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LEDARENLEDAREN
Lisa Ekdahl & 16 miljoner
Ledaren skriver jag nu från ett
hotellrum i staden ShenZhen i
landet Kina. En stad belägen vid
gränsen till Hong Kong. Det är
den stad som just nu växer snabbast i Kina. När jag för ett antal år
sedan besökte den första gången
bodde det nio miljoner här, idag
bor det 16 miljoner och 2 000 076
bilar rullar runt i den till ytan ganska lilla staden.

Något jag vet är att vi inte växer så
mycket som staden ShenZhen,
men vi levererar mer sidor än när
vi började. Hela 25-30 sidor mer
har vi idag och lika gratis som när
vi började för snart 5 år sedan.
Men tiden går fort när man har roligt och det har gått 20 år sedan
låten ”Vem vet” släpptes.

I detta nummer kan du läsa allt
Kina slutar aldrig att förvåna mig. om startskottet på säsongen,
Här exploderar populationen och även kallat ”Elmia 2014”. Nu är
miljonärerna blir bara fler och fler. säsongen officellt igång och nu
Alla pratar om en kris snart, men kommer det anordnas aktiviteter
kanske klarar man reglera takten. nästan varje vecka.
Hittills har man ju lyckats ganska
bra.
Sedan kan man läsa om skönheten Koenigsegg 1:one, vilken
Men trots att kulturen är an- jävla bil. Hatade nya designen
norlunda och intrycken är mån- från början och nu bara älskar jag
ga, händer det att lilla Sverige den. Hur gör Ängelholmsföretagpåverkar landet. Idag satt jag i en et för att skapa denna känslan
taxi påväg till ett möte och på ra- hos mig som motorskribent. Detdion kom plötsligt en låt av Lisa ta sker varje gång.
Ekdahl. Melodin som du säkert
känner igen lyder ”vem vet inte Känns som vi måste åka ner och
du, vem vet inte jag, jag vet inget titta snart i fabriken.
idag”.

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

REPORTAGE
Text :Christoffer Talvis
Foto: Rani Giliana

Är inte reaktionsförmågan på topp när granen slår över till grönt
och har inte bilen hög hastighet över mållinjen, är det bara att åka
tillbaka och ställa sig i lineup’en och vänta på att få köra repa till.
Är inte tiden under 9 sekunder är det bara börja om på nytt igen.

Västeråsaren Karel Silha ville
bygga en busbil att köra runt
kiosken med. Resultatet blev
en militär-grön BMW E30.
Tyvärr slutade historien mindre roligt då bilen blev mer
eller mindre skrot efter en
resa. Men hjärtat i E30 som
gjort succé i filmer på nätet
skulle få leva vidare. Dock
skulle Karel gå från 2-dörrars
till 4-dörrars donator. Motorn
som då bromsade ur 646 hästar var mer än potent till att
göra lakritsar vid kiosken.
Men nu hade Karel skrotat
konceptet med att bara ha en
busbil. Nu skulle det byggas
för ban- och strippenkörning.
Även om många hade varit
tillfredställda med sina 646
hästar på driven, så var inte
Karel speciellt nöjd.
- Drömmen är att nå en 8:a,
säger Karel bestämt.
Vad är en 8:a kanske en del
tänker. Det är dragracingfackspråk som betyder att man
når en tid under 9 sekunder
på 402m. En målsättning
Karel fortfarande kämpar för.
Men motorn byggdes om och
en helsmidd variant med 982
hästar och 865 på driven blev
resultatet. För er fåtal med
1000-hästars motorer kanske
detta inte är så imponerade,
men om jag nämner att Karel

Spartansk skönhet, när den
är som bäst.

inte byggt på BMW’s värsta
motoralternativ kanske en del
tappar hackan.
BMW presenterade E30-serien redan 1982 och modellen
hängde med ända till 1994.
Två
stycken
M-modeller
kom och värstingen fick hela
220hk. Detta hade varit ett bra
motoralterantiv att skrämma
upp till 982 hästar. Men Karel

verkar inte gilla enkla lösningar.
Istället valde han den lite klenare
2,5 liters motorn som hade 6-cylindrar ställda i rad och med singel
kam. Kanske mer känd som m20.
Många har frågat Karel hur han
lyckats få ut all den kraft ur en så
liten motor. Per liter blir det rätt
många hästar i denna blåa E30.
Men resan till 982 hästar är allt
annat än enkel bekräftar Karel
och berättar att det varit mycket
strul med kamaxlar samt trasiga
ventilvippor. Känns som ett vanligt problem för denna tyska biltillverkare. Sedan kanske 982
hästar inte ligger i rekommendationen för deras M20 motor.

M20 motor med 982 hästar.
Det blir många hästar per
liter.

Men det är inte bara motorn som är extrem
utan hela bilen är i det extremaste laget. Plastrutor, bur, värsting bromsar, kolfiber och en
rad andra modifikationer. Men bilderna i reportaget säger mer än 1000 ord. Skulle vi
börja rada upp detaljerna skulle det bli ett helt
eget nummer om Karel och hans extrema
bygge. Växellådan har han hämtat från en annan BMW-modell, E46:ans M3.
Bygget har pågått sedan dagen han skaffade
den nya donatorn 2011 och kommer nog inte

Många minns Karel's militärgröna BMW. Men han byggde
en värdig efterträdare när
den gick i graven.

att sluta förrän den råkar ut för en olycka. För
just nu funderar Karel på att bygga om bakaxeln, som just nu är mer eller mindre origina,l
till att vara mer anpassad för hans banåkning.
Då Karel spenderar ca 8-10 timmar i garaget
varje dag kommer vi nog att få se en ständig
förändring av denna extrema BMW och att en
8:a är rätt nära kan vi nog vara säkra på. Vi på
tidningen kommer med glädje att följa denna
utveckling även i framtiden.

Karel jagar en 8:a

FAKTA

Namn: Karel Silha
Ålder: 31
Bostadsort: Västerås
Arbete: Serviceingenjör på siemens
Fritidsintressen:
Träna, åka enduro och downhill cykling när de finns tid
Bilmodell: : Bmw e30
Årsmodell: 1989
Hur länge har du/ni ägt bilen: 2011

Gpartners - www.gpartners.se/
WaarWest - www.waarwest.se
Engson Motor www.engsonmotor.se
BakAxelDelar - www.bakaxel.se
Millway Motorsport www.Millway.se
Do88 - www.do88.se
KlRacing - www.klracing.se
Widells Bilplåt - www.widells.se
Witune dyno - www.witune.se
Weldon Racing pumps - www.
Weldonracing.com
Svea Bil - www.sveabil.se
KSR.No - www.ksr.no

Ross Pistons www.rosspistons.com
Haltech - www.haltech.com
HPR - www.HighPotentialRacing.se
CatCams - www.catcams.be
Fastcar - www.fastcar.se
GlasKedjan Västerås
Nuke performance www.nukeperformance.com
Ansta Bildemontering - www.
anstabildemont.se
Surahammars Oljeprodukter www.suraolja.se
BVS Västerås

