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Elmias sista dag.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Alla som någon gång ställt ut 
under ”Bilsport Performance 
and Custom Motorshow” vet 
att mässans sista dag är den 
mest långtråkiga och minst 
betydelsefulla dagen. Dagen 
man bara väntar på att få åka 
hem. Det är dock bästa dagen 
för dig som vill besöka mässan 
utan att stå och knö med massa 
besökare. 

Det var därför vi kom på den 
genialiska idé att släppa vårt 
nummer denna måndag som 
alla längtar efter att ha något att 
göra. Att sedan få vara först ut 
med repotage av Mr. Lukas Koos 
nya bygge som avtäcks under 
mässan känns inte helt fel. Vi har 
fått äran att följa Lukas och hans 
bygge vilket gör det extra roligt 
att sedan få vara först ut med 

att visa upp det i tidningsform. 
Undertecknad har känt Lukas lika 
länge som jag gjort karriär i denna 
värld. Ända sedan car24.se, 
under stylingtorget.se/motorzon/
tidningen Stylingbörsen och 
nu senaste fem åren genom 
GreenLight Magazine. Det har 
gjort Lukas till en mycket god vän 
som alltid varit en ambassadör 
för vårt arbete kring tidningen. 

Men jag måste erkänna att 
släppa ett nummer under denna 
viktiga helg i bilbyggarnas liv gör 
att man blir lite extra nervös, att 
vilja prestera lite bättre än man 
tidigare gjort, hitta godbitarna att 
fylla tidningen med. Vilket alltid är 
svårare när säsongen inte börjat, 
men tror ändå vi lyckas få till det 
där med läsvärde trots allt!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text:: Daniel Serénus

Foto: Christoffer Talvis
Martin Hansson

1987 premiärvisades första Robocop-filmen, 2014 släpper man en ”re:make” av fil-
men med en svensk som huvudrollsinnehavare och 2015 ger Lukas Koos från Eksjö 
oss sin hyllning till succé-filmerna, ZCop



Lukas Koos är i ett välkänt 
namn i bilbyggarvärlden som 
vi på tidningen följt på ut-
ställningar och genom galna 
byggidéer. Den dagen Lukas 
slutar bygga på bilar, den sor-
gen. Lukas är en sann am-
bassadör för det som vi idag 
kallar modern custom och 
som tidigare hette ”styling”.

Men går det ens att imponera 
efter hans förra bygge som 
var inspirerat kring karaktären 
James Bond? Till och med 
Lukas ställde sig denna fråga. 
Det var först när företaget Pi-
oneer kontaktade honom och 
bad honom skapa en bil att 
visa upp sina nya produkter 
i, som tanken till detta bygge 
uppkom. 
Hade allt tänkt tanken om att 
ta en av det tidigare byggena 
och skapa något nytt igen, 
säger Lukas.

Han ville samtidigt nå en äldre 
och yngre publik precis som 
00Z-bygget gjort. Vad passar 
inte då bättre än en kultfilm 
som nyligen stått i centrum av 
filmvärlden. Som vanligt läg-
ger Lukas ner hundratals tim-
mar i att undersöka allt kring 
temat. Som att mata igenom 
filmerna om och om igen. För 
när Lukas är i farten är det 
en fröjd för ögat när det kom-

WOW Lukas!
Lyktor, detaljer, plexi-vingen 
och utblåsen, gör bakdelen 
till ett mästerverk.



mer till genomtänkta detaljer. 
Vi syftar då på hur varje de-
talj är så noga utstuderad för 
att passa temat, som att det 
ligger en röd linje av lampor 
i framrutan för att efterlikna 
den röda linje i Robocops 
hjälmvisir som han har i den 
senaste filmen. Att installera 
ett horn som talar repliker från 
filmerna, att placera alla röda 
lampor till vänster om bilen 

Lukas bygge har varit 
väntat, vi ville se mer efter 
succén med 00Z-bygget.  



och de blå till höger. Man slutas 
aldrig förvånas när det gäller den-
na smålänning. 

