomqvist



I slutet av februari arrang-
erades Speed Weekend i 
Årsunda i vackra Gästrik-
land, endast två timmar från 
huvudstaden. På den an-
nars populära badstranden 
hade nu förare med snabba 
fordon samlats för att köra 
så snabbt som möjligt på 
den stora isbelagda sjön. 
Arrangörerna Landracing.
se kunde nog inte önskat 
sig en bättre dag att ar-
rangera på när det på lörd-
agen var stålande solsken 
över det vackra landskapet. 
Men trots detta hade resan 
dit varit en kamp mot alla 
odds för arrangörerna och 
alla funktionärer. För bara 
en vecka innan hade isen 
varit full med drivsnö efter 

Härligt att se lite rallybilar runt den up-
psladdade banan.



stormar. Det gjorde att 
man var tvungen att 
flytta hela 24 885 000 
kubikmeter snö. För att 
konvertera den volym 
till något mer lättolkat 
så motsvarar det drygt 
3 miljoner lastbilar. 

Med denna går det snabbt att klippa gräset. Känns lite ”risky business” 
att köra med ett sågblad 
som bakhjul.



Fanns en del rostiga raketer.

Arrangörerna hade även fått fler besök-
are än man räknat med. Dessa kunde 
under säkra former beskåda vem som i 
år skulle ta hem första platsen och där 
med vara snabbaste fordon på isen. 

Trots en rad olika fordon allt från Elbi-
lar till jetmotorförsedda snöskotrar var 
det slutligen Jens Petter Brandstorp 
i sin Audi S6 som stod högst upp på 
pallen. Med den uppmätta hastigheten 
på 340,90km/h vilket är extremt impon-
erade på det hala underlaget. 

Kul att Landracing fortsätter och orkar 

Bra flås i denna jetmotorförsedda snös-
koter.



Även Trollhättans stolhet 
Saab 99 fick bekänna färg.



Det blev fler besökare än man räknat med vilket var 
extra roligt för arrangörerna. 



Man slutar aldrig förvånas hur kreativa 
personer är på dessa evenemang.



Denna Toyota Supra visade att banan pas-
sade bra för lite drifting.



Det var glada miner denna vackra dag på sjön.



Fanns en del roliga fordon att beskåda på 
isen utanför Årsunda



 Ska man ha bra fäste med 
hoj så gäller det att ha 
ordentliga spikdubbar.



Erik Jirhall rastar sin BMW 1-serie M140i 
xDrive för fullt på isen.



Kul att se Torslanda stolthet redo för 
rakstreckan. 



MAY THE
GLOSS
BE WITH YOU





REPORTAGE
Text & Foto

Christoffer Talvis

Hans porsche blev en mix hämtad från en rad 

olika Porsche-modeller.



Det är många som drömmer 
om att någon gång få äga en 
Porsche i sitt liv. Adam Ström 
från Kungsbacka har varit en 
av dem. Trots sin unga ålder 
är detta redan den andra i 
ordningen också.

- Min första Porsche som jag 
inte använde speciellt mycket 
sålde jag i Maj 2020, säger 
Adam.

Men snart nog kom saknaden 
av det tyska bilmärket och 
han började leta igen. Redan 
efter en månad dök det upp 
en Porsche 996 från 1999 
helt i originalskick. Bilen hade 
endast en ägare, dock var 
bilen blå och enligt Adam väl-
digt tråkig. Men vad gör fel 
kulörval egentligen när man 
till vardags jobbar som lac-
kerare. Snart nog var bilen 
nerplockad och stod med en 
helt ny kulör i lackboxen. 

- Jag fastnade för en gul 
kulör. Monterade sedan på 
en takbox och vinterbilen var 
sedan klar, säger Adam med 
ett skratt.

Detta var en quickfix för Adam 
då några större modifieringar 
är svårt att hinnas med då 
barnen dagligen ska köras till 
och från förskolan. Givetvis 



fanns tankarna om att bygga om den mer 
men det var inte förens Adam av en slump 
hittade ett slantnose kit från 80-talet och 
kunde verkligen inte låta bli att köpa det. 
Just slantnose eller såkallat Flachbau var 
ett väldigt limiterat tillval på 911an i bör-
jan av 80-talet och likaså inte helt gratis. 
Adam kände även en kille som hade en 
uppsättning fälgar liggandes som skulle 
passa perfekt, dock alldeles för breda för 

bilen i dagsläget.