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det har alltid funnits där. När jag var några timmar gammal fick jag min första leksak...en 300SL
Måsvinge som jag har kvar än idag. Min pappa och min farfar har varit bilhandlare, generationerna
innan dessa var hästhandlare.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Detberor på hur man ser på det. Jag själv ser mig som en 1:a isåfall (Jag är ingen nolla). För att
jag ser mig själv som en tuner, jag förbättrar. Jag må ha ideér, men jag får inget utlopp för det.
Jag SKAPAR inget ur intet, formgivning, design osv osv, sånt som enligt mig är en bilbyggare.
Jag har beställt att min bagagelucka skulle se ut på ett visst sätt. Men det är så långt jag har fått
utlopp för det konstnärliga skapandet. Så all credd till dom riktiga bilbyggarna, men jag är bara ett
fan, inte en av dom. Min grej är att hitta fel (det är jag MYCKET duktig på) och sen förbättra bilen
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oh det är ALLT för många! Mycket som man har försökt förtränga.. många sömnlösa nätter och
gråa hår.
Men överlag har dom jobbigaste incidenter varit när bilen, av någon konstig anledning inte har
velat startat.
Och det finns ingen som helst förklaring till det...eller ja.. det har nästan alltid visat sej vara el-fel...
fel på mappen, Styrsystemet. Allt det räknar jag in som el-fel.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Sånt som ska bli snyggt.. Jag har noll tålamod..
Vem är din bilförebild?
Racing..Tuners.. Porsches RS bilar.. Eller rättare sagt. OAKLEY Designs Porsche RS bilar. Tuners
som försöker precis som jag att skapa en racingbil för gata.
Bästa garage drycken?
Vatten... oBoy´ har inget i garaget att göra!
Det kan bli så så fel..

Fakta
Namn:
Sir Pierre
Ålder:
31 ett tag till
Bor:
Malmö
Arbete:
Connoisseur
status:
Har två bilar...funderar
alltid på att utöka

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det beror på hur man ser på det.. Jag tänker på bilar hela tiden.. Skriver om bilar i bloggen.. Kör bil
varjDet beror på hur man ser på det.. Jag tänker på bilar hela tiden.. Skriver om bilar i bloggen.. Kör bil
varje dag.. Pratar bilar med alla jag pratar med.. Drömmer om bilar..
Så...säg 20 timmar om dagen
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Men blir tyvärr aldrig färdig med en bil.. Man kan alltid förbättra.. Man får alltid nya ideér.. Det är bara
pengarna som tar slut. Jag får nya tokiga tankar varje dag... Men förutom att gå igenom motorn och
mappa bilen, Vilket jag har tänkt på dom senaste 5 åren, Så funderar jag just idag på att se hur LÄTT
men BRA ljudbygge man kan ha i en racingbil... Sponsorer vore kul ;)
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JOHN MARTIN- (Tiësto vs. Dzeko & Torres Remix)
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DAVID GUETTA & SHOWTEK
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DAVID GUETTA Shot Me Down ft. Skylar Grey
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TuningArt coilovers
Passar följande bilmodeller
Audi A3 8L
Audi A3 8P
Audi A4 B5
Audi A6 4F
BMW E36
BMW E46
Honda Civic 91-00
Opel Corsa A + B
Opel Astra G
Seat Leon 1M
Seat Toledo 1M
Seat Leon 1P
Seat Toledo 5P
Seat Altea 5P
Skoda Octavia 1U
Skoda Octavia 1Z

VW Golf 1
VW Golf 2
VW Golf 3
VW Golf 4
VW Golf 5
VW Caddy 1
VW Caddy 2
VW Polo 6N
VW Beetle 1Y
VW Jetta 3
VW Passat 3C
VW Passat 3B 3BG
VW Touran 1T
VW Eos
För att hitta rätt kit, använd
sökfunktionen på www.getlow.se

Fri frakt på alla ordrar

5% Rabatt ange koden
GREENLIGHT i kassan

EVENEMANG
Text & Foto:
Martin Hansson

På Onsdagsmorgonen var det dags
för shakedown, vilket gav förarna en
möjlighet att testa bilarna i ungefär de
förhållanden som väntade dem resten
av helgen. Vi anlände vid 7 tiden och de
fick börja köra vid 08.00. Några minuter
över 8 kom första bilen och gav oss lite
försmak på vad vi kunde förvänta oss
av helgen. Först ut att sätta spåren var
regerande världsmästaren Sébastien
Ogier. Han åkte i sitt vanliga tempo,
alltså väldigt snabbt och stabilt. Vi stod

Snön yr och alkoholen flödar när det
är rally på svensk mark.

på Shakedown till klockan 11 ungefär,
sedan åkte vi till vårt hus där vi skulle
bo under helgen. Vi bekantade oss med
det, bar in alla väskor. Jag passade på
att lägga in alla bilder och filmer från
Shakedown, men även ladda batteriet
för resten av dagen. Efter att vi hade
varit i huset en stund och intagit lunch,
styrde vi kosan mot servicen och där
var vi i några timmar. Vi träffade några
från Österrike som jag hade haft äran
att träffa när jag var nere på deras hem-

maplan, på Jänner-Rallye första
helgen i Januari. När vi kände
oss färdiga på servicen och hade
kollat på allt vi ville och pratat
med alla vi skulle så åkte vi tillbaka till vårt hus. Väl där så tömde
vi våra minneskort.
Efter det så styrde vi kosan
mot Karlstad, för intag av mat.
Vi såg sedan tävlingens första
sträcka som gick på innerplan på
travbanan i Karlstad. Innan tävligen hade publiken haft möjlighet

Grannlandet är välrepresenterade
denna rally helg.

att rösta om vilka som skulle mötas på denna sträckan. Det blev
riktigt jämnt i några av heaten.
När denna sträckan var slut så
var klockan runt 21, då åkte vi
hem och jag satte mig med bilderna från kvällen till klockan
var 23 ungefär, och då hade
mina reskamrater redan gått och
lagt sig sen ungefär en timme
tillbaka(lagom kul att försöka
somna med 2st i rummen intill
som snarkar i otakt).

Efter en god natts sömn var man redo
för Torsdagens äventyr som innebar
en resa över norska gränsen. Innan vi
”flydde landet” hann vi med att se eliten
på svensk mark först på dagens första
sträcka. Sedan åkte vi in i Norge till

en sträcka som hette ”Finnskogen” och stannade på den båda
gångerna den gick. Första gången de körde den stod vi på samma ställe som vi var på 2012. Det
var riktigt kul att se samma ställe
från en annan vinkel. När de kört
färdigt sträckan så var det dags
att tända brasan och börja grilla,
på dagens meny så var det korv
med bröd, mer gourmé än så kan
det väl knappast bli? Medan vi åt
så började vi fundera på vart vi
skulle ta vägen till andra gången
de körde sträckan för att stå på
samma ställe båda gångerna var
inget alternativ. Så vi började gå
åt samma håll som bilarna körde
och vi gick i ungefär 1km tills vi
hittade ett ställe vi trodde skulle
passa, vilket det gjorde och det
var alldeles utmärkt det stället.
Jag passade även på att utbyta
tips & tricks med en fotograf från
Holland som följer hela WRCserien. Jag kunde dock ställt mig
lite bättre så jag inte hade fått så
mycket snö över mig efter varje
bil, men det har jag lärt mig till
nästa gång.
När väl denna sträckan var slut
så blev det lite bråttom tillbaka
för vi hade tydligen parkerat in en
buss som hade väldigt bråttom att
komma iväg för de skulle hinna in
till kvällsservicen, men vi hann flytta bilen utan problem för alla resenärer hade inte kommit tillbaka
till bussen. När vi sedan hade åkt

Collins quest bjöd på långa hopp över
krönet.