Planen var att bygga på en helt 
ny bil från 2014 men biltillverkar-
en hade ej möjlighet att gå in med 
fullsponsring. Dealen dem gav 
Lukas istället var nästan för bra 
för att vara sann, men Lukas val-
de att avböja för att inte behöva 
ta lån. Då gick han ut till garaget 
för att se vilken av bilarna som 
skulle passa bäst för en remake, 
vilket visade sig bli riktigt bra i 
slutändan. Bilen som i grunden är 
en Mazda RX8:a från 2004. Den 
premiärvisades på Elmia 2011, 

då med beteckning Zitrix. Men för 
att lyckas överträffa sig själv var 
han tvungen att ta fram sitt gam-
la tidigare jag,  tänka lite utanför 
boxen och med en viss karaktär 
av galenskap. Att det skulle vara 
en polisbil, var självklart enligt Lu-
kas. 

Jag tyckte RX8:an hade rätta 
formerna för att passa som en 
futuristisk polisbil. Det var därför 
Zitrix fick ge plats åt Robocop, 
säger Lukas

Bilens helhet har verkligen fångat 
upp en blandning mellan de äldre 
filmerna och den senaste. Bilens 

Resan till Z-Cop har inte 
varit en dans på rosor för 
Lukas.



färg kombinerar båda, den 
blåa färgen är inspirerad från 
Robocop 2 och den svarta 
färgen från den nyaste Robo-
cop. Men något som verkli-
gen tog emot att göra vid lack-
eringen var motorhuven som 
skulle lackeras svart. Den är 
gjord i kolfiber, vem väljer att 
lacka över kolfiber, jo Lukas. 
Även om Madza RX8 inte 
ens var påtänkt 1987 (när 
första filmen var aktuell) så  
känns det som helheten ger 
rätt känsla av SCI-FI. 

Ligger mycket planering ba-
kom just detta bygge. Jag 
lade ner nästan ett år på att 

planera. Alltifrån att få all ele-
ktronik att funka rent praktiskt 
till att helhetsintrycket skulle 
kännas Robocop, säger Lu-
kas Koos.

I Bondbygget 00Z var det 
lyxen som stod i centrum, i 
ZCOP är det råheten som är 
stöttepelare. 
Men samtidigt får man inte 
missa framtidsaspekten i att 
skapa något efter en SCI-FI-
succé. Men även här över-
träffar Lukas sig själv med 
bakdelen av bilen. Plexiglas-
vinge, vem hade ens kommit 
på tanken?



Trotts att Lukas spenderat snart 
halva sitt liv till att bygga på bilar, 
behöver inte det vara någon ga-
ranti till att det går som på räls. 
Nej i detta fall var det precis tvärt 
om, hade han inte fått hjälp av 
sina vapendragare Daliz, Erik och 
Tommy hade bilen varit långt ifrån 
klar.
 
Det blev backjobb på backjobb 

kändes det som, säger Lukas
Men vi kan glädja oss med att re-
sultatet blev desto bättre och det 
erkänner Lukas också.

Det som alltid är roligast med Lu-
kas byggen är han alltid kommer 
körandes i dem. Lukas plöjer ner 
några 1000 mil på mätaren varje 
säsong för att vi runt om i Sverige 
skall få se hans byggen. 

RX8:an har från början en 
futuristisk design men nu är 
den en klass för sig.



Bilen talar! 
Lukas har lyckats få sin 
bil att säga repliker från 
filmerna.



Eftersom en del av redak-
tionen står på Robocops ”Most 
Wanted”-lista kommer vi nog få 
tung högerfot när ZCOP bilen 
dyker upp i backspegeln.

Som vanligt snålar aldrig 
Lukas på något när det kom-
mer till inredningsarbeten.



 

FAKTA
Namn: Lukas Koos
Ålder: 29,5 + moms (37 år)
Bostadsort: Paradis/Eksjö
Arbete: Data/Tryckeri
Fritidsintressen: Film, Tv spel, fixa hemma och garaget
Bilmodell: Mazda RX8 
Årsmodell: 2004
Hur länge har du/ni ägt bilen: Sen 2011

Tack till: 
Sponsorer:
Pioneer, Dalhems, Autosmart, Ljudia, Pirelli, Simoni Racing, Zealum, 
Abbozzo, Autpluz i Taberg, Pizzeria Evergreen
Vänner:
Tommy Halvarsson
Erik Östlund
Martin Dahlberg
Adrian Svensson
Rasmus Blom



When did your interest of cars starting?  
I started with BMX Bikes, then dirt bikes and eventually went into cars.  My first car moment I re-
call which sparked an interest for me in rotaries was hearing  

If you should rate yourself in a scale from 1 to 10, How good do you think you are? (Car 
builder)  You know you never stop learning and developing your skills in any trade.  The day you 
think you know it ‘all’ is the day you may as well give it all up.  That desire to learn and develop 
keeps you thirsty and pushing to be better and innovative.  I’m not sure if that answers the ques-
tion but I guess in my own mind I still have a long way to go then… haha

What is the worst that have happened in the garage? 
Too many to name although they have been minor I guess which I am thankful about!  You know, 
small fires, grinding incidents – the usual stuff.  I also was cleaning the stack pipes on my Western 
star Truck and slipped and back flipped onto the cab, then onto the hood then slipped down onto 
the guard and then of course the concrete!