- När jag väl hade allt hemma kunde jag 
börja bygga om allt så det skulle passa på 
996an. Dock hade jag fortfarande inte möj-
ligheten att låta bilen stå i garaget i flera 
månader och sedan ta ut den. Så rullade 
in den någon timme varje kväll och gjorde 
så mycket jag kunde så den fortfarande 
var körbar dagen därpå, säger Adam.

Turbovingen kommer från en 80-tals 911 
Turbo och passar bilens design perfekt.



Adam har plockat ihop delar 
från diverse olika porsche-
modeller för att få till det rätta 
stuket att matcha Slantnose-
kitet. Adam kämpade på kväl-
lar och helger för att förbere-
da så mycket som möjligt runt 
bilen medans den fortfarande 
kunde köras.

- Jag kom till ett tillfälle där 
jag inte kunde göra mer utan 
att bilen var tvungen att vara 
ståendes en längre stund, 
säger Adam.
 
Skärmbreddarna bak och tur-
bovingen kommer från en 80-
tals 911 Turbo (930) som har 
modifierats ordentligt för att 
passa på den nyare 996an. 
Dessa breddare gör bilen åtta 
centimeter bredare per sida, 
vilket räckte för att de nya 
Victor Equipment-fälgarna 
skulle passa bra i hjulhusen. 
Bakstötfångaren har Adam 
hittat inspiration från 997.2 
GT3, med liknande luftintag i 
mitten och på sidorna. För att 
sedan få bakstötfångaren att 
gå ihop bra med breddningen 
skapades ett par luftstyrnin-
gar i plast som sedan är folie-
rade i kolfiber.

 - Dessa lufts-



tyrningar blir som en slags 
förlängning av bakstöt-
fångaren, vilket gör att 
breddningen och bakstöt-
fångaren harmoniserar fint, 
säger Adam.

996ans baklampor ersatte 
Adam med ett par LED-bak-
lampor från 997an. För att 
få sidotrösklarna att möta 
upp bakbreddningen fint 
så breddade Adam ut dem 
i bakkant. För att även här 
lura ögat lite och göra att 
bilen upplevs även bredare 
längst med hela sidokjolen 
så skapade Adam ett par 
extensions i plast. ¨

- Då jag inte alls är förtjust 
i hur framlysena ser ut på 
996an valde jag en annan 
front. Det hade jag dock 
planerat ändå för att ge 
bilen ett kaxigare stuk som 
passar ihop med övriga 
modifieringar, säger Adam.

Valet av front föll tillslut på 
en från 991 GT3RS, dels för 
de snygga formerna och det 
kaxigare intrycket den ger, 
dock stämmer inte passfor-
men in för fem öre. För att 
få den att passa ihop med 
de nya framskärmarna som 
breddar fem centimeter per 

Slantnose-designen är verkligen unik! 



sida fick Adam både sek-
tionera den på bredden 
och på höjden.

Nu kvarstod bara få färg 
på bilen, men här uppstod 
lite bekymmer, Adam hade 
tänkt behålla den knallgu-
la kulören som han hade 
på bilen innan han bör-
jade bygga om den. Just 
för att det kändes onödigt 
att slipa ner stora delar av 
bilen var lackerade en-
dast någon månad innan. 
Adam maskerade upp 
bilen och började lackera 
de delar som var ombyg-
gda. När färgen sedan 
hade torkat ser han att det 
är nyansskillnad.

- Då var det bara slipa ner 
allt och då kände jag att 
jag lika bra kan välja en 
annan kulör och fastnade 
för denna beiga färg som 
är en gammal Porschefärg 
från 1977, säger Adam.
Från att Adam ställde in 
bilen permanent i garaget 
till dess att Adam kunde 
montera in båda bilbarn-
stolarna igen och köra 
barnen till dagis tog sex 
veckor.