PÅ BESÖK
Text & Foto:
Martin Hansson

Förra sommaren var vår fotograf
Martin Hansson på Eifel-Rallye’t
i Tyskland. Varför då inte bo intill
Nürburgring? Varje morgon när
hans familj åt frukost utmed den
långa rakan fick dem se en och en
annan sportbil. Det är inte varje
dag när man sitter och äter en
ostfralla som två Mercedes SLS,
två Aston Martin och ett tiotal
Porschar i olika tråkiga slag flyger
förbi i hög fart. Enligt Martin var
han nära att sätta frallan i halsen
vid ett flertal tillfällen. Här har ni ett
gäng bilder från ringen.

Helene är initiativtagare till Girls
On Track.

Lexus - FC är ute och testas runt ringen.

Många sportbilstillverkare stävar efter bra
tider runt ringen. Här ser det ut som Jaguar
också vill prova att sätta en bra tid.

Man blir aldrig besviken på utbudet.

SUPER ANNONSPAKET
Sveriges största E-tidning, GreenLight Magazine
&
Sveriges största banåkar forum, Rejsa.nu

PRIS:
3000:- + moms
En helsida i GreenLight Magazine & en toppbanner på Rejsa.nu
Maila: info@greenlightmag.se

Reportage
Text Daniel Serénus
Foto: Johnny Odden,
Christoffer Talvis
Martin Hansson

Efter nästan 80 000 besökare
2013, var förväntningar minstsagt
höga inför den årliga Bilsport
Performance & Custom Motor
Show. Men den varma solen
gjorde dock att antalet inte riktigt
nådde förväntningarna. Det sägs
också att i år skulle besökarna få
mer ”bil” för pengarna. Men blev
det verkligen så? Kanske var
det lite väl mycket ”same same”
som gjorde att känslan av antalet
inte blev som man förväntat sig.
Dock börjar man se en tendens i
att styling med extrema kreationer
minskar och att motoreffekt samt
racinginfluenser börjar ta vid i allas bilbyggande. Men att saker
och ting utvecklas är ju inget konstigt, annars hade vi ju forfarande
bara haft flakes-lackade Amazoner med låg takhöjd.
Det var många välkända ansikten
i hallarna. Den stora avtäckningen av Morgan ”Eplamojje” Svennarp’s nya bygge var en höjdpunkt man väntat på. Men bygget
gav delade meningar. Kan inget
annat säga än att lacken som ändrade färg vid värme var grym.
Även GreenLight Magazine täckte av sitt bygge inför en stor publik
på långfredagen. Blev minst sagt
uppskattat. Vår Opel Speedster
kommer ni inte missa i sommar
hoppas vi.
Men vad fick man då för höjd-

Robin är tillbaka med ytterligare
en bred SAAB.

Vackrare ljudbygge från man
leta efter.

punkter som besökare.
Jo, man fick äntligen se Jon
Olssons Ultima GTR även kallad Rebellion R2k. Den är extremt vacker och minst sagt
brutal. I A-hallen hade vi en rad
häftiga bilar. Allt från time attack, drifting, stance och billjud
fanns representerade i år. Här
hittade vi också årets People
Choice vinnare Pär Edqvist
från Värmland, med en ovanligt
bred Mitsubishi 3000 GT. Pär
är ingen nykomling för oss på
tidningen, hans gamla Eclipse
hittar Vi i tidningen några år tillbaka. I B-hallen fanns massa
godbitar från racingvärlden och
en rad vackra byggen.
Att man inte fick ditt alla besökare från förra året var troligtvis
oturen med vädret. För detta
var nog vårens varmaste dagar

Snyggt byggt av Henrik
Andersson som visade upp
sin A4 Pick up.

hittills. Men trotts detta så lyckades arrangörerna få ihop allt
och som vanligt är man lika
glada för det. Men hoppas att
vi ser ett ökat antal med utställare inför 2015. Så sluta göm
era byggen i garaget och börja
planera inför 2015. Då bör
det ju komma närmare 90 000
besökare.
Efter en lyckad helg på Elmia
känns det som man vill lägga
sig ner och sova en vecka.
Efter all stress runt bilbyggandet skulle det vara välbehövligt
med semester efter Elmia helgen.

BRUTAL!!!

Mer konst än körbart. Men så är de
tyskar också.

Pär Edqvist från Värmland blev årets
People Choice vinnare med denna
breda Mitsubishi 3000 GT.

Rörram med kolfiberchassi.

Som vanligt bjöds det på show på
utomhusarenan.

Brutal finsk time attack bil som
skall köras i TimeAttack.nu serien.

Norska rallylegenden Petter Solberg
bjöd på show. Ja, han var duktig!

V
em kunde ana att detta är en Volvo
745 i grunden?

Ola Katamso var tillbaka med en
hyllning till Paul's bortgång.

Projektbilen är nu officellt avtäckt.

NKM heter teamet med denna råa Nissan GTR som till i år har 930 hästkrafter.

Solen gav lite mindre publiksiffra,
men arrangörerna skall ha eloge.

Lill-Pain heter sonen till Bilbyggaren Pain, 17år och redan brutalt galen!
Riktigt kul bygge och bil.

Blev färdig åkt när
Viper-10:an under
huven rasade.

Stance goes
OLD-SCHOOL

Speedhunters visade
upp denna driftingstjärna

Lätt att bli nostalgisk när man ser en äkta
Volvo 240 Grupp-A.

Hall C bjöd på en
tidsresa, väl värd att
njuta av.

Blir tre serier med Time Attack
nästa säsong, vilken kommer du
följa?
Time Attack.nu

18%
Nordic Time Attack

12%
Swedish Time Attack Championship.

18%
Ingen av dessa.

50%

Du har chansen att bli historisk
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FÖR MER INFORMATION GÅ IN PÅ
WWW.NORDICTIMEATTACK.SE
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Pris för hela säsongen: 10.000kr

TUNING CAR
.

Toyota Supra 800Hk vid 1,7 bar

3. Kopplingssparka eller använd
handbromsen för att få sladd
på bakdelen.

2. Släpp gasen och
börjar svänga för att
förflytta viktpunkten
på bilen.

1. Inled banan
i maximal fart.
Ideal linje som föraren bör
köra för att få bra bedömning.

4. Motstyr och sikta
mot inre clippingpoint.

Clippingpoint som föraren skall
komma så nära som möjligt utan
att köra in i den (vägkon).
Hastigheten under hela heatet.
Publikens ovationer, däckrök,
övergripande körstil så som
aggressivitet.