Which part of the customizing do you have least experience in?
I’ve never been a fan of wiring.

Who is your role model of car builders?  
I was always psyched on Jesse James, he had the show Monster Garage which had lots of rad 
builds and his bikes out of West Coast Choppers were sick.  Car builders in the drift scene – I take 
my hat off to Ian Stewart of ASD in Charlotte, USA.   I’m also a massive fan of Papadakis Rac-
ing and Tanners TC.  Then of course there is Warren Overton and his crew at Pulse Performance 
(PPRE) from down under NZ. PPRE build from the ground up and specialize in Rotary engines!
 

What is the best garage drink?  
There’s only one around here mate…. Red Bull of course!

Fakta
Namn: 
Mad Mike Whiddett 
Ålder: 
34
Bor: 
Auckland, New Zealand
Arbete: 
Full time Drift Driver, 
Owner of Cre8grafx Sign 
Writing
Civilstatus:  
Father of Lincoln (7yrs) 
and engaged to Toni my 
partner of 12 years now

Providing You with Originals since 1991



How many hours do you lay on cars every week? 
It varies depending on where I’m at.  But generally pre and post event there is a few solid days of work 
on the cars.  We’re always working on new improvements where we can so if I’m not physically working 
on it I’m spending my energy sourcing parts or drumming out ideas and plans.

Do you have any interest project going on right now?
RADBUL the Mazda MX5 4 rotor twin turbo – details of the previous builds are on my youtube channel 
and full blogs can be found exclusively on Speedhunters.com
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EVENEMANG
Foto: Matteo Rampani
Text: Christoffer Talvis



Det är kul att vi får ta del 
av bilder från olika mäs-
sor runt om i världen för 
att se hur bilbyggare i 
andra länder väljer att 
modifiera sina bilar. 

Här från Expo Tuning To-
rino ser man att stance-

trenden fortfarande är 
väldigt inne. Men här 
hänger fortfarande det 
mer extrema styling tren-
den kvar vilket har förs-
vunnit lite från den nord-
iska scenen. Men som ni 
kan se är samtliga bilar 
oerhört välbyggda vilket 

Mycket tyska bilar på denna Italienska 
mässa.



vi ibland kan sakna här i nor-
den. Här hemma är det inte 
många som går hela vägen 
och bygger med hög finish 
rakt igenom utan man gör ofta 
antingen utsidan eller insidan 
av bilen ordentligt. 

Torino mässan lockar över 
50 000 besökare varje och 
växer sig bara större och 
större.

Pimp:ad Alfa Romeo. Riktigt nice!



Stance-trenden har blivit väldigt stor i 
flera delar av Europa.



Om man inte har råd med en Ferrari i 
Italien, får man vara nöjd med att få ha 
emblemet på centrumkåporna.



Fanns gott om extrema byggen på denna 
Elmia likande mässa.



Läder i hjulhuset känns lite over-kill kan 
man tycka. Men man slipper i alla fall det 
jobbiga ljudet som bara en grusväg kan 
erbjuda



En Trehjuling för vuxna barn.



Bilarna håller oerhört hög klass.

Är det så här en ny golf cab hade sett ut?



Italien verkar inte fått ett farthinder på 
varenda 30km/h väg som i Sverige.



Styling för barnfamiljer.





Reportage
Text & Foto:

Christoffer Talvis

Tänk vad ett utlandsbesök till oljeshejkarnas och de konstgjorda öarnas stad Dubai 
kan innebära. Tanken med att ta en paus i bilbyggandet eller ialla fall bygga på något 
annat än en Volvo glömdes bort ganska fort. En SUV var vad som dök upp i bilbyggar-
skallen.