I skrivande stund har 

Adam ännu en gång bytt 
kulör på bilen och i som-
mar kommer ni kunna se 
bilen i Porsches Mam-
bagröna kulör. 



Victor Equipment-fälgarna gör sig riktigt bra 
på bilen.



Bilen är verkligen unik och svårt att se att 
det i grunden är en 996:a



 

FAKTA
Namn: Adam Ström
Ålder: 27
Bor: Fjärås
Arbete: Billackerare
Bilmodell:  Porsche 911 (996) 
Årsmodell: 1999

Tack till: 
Mig själv kanske.



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: TAS
T O K Y O  A U T O  S A L O N  2 0 2 2



Höjdpunkten i januari varje år 
är att få se vad som presen-
teras på Tokyo Auto Salon. Här 
visas alltid de värsta byggena 
och kommande produkter från 
Liberty Walk, BN Sports, Apex 
Racing, Pandem, URAS, Miya 
Seimitsu och många andra. 
Detta är en plats man aldrig 
vill lämna. Makuhari Messe In-
ternational Convention Com-
plex som TAS arrangeras i 
ligger 40km utanför Tokyos 
stadskärna. Totalt är det fyra 
hallar som är fyllda med allt 
du någonsin drömt om. Tre 
dagar som mässan är öppen är 



Mässan är full med 
varor och inspiration.

nästan på gränsen för kort tid 
med tanke på allt som finnas 
att beskåda. 

TAS står fortfarande högt upp 
på tidningens bucketlist att få 
besöka, förhoppningsvis kan vi 
göra detta besök inom rimlig 
framtid.



En Nissan GT-R byggd för Super GT-
serien i Japan.

Ord. Pris:Ord. Pris:





Actionområdet var välbesökt och 
många däck gick upp i rök.



Nu har även Veilside satt sin touch på 
nya Toyota Supra MK5.



 I år var det lite lugnare än normalt 
under TAS.



Japanska Liberty Walk har verkligen satt en trend i att 
bygga om supersportbilar.



Toyota häpnade många med att inte 
bara visa upp en utan tre unika 
racingbilar, bland annat denna GR GT3 
konceptbil.



Några av Japans driftingelit showade för 
besökarna.  



 Hur häftig är inte denna klassiker i racingutförande?



Annorlunda men snyggt 
stötfångarval på denna Mazda 
Miata.



NYHET!

Mirka® ANGOS ARG-B 200
The freedom in grinding

mirka.se



FOTOINSLAG
Foto: inskickade

E L M I A  S H O W  O F F



Anders på Kloma visade upp sin 
Corvette C6 med Tesla motor.



Andreas Callmers vackra Volvo 240 är 
stilren och har en hel del power under den 
där motorhuven.



Detta monster har hela 1600hk under 
huven.



Jim Björks Corvette C4:a



Lias Grefves otroligt häftiga A-traktor.



Simon Ollas feta BMW.
Foto Lukas Lundqvist

Mats Thollanders Gamla PV 
rustades upp och såldes på 
Elmia mässan.



Mikael Wrzos BMW är så fruktansvärt 
brutal och dessutom godkänd för 
gatan.



Kevin Scherps breda Audi.



Morgan Perssons polisbil.





AUDI Avant e-tron A6



Precis som Audi A6 Sportback 
e-tron concept, som visades i 
Shanghai 2021, är A6 Avant e-
tron planerad för enbart eldrift 
och bygger på den nya PPE-
plattformen som utvecklats 
under Audis ledning. Med en 
längd på 4,96 meter, bredd på 
1,96 meter och höjd på 1,44 
meter delar Avant-versionen 
dimensionerna med A6 Sport-
back e-tron. Linjerna är en 
konsekvent vidareutveckling 
av Audis moderna formspråk. 
Tydliga detaljer, som t.ex. den 
slutna single frame-grillen och 
den heldragna ljuslisten bak, 
framhäver bilens släktskap 
med de övriga modellerna i e-
tron-flottan.
Exteriörmodellen av Audi A6 
Avant e-tron concept är, lik-
som Sportback, inte bara en 
konceptuell design. Tvärtom 
är linjerna och de eleganta 
proportioner en tydlig finger-
visning om kommande se-
rietillverkade Audi-modeller 
och ger ledtrådar om dy-
namiken och elegansen i 
märkets eldrivna modeller i 
segmentet.
-        Med Audi A6 Avant e-
tron concept ger vi en konkret 
utblick på framtida seriepro-
ducerade modeller på vår 
nya teknikplattform PPE, 
säger Audis Utvecklingschef 