5. Få med
farten igenom
och ut ur
kurvan.

Är du ny inom
sporten, och bygger
din egen driftingbil?
Vi på DDESIGN
hjälper dig med att
leverera rätt delar!

6. Länka kurvorna ger höga
poäng.

Yttre clippingpoint.

Kontakta oss idag
och gå in på
www.ddesign.nu

Vanlig motoruppgradering:
V8 från GM. Vanligen LS-modell
från b.la. Corvette vilket ger högt
vridmoment och närmare 400 hk.

Negativ Camber
Uppgraderad stötdämpning för maximal kontroll.
Vi rekommenderar coilovers
som första uppgradering på din driftingbil.

Uppgraderad styrvinkel. Idag finns
det färdiga kit som ger upp till 70º “lock”.

En avgörande del till att få en
+ Lättsladdat.
fungerande driftingbil är bakhjulsdrift
- Mindre rök.
med antingen bromsad eller låst
+ Nybörjarvänligt.
differential. Detta resulterar till full
kraft och lika rotation på båda drivhjulen.

NeutraL CAMBER
+ Mer rök.
- Kräver mer
effekt och är
mer för den
erfarne.

POSTER
Foto: Ranis Foto

Ferrari 430
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Text: & Foto:
Daniel Serénus

Alla vet hur tråkigt plast
kan se ut efter tag på sin
älskling. Du har säkert
som oss testat en rad
olika rengöringsmedel i
den billigare kategorin,
den ena sämre än den
andra. Därför tog vi och
testa varumärket Sonax
utbud för att se om de
lyckas bättre.

Produkttest 1:
Xtreme Intense
Detailer

Shine

Så säger Sonax om sin
produkt.
Detailern är även perfekt att använda när
kvarvarande smuts, vattenfläckar och damm
förstör ytan på en annars
perfekt underhållen lack.

Produkten ger ett extra
lackskydd och ger lacken
en riktigt högblank finish.
Produkten är skonsam och
utmärkt att använda emellan vaxningar för att lacken
alltid ska se perfekt ut.
Så här säger vi:
Enligt deras uppgifter så
funkar denna på plast och
gummi. Vi tog en relativt
sliten motorkåpa som hade
både grovt litage och solbleknad. Ett perfekt objekt
gör plastrengöring. Viktigt

att man alltid är lite omanlig och läser på baksidan av
förpackningen. Här står det
att man först skall rengöra
ytan innan man sprayar på.
Vilket är ganska så logiskt.
Sedan var det bara att spraya på och torka av med en
microfibertrasa. Resultatet
blev direkt och plasten blev
skinade igen. Men tyvärr
höll den inte jätte länge.
Så detta är en produkt som
snabbt snyggar till och passar bra på utställning och
mellan tvättarna. Men väligt

lättanvänd och gav ett bra
resutlat.

Produkttest 2:

Xtreme Plastic Renovator
Gel
Men för att få ordning på en
sliten motorkåpa behövdes
något mer radikalt. Därför
fick test två bli den mer anpassade produkten Xtreme
Plastic Renovator Gel.
Så säger Sonax om sin
produkt:
För underhåll av utvändiga
plast- och gummidetaljer. Innehåller nanopartiklar som
tränger djupt ner i ytan på
sådant som stötfångare,
olackerade lister och däck.
Den djupverkande effekten
ger såväl långvarigt skydd
som djup glans och intensiva
färger. Tack vare att SONAX
Xtreme Plastic Renovator
Gel är transparent lämpar
den sig mycket väl för syntetmaterial i alla färger.
Så här säger vi:
Produkten som kommer i
en tandkrämsformad tub är
praktisk att lägga på. Till sin
hjälp behöver man två stycken mickrofibertrasor. En för
att lägga på produkten och

en för att torka av. Väldigt viktigt att plasten är ordentligt
rengjord innan du lägger på
gelen. Sedan är det bara att
arbeta ut gelen som snabbt
visar resultatet. Dock märkte
vi att man måste lägga på
ett par gånger på solblekta
ytorna och bäst resultat blev
det om vi väntade någon
timma mellan påläggningarna. Dock gjorde den underverk av plasten som nu ser
helt ny ut. Måste medge att
vi på redaktionen var väldigt
imponerade av resultatet
som både blev bra och som
nu två månader efter håller
i sig.

Läs GreenLight Magazine i plattan

Köp och läs GreenLight Magazine i Qiozk. Alla dina tidningar på ett ställe.

Qiozk

Tidningsaffären
www.qiozk.com

BESÖK
Text :& Foto:
Martin Hansson

Varför bara fotografera rally på
svensk mark när det finns så
många andra länder i Europa
som har stora rallytävlingar. På
senhösten var familjen Hansson i San Marino, Italien för att
se Rally Legends. En av dagarna hade de inget inbokat, klart
man då tar sig två mil bort för att
besöka Lamborghini museumet
för att få se äkta italiensk kvalitet.

4-dörrars!
Bä eller bu?

Museet bjöd på
grumma koncept.

Klassiker!

Need 4 Speed filmstjärnan i egen hög person.
Lamborghini Sesto Elemento.

Lamborghini Reventon

Lamborghini Veneno

En Aventador stog och väntade utanför.

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

VI KAN R-DÄCK!.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

www.persverkstad.se

www.ralphsdack.com

Tel: 0706-64 24 66
Gillstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Däck & Fälgar

Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

Specialist på Volvo m.m.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.l-m-r.se
Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Spacer tillverkning

Allt man kan tänka sig till bilen

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Billjud, DJ, PA, Ljus, Hemmabio/HiFi,
Karaoke

www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60

www.skruvat.se

Mariestad

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

Egentillverkning av spacers efter kundens önskemål till alla bilmodeller &
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods
ect. Högsta kvalitet & passform!

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

Bilvård

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Motorsport-produkter

Starcars Bilvård är det självklara valet
inom bilvård. Keramisk lackskydd, DROP
OFF, lackkonserveringar och rekonditioneringar samt även Lackering &
Solfilm.

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm ,
kolfibervinyl m.m.

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

www.starcars.se

Tel: 08-759 57 80

info@starcars.se
Stockholm
tel: 08-400 210 33

www.dinjacka.se

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Motorsport-produkter

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

Styling & tillbehör

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

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

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag &
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i
Göteborg. Välkommen!

Hos oss hittar du kända varumärken som
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint m.m.

carsound.se är importör av den amerikanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även
nya återförsäljare,
hör av er!

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror,
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varningsljus.
tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
shop.forza.se (Vår webbshop)
Tel 0322-105 30
Alingsås

www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris
Vi har FIA godkända produkter samt
folkrace godkända som passar mycket
bra till bankörning på klubbnivå

Coilovers och tuningprodukter till riktigt
bra priser, fri frakt på hela sortimentet!

www.getlow.se

www.mlimits.se

info@getlow.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

Racing is our business,
Hitta produkter från Sparco - Remus EBC - Goodridge - K&N filters - Öhlins
m.fl. Hitta mer info på vår hemsida.