Jag som hade stylad bil för cirka 
10-12 år sen kommer ihåg Öre-
brokillen när han gled in med sin 
breddade Volvo 940 vid gamla 
DHL terminalen i Örebro och folk 
bara flockades runt bilen. Antin-
gen är han tjenis med många 
inom bilbyggarkretsar eller så är 
folk oerhört intresserade av hans 
byggen, men nu några år sena-
re så vet man varför. Många är 
duktiga inom ett specifikt område 
eller gillar ett visst bilmärke men 
någon gång i livet börjar många 
snegla mot annat för att utvecklas 
eller utmana sig själva. Men ofta 
blir det så att man glider tillbaka 
i samma säkra spår där man vet 
att man har kunskapen. Precis så 
gjorde Henrik Karlsson från Öre-
bro, även känd som design by 
HK eller HK styling i Volvokretsar. 
Efter att han sålt sitt tidigare byg-
ge, en breddad vinröd Volvo V70 
kände han att det var på tiden att 
åka original ett tag, efter åtskilliga 
Volvobyggen i bagaget. 
Man har byggt Volvo i för många 
år nu så innan jag valde denna bil 
sneglade jag faktiskt Audi A6 för 
att bryta trenden men det sket sig 
ganska bra någonstans på vä-
gen, säger Henrik glatt.
Under semestern i Dubai med 
familjen där lyxiga bilar är lika 
vanligt som sönderrostade Volvo 
240 och 740 och annat gammal 
bråte här hemma i kalla Sverige 
började idéerna flöda som en 

Henrik har alltid haft snygga och välljudande 
byggen. Denna XC90 är inget undantag.



hög varvig Hondamotor. Inte 
var det Ferraris eller Lam-
borghinis som gasade runt 
i Henriks huvud, det var alla 
lyxiga suvar. Många av dem 
var modifierade av tuning-
specialister som Hamann, 
Mansory och andra värld-
skända aktörer. Väl hemma i 
kalla Sverige  stod en frusen 
Volvo XC90 och väntade på 
Arlandaparkeringen.  Innan 
XC90in dök upp i bilden  kol-
lade han på några Audi mod-
eller men tyvärr stod dessa i 
för högt pris fortfarande. 
Det hade varit trevligt att köra 
något annan än Volvo för en 
gångs skull. Men man fick 
mycket bil för pengar i detta 
fall, säger Henrik.
Nå, hur länge tror ni den fick 
vara original då? Exakt, inte 
många dagar. Den där bil-
byggarberoendet måste vara 
svårt att ta sig ur. I huvudet 
snurrade tankar om de lyxiga 
suvarna som han såg i Dubai. 
Hur kunde han få in detta i 
sin Volvo? För att få den maf-
figa känslan behövdes ett 
breddningskit, men tyvärr är 
inte stylingmarknaden speci-
ellt stor till XC90. Men ett 
företag som hade tagit fram 
sitt egna kit är Realcar så det 
breddningskittet skulle bli en 
bra grund att börja med, för 

 Efter en Dubai resa började Henriks hjärna 
att koka av idéer för att lyxa upp Volvon som 
väntade på Arlanda.



att sedan modifiera. Väl lagom 
när breddningen skulle på, fick 
Henrik åka in för operation och 
tre veckors vila stod på schemat, 
inte precis vad Henrik ville just 
då. Men tack vare dåvarande 
ägaren av Realcar och även vår 
korrekturläsare Markus Järlestam 
hjälpte han Henrik att montera på 
kittet på bilen. 
Hade inte Markus hjälpt mig här 
då hade bilen tagit mycket längre 
tid att bygga. Vila i tre månader 
är inte speciellt kul för en som vill 
hålla igång hela tiden, säger Hen-
rik. 

När vilan än var över var det 110 
procent i garaget som gällde. 
Henrik var inte helt nöjd över hur 
fronten såg ut, den såg för snäll 
ut. Splitters adderades och de 
gav ett argare intryck. Normalt 