Oliver Hoffmann. Vi elektri-
fierar inte bara den 45-åriga 
framgångshistorien Avant, 
utan vill framförallt sätta ett 
utropstecken för tekniken. Det 
gäller den kraftfulla 800-volt-
stekniken, den 270 kW starka 
laddningskapaciteten och en 
räckvidd på upp till 700 km 
(WLTP).
Med sitt A6-emblem marker-
ar konceptbilen sin position i 
tjänstebilssegmentet. Allt se-
dan 1968 (fram till 1994 som 
Audi 100) har modellfamiljen 
representerat märket i ett av 
världens största volymseg-
ment. Avant-modeller har fun-
nits sedan 1977 och var på 
sin tid revolutionerande med 
sin emotionella nytolkning av 
kombiklassen. Med Avant, 
hämtat från avant garde, lyck-
ades företaget skapa en ny 
biltyp där dynamiska linjer 
kombinerades med hög funk-
tionalitet, en formel som fick 
genomslag även hos konkur-
renterna.
PPE-tekniken säkerställer att 
de löftesrika linjerna omsätts 
till dynamisk körprestanda och 
funktionalitet i vardagen med 
lång räckvidd. Det innebär att 
Audi A6 e-tron kommer att ha 
en räckvidd på upp till 70 mil 
(WLTP-standard), beroende 
på drivsystem och modellvari-



ant. De mest kraftfulla 
versionerna beräknas 
göra 0 till 100 km/h på 
mindre än fyra sekunder. 
Värdena för Sportback 
och Avant skiljer sig bara 
marginellt.
Bakpartiet på Audi A6 
Avant, som är lika vack-
ert som det är rymligt, är 
långt ifrån det enda som 
utmärker den. Drivsys-
temet och batteriteknik-
en gör att den med sitt 
800-voltssystem och en 
laddningskapacitet på 
upp till 270 kW kan köras 
ca 30 mil efter en snab-
bladdning på bara 10 mi-
nuter.
Konceptbilens sportiga 
silhuett framhävs av den 
varma grå nyansen Nep-
tune Valley. Färgen har 
en modern, diskret look 
i skugga, men dess fulla 
effekt öppnar sig i solen 
och draperar koncept-
bilen i nyanser av mjuk 
skimrande guld med sina 
effektpigment.

De smala strålkastarna 
och bakljusen är väl in-
tegrerade och ändå mar-
kerade. Digital Matrix 
LED och digital OLED-
teknik gör det möjligt att 
uppnå maximal ljusstyr-

ka och en mängd funk-
tioner även på en mini-
mal yta, samtidigt som 
de kan skapa personliga 
ljussignaturer. Teamet 
med Audis ljusdesigners 
och utvecklare har återi-
gen gjort ett fantastiskt 
jobb med en mängd nya 
finesser och möjligheter.
Med en räckvidd på 
upp till 70 mil (beroende 
på valt drivsystem och 
uteffekt) är Audi A6 e-
tron-familjens modeller 
redo för längre resor, 
där laddningshastighet-
en gör dem perfekta för 
vardagens behov, från 
kortare pendling till län-
gre semesterresor.
När det gäller de dy-
namiska kvaliteterna, 
överträffar Audi A6 e-
tron concept – som är 
så typiskt för en elbil – 
förbränningsmotorerna. 
Tack vare det höga vrid-
momentet redan från 
första varvet, kommer 
även instegsmodeller 
som konstruerats för ef-
fektivitet att göra 0-100 
km/h på mindre än 7 
sekunder. Och i de mest 
avancerade högprestan-
damodellerna kan sprint-
en sänkas till under fyra 
sekunder.