Specialister på helfoliering och fordonsdekor. Ett fullserviceföretag inom
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din
bil till något unikt och personligt på några
dagar

Do88: Sveriges största sortiment med
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager.

Civinco Tuning Excellence är proffs på
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco,
DTA, NIRA, Haltech, Link ...
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjusteringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonverteringar

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

www.wrapzone.net
Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

www.do88.se
Tel. 08-588 010 88

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

www.gz-audio.se
Facebook:
facebook.com/GZaudio.se

FIA märkta motorsportsprodukter. BC
Racing Coilovers, Millers Racing olja,
Ltec, AEM, Isaw, Sparco m.fl.. Besök
hemsidan för mer info. Allt för din race
bil.

www.streetandtrack.se
info@streetandtrack.se
tel: 08-400 210 33

Vi skräddarsyr inredningar till nya som
gamla bilar. Vi gör även cabbyte, hästvagnar, båtinredningar, mc-dynor samt
reperationer av olika inrednings detaljer.

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

TEST
Text: & Foto:
Christoffer Talvis

Sonax SX90 Plus – Problem- tisprej har problem med detta. Med
SX90 plus behöver man aldrig behöva
lösaren
Nu har Sonax kommit med lösningen
på dina problem, en multispray som
fungerar i alla lägen.
Tack vare sina dubbla spraylägen och
möjligheten att kunna spraya med
flaskan ovansett hur du håller den har
du ett användningsområde som är
oändligt. Behöver du applicera sprayen på ett större område använder
du sprayfunktionen och behöver du
komma nära inpå något område där
man måste vara försiktigare använder
du den så kallade förlängda pin-point
funktionen. Vi har testat produkten i
hemmet, samt att vi har låtit en bilverkstad använda SX90 plus under
någon vecka för att se vad de tyckte.

I Hemmet:
Här kanske inte användningsområdet
är lika stort som i en bilverkstad men
du har fortfarande saker som behöver
smörjas upp emellanåt. Vi testade på
allt från kärvande dörrgångjärn och
låskistor men även kärvande barnvagnshjul som efter alla promenader
under vinterns saltfyllda gåbanor inte
rullar lika bra längre eller gnisslar.
Sprayen fyller sin funktion som vilken
annan spray som helst, men det vi gillade med just denna produkt är att du
har både spray & pin-point funktionen
som ibland underlättar. Att du kan
vända flaskan upp och ner och ända
kunna spraya ser vi också som en stor
fördel, medan andra märken av mul-

tänka på detta, det är bara att vända
flaskan så som situationen behöver
och spraya!
I bilverkstan:
Vi tog hjälp av TM Racing, som under en och halv vecka provade SX90
Plus. Deras bedömning var att själva
vätskan var riktigt bra och bland de
bättre de använt. Enda nackdelen var
det klumpiga sprayhuvudet som vid
trånga utrymmen gjorde det svårt att
spraya, oavsett vald sprayfunktion.
Sen upptäckte dem en annan sak och
det var att när du använde pin-point
funktionen och råkade komma emot
någonstans så den riktades lite neråt
så kom ingen vätska ut.
Summering:
SX90 plus är en riktigt bra multispray
som gör sitt jobb galant. I hemmet ser
vi inga nackdelar med sprayhuvudet
utan det är mer en fördel då du har
två olika möjligheter att spraya samt
att du kan vända den upp och ner. I
bilverkstan hade SX90 Plus vätskan varit bättre i en gammal hederlig
sprayburk med pipfunktion. Då hade
man fått en grym produkt just för bilverkstan. För där är tid pengar och
fungerar inte produkten som man vill
så blir den bara ståendes på en bänk
eller hylla.
Tack: Sonax & TM Racing

Foto: Patrik Karlsson @ Komet foto
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Nya Opel

Rüsselsheim. Nya Opel Astra
OPC EXTREME debuterar på
Genèvesalongen om sex dagar
och är verkligen extrem. Bilen
utvecklades på världens mest
krävande racerbana – Nürburgrings Nordslinga – och är
försedd med en tvåliters turbomotor på över 300 hk. Alla de
viktigaste högteknologiska komponenterna från racerversionen,
Opel Astra OPC Cup, finns i nya
Astra OPC EXTREME – bilen

som tar racingteknologi till vanliga vägar. Om publikreaktionerna blir lika positiva som förväntat
startar Opel produktion av EXTREME i en begränsad serie.
Då kommer över 300 hk att släppas lösa under motorhuven av
kolfiber. Turbomotorn på två liter
har bland annat direktinsprutning och variabla kamaxeltider
och är Opels starkaste fyrcylindriga motor någonsin. Den är helt
av aluminium och driver via en

sexväxlad manuell låda och
differentialbroms. Racingerfarenheterna kommer väl till
pass i OPC EXTREME, som
är 100 kg lättare än Astra
OPC tack vare komponenter
av kolfiber av högsta kvalitet.
Kolfiber används flitigt i
Formel 1 och sparar mycket vikt. Den aerodynamiskt

perfekta bakvingen, den
främre spoilern, motorhuven, fjädringsförstärkningen,
motorkåpan, fälgarna, den
bakre
hjulhusventilationen
och hela taket – alltsammans
är tillverkat av höghållfast,
ultralätt
kolfiberkomposit.
Kolfiberfälgarna är totalt 20
kg lättare än motsvarighe-

terna av aluminium och
är en avgörande faktor
för att spara ofjädrad vikt
– till både ingenjörernas
och förarnas glädje. Taket
som är tillverkat internt är
av kolfiber och fjäderlätt,
väger bara 2,6 kg jämfört
med 9,3 kg för ett konventionellt tak av plåt. Detta
sänker bilens tyngdpunkt
markant. Framskärmarna
är gjorda av aluminium
och väger bara 800 gram
styck i stället för de 2,2 kg
tunga plåtskärmarna.
Viktsänkningar
på
avgörande områden förbättrar bilens reaktioner,
köregenskaper och vikteffekt markant. Den här
förklädda banracern har
näst intill lika fenomenala
köregenskaper som sin
släkting i Nürburgring Endurance Championshiptävlingarna. Astra OPC
EXTREME har Brembobromsar med sexkolvsok
och 370-millimeters skivor
fram. Bromsarna kommer direkt från racerbilen
och har en effekt som kan
ta andan ur en. Högprestandadäcken i dimension
245/35-19 är specialutvecklade för EXTREME
och har nästan samma
grepp som däcken på