sett är det en liten nedsänkning i 
huven på XC90 men den lagts igen 
och ett huvscoop från Nissan Na-
vara förser den raka 5-cylindriga 
motorn lite extra luft. 
Jag lyckades få till fronten precis så 
som jag ville ha den, riktigt nöjd över 
det arbetet, säger en nöjd Henrik.
Då Henrik åker på mycket utställn-
ingar med sina bilarna vet han att 
det räcker inte att bara göra bilen 
snyggare exteriört. Många småde-
taljer på karossen har rensats bort 
eller ersatts med kolfiberdetaljer för 
att höja lyxkänslan. När man sätter 
sig i bilen får man en riktig exklu-
siv känsla med de omklädda pan-
elerna och sätena i svart mocca 
med röda sömmar. Då XC90 är en 
stor och rymlig bil och rymmer upp 
till 7 personer togs tre säten bort, 
för att ge plats åt den gigantiska 
baslådan i bagageutrymmet. Henrik 
och dottern Minya älskar att spela 
hög musik på väg till dagis. Längs 
med hela bakskärmen sitter en stor 
dekal som indikerar vilket ljudmärke 
som står för den ljudtrycket. BRL 
har varit med och sponsrat Henrik 
i ett gäng byggen och även denna 
bil är fylld med GAS högtalare och 
slutsteg, men också några tv-skär-
mar för underhållningens skull. 
Att ta sig fram i en Volvo XC90 är al-
drig några problem i vanliga fall på 
grund av den höga markfrigången. 
Men när man monterar på ett par 22 
tums fälgar och sen sänker bilen re-



jält med ett par ombyggda 
KW coilovers blir det helt 
andra förutsättningar. 
Henrik valde att lacka bilen 
i nästa samma kulör ett av 
sina äldre byggen, en vin-
röd kulör från Mercedes 
och den svarta kulören 
från Ford för att bryta av 
lite och ge bilen ett längre 
intryck. 
Priset har det blivit några 
stycken genom åren, 
vilket vi förstår då bilen är 
väldigt välbyggt och rik-
tigt läcker. Skulle någon 
vara intresserad av denna 
skönhet så är det bara 
höra av sig till Henrik då 
bilen är till salu!



 

FAKTA
Namn: Henrik Karlsson
Ålder: 32 År 
Bostadsort: Örebro
Arbete: Maskinförare 
Fritidsintressen: Umgås med dottern, Enduro, cykling och bilar
Hur kom det sig att du började intresserade dig av bilar och 

modifikation:

Får nog skylla den biten på min far och min bror. 
Bilmodell: Volvo XC90 
Årsmodell: 2004

Tack till: 
Alla vänner och sponsorer som ställt upp, utan er ingen men 
framförallt tack till Hanna Rödin, Markus Järlestam, Gustav Win-
berg, Niklas Quick, Andreas Flodell, Robin Hallberg, Roger Eriksson.  
Sponsorer: BRL, Realcar, Meguairs, Bakaxeldelar, Streetwheels, 
billackering.eu, svetshuset, mantonracing, stena recycling, bilop-
timering, nerikes glasmästeri, l-m-r, do88



2x15tums GPX-basar & 3500W monosteg
Tungt baspaket som garanterar basgångar så djupa att du 
aldrig mer kommer nöja dig med mindre. Dubbla GAS 
GPX1544 drivs av det monstruösa GAS Competition 
3500.1D och resultatet är slående effektfullt. Basarna har 
en effekttålighet på 1400Watt RMS och slutsteget i sin tur 
lämnar hela 3500Watt RMS i 1 ohm. Ord.pris: 13994:-

11998 kr

 13994 kr

 898 kr
6998 kr

4490 kr

Rabatt36%

Mediaspelare från Pioneer med 4x50Watt
förstärkare och AUX/USB på fronten. 2Par
GAS BEAT-högtalare ingår. Ord.pris: 1395:-

Baspaket från Hertz. Baslåda med dubbla 
10" basar. 700Watt (RMS) monoblock och 
passande kablar. Ord.pris: 5378:-

Riktigt grym och välkonstruerad 12” bas på 
2400Watt som imponerar på omgivningen med 
kraftigt ljudtryck och välspelande bassvep.

Rabatt17%

pioneer bilstereopaket ROCKFORD POWER T2D212 HERTZ  2x10’’-BASPAKET

Borlänge
Vid Kupolen 
Skomakargatan 1 
Tel: 0243-800 80 
Vardagar: 10–18 
Lördagar: 11–16

trollhättan
överby
Anes väg 5
Tel: 0520-832 80 
Vardagar: 10–19 
Helger: 11–16

karlstad
Våxnäs
Blockgatan 6
Tel: 054-85 06 00
Vardagar: 10–18 
Lördagar: 11–15

jönköping
Vid viadukten
Kämpevägen 17
Tel: 036-71 45 45 
Vardagar: 11–18 
Lördagar: 11–15

örebro
baKOm säljaren
Adolfbergsvägen 14
Tel: 019-20 67 60 
Vardagar: 11–18 
Lördagar: 11–15

göteborg
bakom liseberg
Mölndalsvägen 19
Öppnar våren 2015

webbutiK
www.brl.se
Tel: 019-20 67 50
Vardagar: 9:00-17:00

www.brl.se
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passande kablar. Ord.pris: 5378:-

Riktigt grym och välkonstruerad 12” bas på 
2400Watt som imponerar på omgivningen med 
kraftigt ljudtryck och välspelande bassvep.