Konceptbilarna Audi A6 e-
tron Sportback och Avant 
är nu de första i en familj 
av bilar – inledningsvis i C-
segmentet och senare även 
i B- och D-segmentet – som 
bygger på en annan innova-
tiv teknikplattform: Premium 
Platform Electric, eller kort 
sagt PPE. Det modulära 
systemet har utvecklats un-
der Audis ledning tillsam-
mans med Porsche AG. De 
första serietillverkade Audi-
modellerna som bygger på 
PPE-plattformen kommer 
att presenteras successivt 
med start 2023.
PPE är den första plattfor-
men som utvecklats för 
att rymma ett stort antal 
volymbilar – däribland hög-
byggda SUV:ar och CUV:ar 
samt lågbyggda modeller 
som ingår i Audis kärnsor-
timent, som t.ex. Audi A6-
serien. Men det finns också 
planer på att utöka PPE till 
B-segmentet, som i årtion-
den har varit Audis största 
marknadssegment. Och 
även när det gäller det mest 
avancerade D-segmentet 
är PPE en utmärkt teknisk 
plattform att bygga vidare 
på.
Med PPE kommer nu elbi-
lar som tilltalar kunder som 
föredrar bilkoncept utanför 

SUV-segmentet – som t.ex. 
en Avant, vilket är karakter-
istiskt för märket.
Som ett resultat av detta 
kan Audi på ett effektivt sätt 
utöka utbudet av elbilar – 
via de stora B- och C-seg-
menten. Dessutom kom-
mer stordriftsfördelarna att 
göra det möjligt att införliva 
lyxbilsteknik och olika mod-
ellversioner i ett brett utbud 
av modeller som saknar 
motstycke på premium-
marknaden. 

Text & Foto: Audi



www.audio55.se

Edge SPL paket 4x6.5"

JUST NU:

 2 295kr
ord. pris 3995:-

Fett Baspaket ifrån Phoenix Gold

DeafBonce Machete Lite 2x12 

& Raggarplanka med slutsteg

JUST NU:

6 499kr
ord. pris 11 987:-

JUST NU:

9 995kr
ord. pris 11 854:-



Ford Mustang Califonia



Den typiska stilen för 
västkustens USA har nu 
korsat Atlanten när Ford 
Mustang California Spe-
cial anländer till Europa 
för första gången.
Den nya California Spe-
cial, som förkroppsligar 
den frisinnade etiken från 
originalet från 1968, erb-
juds exklusivt som cab-
riolet med en hopfällbar 
softtop för det klassiska 
utseendet. Ett designpa-
ket i specialutgåva med 
unika emblem, detaljer, 
19-tums aluminiumfäl-
gar och speciella “colour 
shift” California Special-
dekaler ger distinkt stil, 
och Fords karismatiska 
450 hk V8-bensinmotor 
ger all kraft som behövs.
Interiört är Mustang Cali-
fornia Special designad 
för att frigöra allt nöje med 
att köra på stora, öppna 
vägar oavsett väder. 
Bilens skräddarsydda 
California Special-de-
taljer ger bilen ett exklu-
sivt intryck. Standardis-
erade komfortteknologier 
inkluderar uppvärmda 
och kylda framsäten, ett 
12-tums anpassnings-
bart instrumentkluster 
och avancerad SYNC 

3-infotainment som gör 
det möjligt för förare att 
hämta sina favoritlåtar 
för en roadtrip eller hitta 
vägbeskrivningar till när-
maste strand med hjälp 
av röststyrning.
En återuppfunnen, klas-
sisk design
När den nu ikoniska Ford 
Mustang lämnade fabrik-
en 1964, växte ägarklub-
bar upp över hela USA, 
med många regionala 
återförsäljare som ska-
pade sin egen person-
liga design. En av dem 
– inspirerad av 1967 års 
Shelby GT notchback 
coupe-prototyp – kom att 
kallas California Special.
Den ursprungliga ver-
sionen innehöll en mörk 
frontgrill, dimljus och 
racing-ränder samt en 
Shelby-inspirerad spoil-
er. Detta imponerade på 
Ford som satte ett be-
gränsat antal California 
Special-bilar i produktion 
under 1968.
Den senaste tolkningen 
– endast tillgänglig som 
en hopfällbar softtop cab-
riolet som en hyllning till 
det berömda medelhavs-
liknande klimatet i “the 
Golden State” – åter-