racerbilen. Fjädring och
dämpning kan justeras på
samma sätt som i en riktig
racerbil.
Den kompromisslösa konstruktionen går igen inne
i bilen: ut med baksätet,
in med säkerhetsburen.
Föraren och co-drivern sitter perfekt i riktiga skalstolar från Recaro och säkras
av
sexpunktsbälten.
Besättningen inte bara sitter i Astra OPC EXTREME,
den blir en integrerad del
av den. Föraren greppar en kolfiberförstärkt,
mockaklädd ratt med gula
dekorsömmar. De typiska
färgerna för Opel Motorsport finns läckert applicerade på olika ställen, till
exempel i den exklusiva
logotypen och i trösklarnas
och frontspoilerns lackering.
På tal om lackering är
karossformen från Astra GTC – som OPC EXTREME utgår från – det
perfekta
exemplet
på
Opels
designfilosofi.
Flerskiktslackeringen på
Astra OPC EXTREME
kombineras med högkvalitativa dekaler med
”3D-effekt” som ytterligare
förstärker karossens tydliga veck, kraftfulla linjer

och atletiska proportioner.
– Med nya Astra OPC EXTREME visar vi vad
verklig körglädje är! Bilen är helt enkelt spektakulär. Entusiasterna kommer att gilla utseendet, utan att vi har gått till överdrifter är
detta en bil man kommer att vända sig om efter. Interiören är superb och typiskt Opel: spännande, välgjord, av tysk kvalitet. EXTREME
är den nya toppversionen i Astra-familjen och
har alla attribut en riktigt sportig bil ska ha,
säger Opels vd Karl-Thomas Neumann.

cirocco
NYA VW S

Det var för precis 40 år
sedan, närmare bestämt
på 1974 års upplaga av
Geneva
International
Motor Show, som den
första
generationen
Scirocco hade världspremiär.
Nu premiärvisar Volkswagen den senaste
generationen av denna
ikon som hittills sålts i
mer än 1 miljon exemplar. Platsen är återigen
den internationella bilsalongen i Genève.
Den nya versionen har
vidareutvecklats
både
tekniskt och rent utseendemässigt.
Ta
t.ex. motorerna: de 6
direktinsprutade turbo-

motorerna (varav två
lanseras i Sverige) hör
till den senaste generationen i Volkswagens
4-cylindriga motorfamilj
och uppfyller alla kraven
i utsläppsnormen EU 6.
Dessutom är de upp till
19% mer bränsleekonomiska. Som standard är
180 hk-versionen utrustad med start/stopp-system liksom med ett energiåtervinningssystem.
I Sverige kommer nya
Scirocco att erbjudas
med två TSI-motorer på
180 hk respektive 280
hk (Scirocco R). Trots
sin sänkta bränsleförbrukning, stoltserar alla
motorerna med högre

prestanda. Det största
klivet i detta avseende tar
Scirocco 2,0 TSI på 180
hk (132 kW) (tidigare 1,4
TSI på 160 hk (118 kW))
och 280 hk starka Scirocco R (tidigare 265 hk/195
kW).
Vassare utvändigt, fullmatad invändigt. Exteriören
på Scirocco ”2014” karakteriseras bl.a. av de
nydesignade front- och
bakpartierna – fram med

nya halogen- eller bi-xenon-strålkastare och bak
med LED-lyktor. VW-märket bak kan fällas ut och
fungerar nu som handtag
till bakluckan. Invändigt
hittar vi sportstolar och
en läderklädd sportratt
med multifunktion som
standard, och sportbilen
bjuder också på nya material och färger. Till de
nya tekniska finesserna
hör t.ex. Dynaudio Excite

Sound System, som är speciellt
utvecklat för Scirocco, och parkeringshjälpen ParkAssist. Nytt ombord är också de standardmonterade extrainstrumenten (laddtryck,
kronometer, oljetemperatur) – en
hyllning till ursprungsversionen av
Scirocco.
Scirocco marknadslanseras i sommar.

1 av 3 får
cancer.
Men alla
drabbas.
Bli månadsgivare i dag.
Gå in på cancerfonden.se eller
ring oss på 020-59 59 59.

Per
Fick cancer
diagnosen
myelom 2010

Fotograf Pär Bäckstrand / VOL
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Porsche Boxster GTS och
Porsche Cayman GTS heter
de starkaste och snabbaste
av Porsches mittmotormodeller. Med uppgraderade motorer och PASM-chassi sätter de ny standard i klassen.
Boxster GTS och Cayman
GTS lanseras i maj 2014.
De nya toppmodellerna
känns igen på en ny och
modellunik front med mörka
bi-xenonstrålkastare
och
Porsche Dynamic Light System (PDLS) som standard.
Det modifierade bakpartiet
och bokstäverna GTS på sidan skingrar alla tvivel.
Beteckningen “ GTS”, Gran
Turismo Sport, har allt sedan den legendariska Carrera GTS från 1963 inneburit
topprestanda. Med de nya
modellerna visar Porsche
på nytt sitt engagemang för
äkta sportbilar avsedda för
både tävlingsbanan och för
vardagskörning.
De sexcylindriga boxermotorerna i de nya toppmodellerna baseras på 3,4-litersmotorerna från Boxster S
respektive Cayman S. De
utvecklar nu 15 hästkrafter
mer (11 kW). Det betyder att
Boxster GTS har en effekt
av 330 hk (243 kW) medan

Cayman GTS utvecklar 340
hk (250 kW). Vridmomentet
är tio Newtonmeter högre i
båda modellerna. Dessutom
ingår Sport Chrono-paketet i
standardutrustningen i båda
bilarna. Med dubbelkopplingslådan (PDK) som är ett
tillval, och den aktiva Sport
Plusknappen,
accelererar
Boxster GTS från 0 - 100
km/tim på 4,7 sekunder.
Cayman GTS är en tiondels
sekund snabbare.
Med manuell sexväxlad växellåda har Porsche Boxster
GTS en toppfart av 281 km/
tim medan Porsche Cayman
GTS når 285 km/tim. De nya
toppmodellerna är de första
av Porsches mittmotormodeller som certifierats enligt
kraven i Euro 6. Enligt den
mätmetoden är bränsleförbrukningen med PDK-låda
8,2 liter per 100 km (9,0 liter per 100 km med manuell
växellåda.)
I Boxster GTS och Cayman
GTS kombineras utmärkta
köregenskaper med bekväm
körkomfort och exklusiv
utrustning. Så ger kombinationen av PASM och Sport
Chrono-paketet föraren möjlighet att med ett knapptryck
välja mellan sportiga köre-

genskaper å ena sidan och
långfärdskomfort å andra sidan. Däcken med dimensionen
235/35 fram och 265/35 bak på
20 tum stora Carrera S-fälgar
är rätt anpassade för båda uppgifterna. Båda modellerna
har som standard sportstolar i
skinn med inslag av alcantara.
Liksom Porsche Carrera GTS
och Porsche Panamera GTS,
handlar Boxster GTS och Cayman GTS om extremt sportiga modeller med överlägsna
köregenskaper. Bokstavskombinationen härstammar från
Porsche 904 Carrera GTS, en
tävlingsbil från 1963 som också
kunde registreras för att köras
på vanliga vägar. På 1980- och
1990-talet kom GTS-versioner
av Porsche 924 och Porsche
928. Senare kom också GTS-