Rabatt17%

pioneer bilstereopaket ROCKFORD POWER T2D212 HERTZ  2x10’’-BASPAKET

Borlänge
Vid Kupolen 
Skomakargatan 1 
Tel: 0243-800 80 
Vardagar: 10–18 
Lördagar: 11–16

trollhättan
överby
Anes väg 5
Tel: 0520-832 80 
Vardagar: 10–19 
Helger: 11–16

karlstad
Våxnäs
Blockgatan 6
Tel: 054-85 06 00
Vardagar: 10–18 
Lördagar: 11–15

jönköping
Vid viadukten
Kämpevägen 17
Tel: 036-71 45 45 
Vardagar: 11–18 
Lördagar: 11–15

örebro
baKOm säljaren
Adolfbergsvägen 14
Tel: 019-20 67 60 
Vardagar: 11–18 
Lördagar: 11–15

göteborg
bakom liseberg
Mölndalsvägen 19
Öppnar våren 2015

webbutiK
www.brl.se
Tel: 019-20 67 50
Vardagar: 9:00-17:00

www.brl.se

TUNING CAR
Foto:   Mario Kleem

Dodge Viper STR 590 hk på bakhjulen och cirka 665 i motorn vid 6050 rpm.



EVENEMANG
Foto: Christoffer Talvis 

Foto: Courtesy of 
salon-auto.ch

För åttiofemte året i rad arrangeras denna 
världsomtalande motormässa.



2015 måste vara det år som 
biltillverkarna verkligen har 
plockat fram sina ess ur rock-
arnaärmarna När mässan 
öppnades den 3 mars var 
det sport- och superbilarna 
som dominerade mässgol-
vet. Just i år känner man sig 
lite extra stolt att vara svensk 
då Koenigsegg presenter-
ade två bilar, ena är upp-
graderad version på Agera 

R som heter Agera RS och 
den andra en helt nybyggd 
hybridbil. Regera har verkli-
gen satt pressen på de övri-
ga tillverkarna. Vilken annan 
bil på marknaden gör 0-400 
km/h under 20 SEKUNDER, 
ja ni läste rätt, helt sinness-
jukt snabbt. Man slutas aldrig 
förvånas över vad Christian 
Von Koenigsegg och grabbar-
na nere i Ängelholm skapar.  



I övrigt har vi många andra spektakulära bi-
lar som det pratas oerhört mycket om, As-
ton Martin Vulcan, Lamborghini Aventador 
LP 750-4 Superveloce, Ferrari 488 GTB, 
McLaren 675LT, Spanio GTA och SCG 003 
(Scuderia Cameron Glickenhaus). Men 
vi har även andra heta bilar som kommer 
vara lite mer humana i plånboken för oss 
dödliga, Honda Civic Type-R och Ford Fo-
cus RS bland annat.

Sen har vi även tuningföretagen som pre-
senterade några trevliga och även lyxiga 
bilar. Brabus tillexempel som hade flera 
exklusiva versioner av Mercedes. För att 



nämna några S63 coupé, 
V-class och S65 med Bra-
bus iBusiness. Tre stycken 
riktigt välbyggda och exklu-
siva bilar. Styling- och tun-
ing företaget Hamann hade 
en Porsche Macan S med 
widebody kit, Bmw X6 med 
widebody kit samt en Lam-
borghini Aventador Road-
ster.

Men biltillverkarna bjuder 
också på koncept, italien-

ska quattroruote och Giu-
giaro, Audi Prologue Avant 
(som ni kan läsa om här i 
tidningen), Nissan Sway, 
Honda FCV, Lexus LF-C2, 
Divine DS.  Koncepten bru-
kar väldigt sällan bli verk-
lighet för produktion men 
vissa skulle man önska att 
det vore, kanske smärre 
modifieringar för att inte 
vara så extrema i sina for-
mer. 