speglar originalet med 
en bikakeformad front-
grill i Ebony Black och 
med ett GT/CS-märke i 
Race Red, samt ränder 
på undersidan i svart, rött 
och grått. Med GT/CS-
logotyper går ränderna 
från de främre till bakre 
vingarna och har ett dolt 
“California Special”-skript 
som nästan är osynligt i 
svagt ljus men blir myck-
et mer framträdande i 
starkare solljus.
Precis som hos originalet 
ger aerodynamiska för-
bättringar en bättre pres-
tanda för V8:an, med en 
större främre splitter och 
valbara sidoluftskopor 
bak. Bak sitter ett Cali-
fornia Special-emblem 
ovanför två dubbla av-
gasrör. Unika alumini-
umfälgar med fem ekrar 
bidrar till ett exklusivt 
intryck. Främre 19 x 
9-tums- och bakre 19 x 
9,5-tumshjul är utförda i 
Carbonised Grey för att 
komplettera den främre 
splittern, sidokjolarna 
och den bakre diffusorn. 
Under motorhuven finns 
ett fjäderbensstag med 
ett California Special-
emblem.

Nio exteriörfärger inklu-
derar Grabber Blue och 
Cyber Orange, i kontrast 
till det svarta taket som 
fälls ihop för att förvandla 
coupéprofilen till en el-
egant cabriolet på åtta 
sekunder.
Ytterligare unika design-
detaljer och komfort-
funktioner inuti Mustang 
California Special fram-
häver bilens status som 
specialutgåva. Standar-
duppvärmda och kylda 
framsäten hjälper pas-
sagerarna att hålla sig 
bekväma med taket nere 
på sommaren eller vin-
tern. Lädersätena och 
dörrinsatserna är delvis i 
grå Miko® mocka finish – 
ett ekologiskt, syntetiskt 
material tillverkat av åter-
vunnen polyester – med 
röda sömmar. Säten och 
golvmattor är inpräglade 
med GT/CS-loggan, och 
instrumentpanelen är i 
Carbon Hex-aluminium-
finish med ett unikt Mus-
tang California Special-
emblem.
Fords SYNC 3 kommu-
nikations- och underhåll-
ningssystem är designat 
för att alltid vara redo, 
vilket gör det möjligt 



för förare att styra sina an-
slutna smartphones, ljud, 
navigation och klimatfunk-
tioner med röstkommandon 
– allt via en central 8-tums 
pekskärm. Systemet är kom-
patibelt med Apple CarPlay 
och Android Auto.
Standardteknik för föraras-
sistans, inklusive adaptiv 
farthållare med Pre-Colli-
sion Assist och Lane Keep-
ing Alert, hjälper till att göra 
vardaglig bilkörning mindre 
krävande, men den ultima-
ta stressavlastningsfaktorn 
är ändå det hopfällbara ta-
ket som ger ett obegränsat 
utrymme.
Rejäl prestanda
Mustang California Specials 
5,0-liters V8-motor – som 
ger 450 hk och 529 Nm vrid-
moment – ger den prestanda 
och motorljud som anstår en 
specialutgåva av Mustang.
Med Fords sexväxlade 
manuella växellåda kombin-
erat med varvtalsmatchande 
teknologi för sömlösa växlin-
gar, klarar modellen en ac-
celeration från 0–100 km/h 
på 4,8 sekunder. Automatlå-
dan skär bort 0,3 sekunder 
på accelerationstiden, som 
då blir 4,5 sekunder.
Automatlådan optimerar 
också prestandan beroende 

på det valda körläget. Läge-
na Normal, Sport, Track och 
Snow/Wet ger en körupplev-
else värdig Route 66. Good 
Neighbor-läget kan automa-
tiskt begränsa motorljudet 
vid förprogrammerade tider 
på dygnet.
Dragkraft och kurvgrepp 
maximeras av en differen-
tialbroms och ett MagneR-
ide® 6 fjädringssystem. Den 
övervakar förhållandena tu-
sen gånger per sekund och 
använder en elektroniskt 
styrd vätska för att matcha 
dämpningsmotståndet till 
körscenariot.
Ford Mustang California 
Special utökar den euro-
peiska Mustang-familjen 
som inkluderar Mustang GT 
fastback och cabriolet, den 
racingoptimerade Mustang 
Mach 1 och den helelek-
triska Mustang Mach-E och 
Mustang Mach-E GT.
Bilen är aktuell för Sverige 
lagom till sommaren. Pris 
kommer offentliggöras län-
gre fram. ‘