S3 - Cab
Nya Audi

Audi presenterar nu S3 Cabriolet, den enda fyrhjulsdrivna cabrioleten i sitt segment.
2.0 TFSI-motorn utvecklar
hela 300 hk och levererar
380 Nm vridmoment men
förbrukar endast 7,1 l/100
km med S tronic-lådan.
Givetvis är Audi S3 Cabriolet
utrustad med quattro permanent fyrhjulsdrift för optimal
respons och grepp på alla
underlag. Lättviktskonstruktion och högprestandachassi
är andra kännetecken för
Audi S3 Cabriolet som börjar
säljas i vår.
I Audi S3 Cabriolet kombineras den eleganta designen
i en klassisk cabriolet med
prestandan från Audis Smodeller. Den fyrsitsiga cabrioleten har blivit större och
mäter nu 4,43 meter på längden, 1,79 meter på bredden
och1,39 meter i höjd, med
en hjulbas på 2,6 meter.
Sufletten, som finns i tre
färger, är på klassiskt maner
i tyg och manövreras via en
elektrohydraulisk konstruktion där magnesium, aluminium och höghållfast stål
håller vikten nere. Med en
enkel knapptryckning kan
man, i hastigheter upp till 50
km/h, öppna upp eller stän-

ga den skumisolerade akustiksufletten på 18 sekunder.
Ett aktivt störtbågesystem
skyddar passagerarna vid
en eventuell rundslagning.
Designdetaljer
avslöjar
prestandan. Den kromade
singleframe-grillen har en
platinagrå insats och dubbla
tvärstag i aluminiumdesign.
Luftintagen är markerade
med bikakemönster. Aluminiumramen runt vindrutan,
backspeglar i aluminiumlook
och markerade dörrtrösklar
definierar sidorna. Bakljusen
är utrustade med LED som
standard.
Bagageluckan
har en extra spoilerkant och
stötfångaren har specialdesignats. Den platinagrå
diffusorn omsluter de fyra
ändrören som är typiska för
S-modellerna.
2.0 TFSI på 300 hk
2.0 TFSI-motorn ger 300 hk
mellan 5 500 och 6 200 v/
min och levererar 380 Nm
vridmoment från 1 800 till
5 500 v/min. Med S tronic
accelererar S3 Cabriolet
från 0 till 100 km/h på 5.4
sekunder, med topphastigheten på 250 km/h elektroniskt begränsad. Med
launch control och quattro
permanent fyrhjulsdrift över-

förs motorkraften direkt till vägbanan
för maximalt väggrepp.
Audi S3 Cabriolet väger endast 1 620
kg (tomvikt) tack vare lättviktskonstruktionen där karossen är gjord i
ultrahöghållfast stål och motorhuven
i aluminium.
Den turboladdade 2.0 TFSI-motorn
med 1 984 cylindervolym är en verklig prestandamaski

Audi S1

Ett välkänt namn gör comeback: Audi presenterar nya
Audi S1 Sportback utrustad med en 2.0 TFSI-motor
som utvecklar 231 hk och
producerar 370 Nm vridmoment. Den permanenta
fyrhjulsdriften quattro och
det modifierade chassit ser
till att kraften överförs direkt
till vägen för bästa prestanda.
edan på 80-talet fick Audi S1
legendariskt rykte. Det var
bilen som såg till att märket
dominerade rally-VM på sin
tid. Nu är namnet tillbaka
– men denna gång i en bil
för allmänna vägar. Audi S1
Sportback är den nya prestandamodellen i A1-familjen
och samtidigt instegsmodell
i S-programmet.
“Audi S1 erbjuder alla egenskaper som du hittar i en
sportbil; bra prestanda, direktrespons och permanent
quattrodrift som överför
kraften till vägen på ett överlägset sätt” säger utvecklingschef Prof. Dr. Hackenberg
och tillägger: “quattro har en
stor skara fans som säkert
kommer att bli ännu större
tack vare insteget i det nya
segmentet.”
En högpresterande fyrcylindrig motor skapar drivet: 2.0
TFSI-motorn med turbolad-

dare utvecklar 231 hk och
producerar upp till 370 Nm
vridmoment. Audi S1 Sportback accelererar från 0 till
100 km/h på 5.9 sekunder
med en topphastighet på
250 km/h och blandad förbrukning på 7.1 l/100 km,
vilket innebär 166 gram CO2
per kilometer.
Liksom alla S modeller är
Audi S1 standardutrustad med quattro permanent
fyrhjulsdrift, i detta fallet med
en hydraulisk lamellkoppling
vid bakaxeln. Den unikt anpassade mjukvaran har en
utpräglat dynamisk avstämning. Den elektroniska differentialspärren med den
vidareutvecklade hjulselektiva momentregleringen är
en funktion i den elektroniska stabiliseringskontrollen
(ESC). Den kan deaktiveras
i två steg och kompletterar
ingreppet från lamellkopplingen med fint doserade
bromsingrepp på de inre hjulen vid kurvtagning – samspelet mellan båda systemen
ger ett extremt agilt, precis
och stabilt uppträdande.
Chassit har blivit grundligt
omarbetat tillsammans med
den elektromekaniska servostyrningen. Modifierade
hjullagerhus på framaxeln förbättrar responsen

vid kurvtagning. En ny mer
avancerad fyrlänkskonstruktion ersätter den befintliga
bakaxeln av torsionstyp som
används på Audi A1. Setupen är sportig och stram;
kördynamiksystemet
Audi
drive select möjliggör med
ett stort antal inställningar för
att kunna variera responsen
på motorn och de standardmonterade justerbara stötdämparna i flera olika nivåer.
En större huvudbromscylinder liksom stora bromsskivor
– fram 310 millimeter i diameter – säkerställer utmärkt
inbromsning. Som tillval kan
röda bromsok med S1 logo
beställas. Audi S1 är standardutrustad med 17-tums
hjul med 215/40 R17 däck
och som tillval finns 18-tumshjul med 225/35 R18 däck.
Audi S1 Sportback känns direkt igen på designen. Xenon
plus strålkastarna är helt nya
och LED bakljusen kommer
med en ny horisontal grafik.
Många detaljer – speciellt på de främre och bakre
stötfångarna, trösklarna och
avgassystemet – har fått en
mer markant design. Fyra
nya exteriöra lacker erbjuds
utöver de redan tillgängliga.
Optikpaketet quattro exteriör
ger en ännu skarpare siluett,

bland annat genom en stor
takspoiler.
Interiören går i mörka toner med instrumenten i den
mörkgrå skalan som är
speciell för S-modellerna.
Pedalerna är gjorda av borstat stål. Som alternativ
till de standardmonterade
sportstolarna erbjuds S sport
stolar med integrerade nackstöd. Ett interiört stylingpaket
kan väljas till för att addera
färgaccenter.
Den omfattande standardutrustningen kan kompletteras med bl.a. MMI navigation plus eller Bose surround
sound system. Audi connectenheten som inkluderar
biltelefon ger uppkoppling
till internet och tillåter passagerare att ansluta sig och
skicka e-mail på mobilen
via en Wi-Fi hotspot, medan
föraren uppskattar skräddarsydda tjänster från Audi
connect med bland annat reseplaneraren.
Audi S1 Sportback kommer
att lanseras under andra
kvartalet 2014 till ett ca-pris
på 309.000 kr.
* Audi S1 i 3-dörrarsversion
kommer ej att erbjudas i det
ordinarie modellprogrammet
i Sverige.
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Koenigse