Koenigsegg stod för årets snackisar på 
Genéve's stora motormässa.



Taklös lexus skall utmana Audi och 
Mercedes.

McLaren visade upp sin stilrena sida.



Journalister från hela världen samlas på 
mässan

Mycket talar på att framtidens drivmedel kom-
mer att bli el. Dags att låsa el-avtalet i några 
hundra år.



Bra bildelar till skruvade priser
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Handla tryggt
till lägsta pris!
Skulle du hitta samma bildelar billigare än på Skruvat.se  
så garanterar vi dig samma pris – men med våra trygga  
leveranser, bra service och schyssta villkor!
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till lägsta pris!
Skulle du hitta samma bildelar billigare än på Skruvat.se  
så garanterar vi dig samma pris – men med våra trygga  
leveranser, bra service och schyssta villkor!

POSTER
Foto:  Hjalmar Van Hoek, 

jallegraphics.comBMW 3-series



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
 
Gillstad

Generalagent / Importör / Distributör av 
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining 
Monkey, Race Ramps, HRX och Toor-
ace. Produkterna finns i vår webshop 
och hos mer än 200 återförsäljare i 
Skandinavien! 

www.seabeach.se

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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 

Däck & Fälgar

VI KAN R-DÄCK!.  
Kolla in vår webshop som är fylld med 
produkter från välkända tillverkare 
 
www.ralphsdack.com 
 
Tel: 0520-44 44 99 
 
Sjuntorp

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se



Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Belysning

Brett sortiment av LED arbetsbelysning, 
xenon arbetsbelysning, takramper, 
varningsljus- & utryckningsljus, xenon 
konverteringssatser m.m. till marknadens 
absolut lägsta priser.  Snabb leverans 
inom hela Sverige och tillmötesgående 
kundsupport 7 dagar i veckan!

 www.crazyride.se

Högkvalitativa produkter anpassat för 
motorsport.
Hjälmar, nackskydd, fönsternät, kläder, 
bälten, intercom-system, bromsskärmar, 
väskor m.m. 
FIA-godkäntda produkter.

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

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

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.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 uppdat-
eringar.

www.stertman.com

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Extremeprotect är ett långtidsverkande 
starkt eco lackskydd för dig som vill ha 
ett lättskött och slitstarkt lackskydd. Ex-
tremeprotect Glass Coating / Drive and 
Shine 

www.extremeprotect.se

072-854 53 57
Stockholm
info@extremeprotect.se

Motorsport-produkter

Spacer tillverkning

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

www.manton.se

Tel: 0586-35888
Karlskoga



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto 
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror, 
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varn-
ingsljus.

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till 
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fos-
gate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Au-
dio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

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

www.getlow.se

info@getlow.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

www.Billjudgruppen.se

Färgelanda

Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Silikon slangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering & Foliering

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

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se

054-210 400

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Billjud



EVENEMANG
Text: Christoffer Talviis
Foto: Pontus Blomqvist

Det är inte bara sommarmånaderna 
som bjuder på fartfyllda evenemang. 
Speed Weekend har blivit en folkfest 
på vinterhalvåret.



De senaste åren har Storsjön 
vid Årsunda i Gästrikland 
blivit något av en höjdpunkt 
i början av året. Här kan 
man få se de konstigaste 
kreationer dundra iväg i en 
jäkla fart, vad sägs om ett 
badkar med skoterdrivning. 
Arrangören Landracing.
se som ligger bakom detta 
evenemang är ett gäng mo-
torentusiaster som verkligen 
inte är blyga. 
Under sista helgen i febru-
ari i år var det dags för årets 

upplaga av Speed Week-
end. En helg fylld med fes-
tligheter, höga hastigheter 
och en show på alla olika 
nivåer. Landracing.se har 
arrangerat detta i totalt sju 
år nu. Många rekord slogs 
denna helg och det är inga 
blyga hastigheter som for-
donen kommer upp i. Den 
mest uppmärksammade 
tiden som klockades under 
helgen presterade Andreas 
Nilsson i sin extrema Audi 
A4 från 1996 som byggs om 

Drifting på sjön!



med delar från RS6, S6 och 
RS4 och uppnådde 318,725 
km/h i snitt på den 3,2 kilome-
ter långa bana men noterade 
ett topphastighet på 339 km/h. 
Det finns två banor att köra på 
om du väljer att delta;
Bana 1: 3,2 km lång, 50 m 
bred. 1,5 km acceleration. 1 
km mätsträcka, 1,5 km broms-
sträcka 
Bana 2: 4 km lång, 30 m bred. 
1 km acceleration. 1 km mät-
sträcka, 1 km bromssträcka

Landracing har tagit iskörn-
ing till en ny nivå.