Text & Foto: Ford
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299:-

Självhäftande film för att dölja  kromdetaljer på bilen. 
Finns även i mattsvart. Mått:  15m x 5cm.

ARTIKELNUMMER: 990500
BLANKSVART CHROME DELETE FILM

FRÅN 2769:-

JR:s serie superlätta fälgar finns i matt brons, matt svart 
och matt gun metal i storlekarna 18”-19”.

ARTIKELNUMMER: JR85185108SL01BR
JAPAN RACING SL01 MATT BRONS

3995:-

Ett grymt tält som är perfekt som depåtält, 
utställningstält eller för sommarfesten! 
Du får plats med en normalstor bil och 
självklart följer det med 4 väggar som 
gör det enkelt att anpassa tältet hur du 

vill. Ramen är tillverkad i aluminium.

UTSTÄLLNINGSTÄLT SC 6X3M

FRÅN 2890:-

En mångekrad fälg från otroligt populära 
JR Wheels. JR38 finns i brons, mattsvart, 
silver, Hyper Gray och Black Brushed 
 Tinted i storlekarna 18”-20” till 5-bultade 
bilar.

JAPAN RACING JR38

ALLT DU VILL HA TILL BILEN!

E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA SEDAN 2004 | TEL: 018-14 93 00
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Polestar O2 - Koncept



Elbilsmärket Polestar har visat upp 
en ny konceptbil som omformar 
definitionen av sportiga roadsters 
för den elektriska eran. Bilen med 
namnet Polestar O2 är varumärkets 
vision av en öppen prestandabil 
som levererar en kittlande körupp-
levelse – inklusive alla de fördelar 
man får av elektrisk mobilitet.
“Polestar O2 visar riktningen för 
vårt varumärke”, kommenterar 
Thomas Ingenlath, Polestars VD. 
“Den visar upp vår framtida poten-
tial och är ett smakprov på vad vi 
kan designa och konstruera med 
den talang och teknik vi har internt. 
Bilen ser fantastisk ut och det är en 
underbar upplevelse att kunna köra 
med taket nere utan att höra en för-
bränningsmotor.”
Köregenskaper
Körupplevelsen i Polestar O2 är 
designad för att vara livlig och lätt, 
samt att ge bilen en förtroendein-
givande, förutsägbar och lekfull 
karaktär. Polestar O2 använder sig 
av en anpassad version av den ep-
oxylimmade aluminiumplattformen 
som företagets brittiska forsknings- 
och utvecklingsavdelning har tagit 
fram för Polestar 5.
Plattformens inneboende egen-
skaper ger fördelar i form av väl-
kontrollerade karossrörelser, hög 
vridstyvhet och intuitiva köregens-
kaper. Den höga kvaliteten och vrid-
styvheten hos den epoxylimmade 
plattformen syftar till att ge först-

klassig väghållning i kombination 
med en direkt och linjär styrkänsla 
som bygger upp styrmotståndet på 
ett naturligt sätt.
Maximilian Missoni, Polestars 
designchef, säger: “Polestar O2 är 
vår vision om en ny era för sportbi-
lar där vi förenar den härliga kän-
slan av att köra öppet med elektrisk 
mobilitet. Precis som med alla våra 
bilar handlar den dessutom om mer 
än bara snabb acceleration rakt 
fram; det är när du vrider på ratten 
som det riktiga roliga börjar.”
Design
O2 är tydligt besläktad med kon-
ceptbilen Polestar Precept men har 
sin egen visuellt distinkta karaktär. 
Designen är ett exempel på hur 
Polestars formspråk kan anpassas 
till olika kaross-typer och fortfar-
ande visa ett starkt släktskap. Pole-
star O2 har klassiska sportbilspro-
portioner med en låg, bred kaross, 
en kompakt 2+2-kupé, minimala 
överhäng och ett långt axelavstånd 
– och samtidigt med en modern 
och elektrisk känsla.
“Den här bilen förenar teknik och 
konst, precision och skulptur; den 
har en bestämd attityd utan att vara 
aggressiv”, fortsätter Maximilian 
Missoni.
Aerodynamiken är anpassad för 
att maximera räckvidden tack vare 
dolda designfinesser, som integre-
rade kanaler som förbättrar luftflö-
det över hjulen och karossidorna, 