ONE:1

Med One:1 har man presterat sitt drömmål. En bil med
lika många hästkrafter som
kilon. Allstå över 1300 hästar.
Vilket ger en extrem prestanda där man når 400km/h på
20 sekunder och trycker man
bromsen i bott säger tillverkaren att bilen skall stanna på
Resan för Koenigsegg har 10 sekunder. Vilket utsätter
varit kort och prestigefylld. föraren för en enorm G-kraft.
Ett litet företag från Ängel- Men bevisar att bilen är exholm som slagit sig in som tremt snabb både till topp
stormen Gudrun på sport- och till stopp.
bilsmarkanden. För idag
vet nog nästan alla bilin- Bilen är extremt aerodynatresserade vad Koenigsegg miskt utformad med en ny
är, även om de nu inte kan vingkontruktion som är dynamisk. Vilket justeras via en
stava till bilmärket.
Om man skall plocka ut en
favorit från Geneva Auto Salon, måste det nästen bli en
underbara svensken. För när
man inte trodde man kunde
bygga mer modeler baserade på Ageran så släpper
man modelen One:1.

Inbromsningen ner i Aremberg på Nürburgring blev alldeles för sen, den omisskännerliga känslan av katastrofal
understyrning gör sig påmind
och det obarmhärtiga armcoräcket närmar sig oroväckande snabbt. Under de kritiska sekunderna förbannar jag
mig själv för att ha påbörjat
min instruktörskarriär så tidigt i livet. Det skulle vara kul
att leva förbi sin 25-årsdag i
alla fall.
Plötsligt hittar de stackars
R-däcken en liten torr fläck
i vätan och lyckas slänga
bilen åt sidan och undvika en
längre sjukhusvistelse, eller
en evig sovplats 6 fot under
marken.
Jag maskerade mitt chockade och skräckslagna ansikte med mitt poker-face
och sade till kunden i fråga
att bromsa lite tidigare nästa
varv, speciellt nu när det inte
är så torrt ute.
Svaret blev att ”ursäkta, det
gick att bromsa där på simulatorn”. Då gick en propp i
skallen.

hetast anlände en välklädd
till synes snäll man till kontoret för att hyra ett par bilar.
Han var i ~25års-åldern och
var vid första bemötande
en trevlig man som gav en
seriöst intryck.
Mannen i fråga hade hyrt en
Ferrari 458 och en McLaren
MP4-12C i fyra dagar tillsammans med sin far med planer
att köra bilarna på Spa-Francorchamps och Nürburgring.
I inövad rutin frågades de
om eventuell erfarenhet med
snabbare bilar och bankörning fanns. Det lugnande svaret var att de hade kört superbilar och på bana i halva
deras liv. En svag gnista av
hopp tändes, kanske fick
man åka med någon som
faktiskt kunde köra bil?
Sällan har jag haft så fel.
Bilarna och kunderna skulle
transporteras till Spa-Francorchamps för en trackday
där. Jag fick börja åka med
den yngre mannen i McLaren-bilen. Efter bara några
hundra meter började en
gnagande känsla av tveksamhet krypa upp längs
Dagens ämne handlar om att min nacke.
instruktörsyrket inte alltid är Varje gång vi låg i en kurva
en dans på rosor.
gasade han lite för mycket
för min smak. Bilen höll inte
En av mina första dagar i Maj riktigt med hans körstil. Den
när solen stod som högst och passade inte riktigt 625hk,

bakhjulsdrift och mittmotor.
Lugnt och skämtsamt tipsade
jag om att han kunde ta det lite
försiktigare i kurvorna på grund
av kraften och motorns position.
Svaret blev; ”Va?Jag trodde alla
superbilar var fyr-hjulsdrivna”
*exakt citat.
Att vara helt mållös har sällan
hänt för mig.
De få gånger det har inträffat
var första gången med en kvinna samt varvet runt Mantorp
med en McLaren F1 körd av
LeMans-vinnaren Stanley Dickens.
Ett par saker cirklade runt i min
skalle ett par sekunder.

1: Bara för att en bil är fyr-hjulsdriven betyder det inte att den
är okrashbar?
2: Hade de inte kört superbilar i
halva sina liv?
På med poker-face och berätta
snällt att så var det inte, viss försiktighet måste hållas. Här förstod jag att dessa dagar skulle
bli småtunga. Hade jag haft en
fysikbok där och då hade jag
slängt den i ansiktet på kunden
och utbrustit:
”Läs denna innan du nånsin sätter dig i en bil igen”
Givetvis hölls humöret under
kritisk temperatur och jag skrattade lite. Undrar om han kände
att det var ett nervöst fejk-skratt?
Resten av resan gick med
småspänd stämning.
Vid ankomst till Spa möttes vi
av superbilar av alla slag, färger
och former. Allt ifrån Mclarens
till Porsche 993 GT2 RSR hade
dykt upp för att harva upp ett
par gånger i Eau-Rouge. Dörren öppnades och väggen av
hetta som slog mig i ansiktet var
obarmhärtig, vilket betydde bra
grepp i däcken, tacksamt nog
för mig.
Bilen kunden skulle köra var
en Renault R26R vilket är en
ytterst rolig och potent bil i rätt
händer. 1100kg, 270hk och Rdäck är ett recept för en fantas-

tisk trackday-bil!
Eftersom den var manuell
frågade jag om kunden var
van med det. Självklart var han
det, bilen hemma var manuell!
Efter vi spänt fast oss i de fruktansvärt skålade race-stolarna
och jag spänt fast mig lite extra i smyg gav vi oss ut.
Redan där var något fel, söker
ni på definitionen på ”nervositet” eller ”hur man ser ut när
man gett sig in på något man
inte kan” Kommer ni få upp en
bild på min kunds uttryck.
Första motorstoppet i starten
brydde jag mig inte så mycket
om, det är lätt hänt. Det var vid
fjärde och femte jag undrade
ifall han hade kört manuellt.
Tillslut kom vi iväg. Han kan
omöjligen kört manuellt tidigare i sitt liv. Växlingarna var på
helt fel ställen och tog så lång
tid att vi var redan förbi kurvan

vi från början skulle växla ner
inför. Jag förbannade mina
kollegor som gett mig uppgiften åka med denna man.
Efter en dag av tysta svordomar, nära avåkningar och
växlingar som får en Smart:s
Automatlåda att verka som en
sekventiell racelåda, åkte vi
hem till Ringen igen.
Dagen efter skulle de köra på
Nürburgring. Jag vägrade åka
med.
Jag ville överleva.
Vad vill jag säga med det här?
Snälla, åker ni med en instruktör, lyssna på vad vi säger. Vi
säger inte något för att vi tycker det är kul eller för att kränka
er.
Vi finns för att hjälpa er.
Kör lugnt.
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