samt att bakljusen skär genom 
luften på ett sätt som minskar 
turbulensen bakom bilen.
Hållbarhet och teknik
Polestar O2 visar också upp 
framsteg inom hållbarhet och 
teknik. Interiören är gjord av ett 
nytt mono-material i termoplast. 
Begreppet ”mono-material” syf-
tar på att ett enda grundmate-
rial är använt vid tillverkningen 

av olika komponenter.
I Polestar O2 är återvunnen 
polyester det enda materialet 
som använts till alla mjuka 
komponenter i inredningen: 
stoppning, lim, 3D-stickade fi-
brer och icke-vävd laminering. 
Detta förenklar återvinningen 
och är ett viktigt steg mot ökad 
cirkularitet, samtidigt som det 
minskar vikt och avfall.



Polestars hållbarhetsteam an-
ser att material bör återvin-
nas med bibehållen kvalitet. I 
Polestar O2 har de integrerat 
en ny metod för att kontrollera 
återvunnet material och för 
att förbättra cirkulariteten hos 
metallkomponenter.
Chassit består av olika alu-
minium-kvaliteter för att ge en 
kittlande körupplevelse. Dessa 
olika kvaliteter är märkta, vilket 
gör att de kan återvinnas mer 
effektivt. Högkvalitativt alumini-
um förblir högkvalitativt, medan 
andra kvaliteter bibehåller sina 
varierande egenskaper, vilket 
möjliggör bättre materialeffek-
tivitet och mindre behov av ny-
producerad aluminium.
 Innovation
I en värld där sociala medier 
spelar allt större roll är Polestar 
O2 utrustad med en autonom 
kameradrönare som finns in-
tegrerad bakom baksätet. Den 
är utvecklad i samarbete med 
Aerofugias varumärke för kon-
sumentelektronik, Hoco Flow, 
och konceptdrönaren går att 
aktivera när bilen rör sig för 
att spela in videofilmer medan 
man kör.
Polestars ingenjörer har ut-
vecklat en särskild vinge som 
åker upp bakom baksätet för 
att skapa ett lugnt område 
med undertryck som gör att 
drönaren kan lyfta när bilen är 



i rörelse. Drönaren är autonom 
och följer automatiskt bilen i has-
tigheter upp till 90 km/h. Föraren 
kan välja mellan en vy ovanifrån 
– perfekt om man kör längs med 
kusten – eller en mer action-
fylld vy med en sportigare stil. 
Efter inspelningen kan drönar-
en återvända till bilen på egen 
hand. Videoklippen kan rediger-
as och delas direkt från bilens 15 
tum stora infotainmentskärm när 
bilen står parkerad.
“Vi ville betona de nya sätt på vil-
ka man kan uppleva en bil som 
Polestar O2”, fortsätter Maximil-
ian Missoni. “Att integrera en au-
tonom kameradrönare var något 
som gjorde att vi kunde tänja 
på gränserna för innovation. Att 
kunna använda drönaren snabbt 
utan att först behöva stanna och 
lasta av den är en viktig fördel 
med denna innovativa design.”
Polestar O2 bygger vidare på 
den starka grund som lagts av 
Polestar Precept som en vision 
för företagets framtida ambition-
er vad gäller design, teknik och 
hållbarhet. Polestar planerar att 
lansera tre nya bilar under de 
kommande tre åren med start 
2022. Var och en av de mod-
ellerna har potential att gradvis 
förverkliga några av idéerna från 
dessa konceptbilar.

Text & Foto: Polestar 
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