Sedan finns även en israc-
ingbana som är för övriga 
körande, den är 3,2 kilo-
meter lång. 
Men det var inte bara bilar 
som presterade rekord-
snabba tider på den Svar-
tsjöns kärnis. Robban 
Gull som hade fått låna 
en BMW S1000RR med 
spikdäck monterat som 
under rekordrepan hade 
en hårt kramandes Ellen 
Bergström bakom sig. El-

len som är känd från TV3 
Play’s Elsas Värld och nu 
senast den svenska filmen 
I nöd eller lust fick uppleva 
något hon sent kommer 
att glömma. På sin blogg 
skriver hon; Det gick så 
fort att jag knappt kunde 
andas. Han hade en ka-
mera på hjälmen som fil-
made mig… den filmen vill 
jag inte se!  
Snitthastigheten var 206 
km/h och topphastigheten 



noterades till 216km/h.
Detta är ett evenemang som vi 
tror bara kommer att växa mer 
och mer och att grabbarna på 
Landracing har hittat ett vin-
nande koncept!





Happy         Anniversary!



Konigsegg Regera

Happy         Anniversary!



Koenigsegg har med åren blivit 
något som man som bilintresserad 
svensk är lite stolt över, något man 
gärna tar upp om man skall pre-
sentera Sverige utomlands. 

Under Genéve salongen visade 
man upp Konigseggs nya under-
verk, Regera. En modell som för 
första gången inte ersätter en gam-
mal modell utan byggs vid sidan av 
nya Agera RS. Varför den lilla bil-
fabriken väljer att ha två modeller 
är för at nya Regera modellen skall 
locka en bredare publik. Mer kom-
fort med bibehållen extrem prstan-
da. 

Regera är vad  Christian själv 
skulle kalla nya sortens laddhybrid, 
då han inte är en entusiast av den-
na sortens bilar. Grunden till den 
nya drivlinan är en egen utvecklad 
motorteknik. Där man har den tidi-
gare beprövade V8:an i kombina-
tion med 3 stycken elmotorer som 
kombinerat ger en effekt på hela 
1500 hk och 2000 Nm. Bilens nya 
system bygger på att man tagit 
bort förlusterna som en växellåda 
ger och istället får bensinmotorn 
att tillsammans med 2 elmotorer 
på bakdäcken att arbeta i symbios. 
Detta system kalla de själva för 
Koenigsegg Direct Drive.

Trotts att Regera väger nästan 
300kg mer än One:1 gör den 



0-100km/h på 2,8 sek och 0-400km/
h på fantastiska 20 sek. 

Men med Regera har man satsat 
mer på lyx och komfort, något som 
Koenigsegg inte är jättekända för. 
Denna nya modell kommer att ha 
en mer behaglig körkomfort genom 
en mer ljudisolerad kaross. Man har 
även satt in ett par elmanöverade 
stolar med hög bekvämlighetsnivå. 
Det är faktiskt så att man har i prin-
cip valt att elstyra det mesta i bilen. 
Som chassi, vingar, dörrar, splitters, 
luckor m.m. Man säger själv att den 
blivit lite robotiserad. 

Trots att prisnivån förblir hög kom-
mer de 80 exemplar som planeras 
tillverkas att vara efterfrågade

Text: Daniel Serénus
Foto: Koenigsegg







GTA Spano



Efter 20 års verksamhet i toppen 
av motorsporten ville Spania GTA-
ägaren Domino Ochoa förverkliga 
sin dröm att skapa en supersport-
bil. En kombination av hög teknolo-
gi, elegans och exklusivitet.

Här har man jobbat enbart med de 
bästa komponenterna som finns 
på marknaden just nu. Ett helgju-
tet chassi i kolfiber samt material 
som titan och graphene. Graphene 
är nytt två-dimensionerat nanoma-
terial som har mycket hög styvhet 
och är oerhört tunt. Spania GTA är 
den första bilen i världen som an-
vänt denna kombination av mate-
rial. De spanska företagen Span-
ia och Graphenano har arbetat 
flitigt ihop för få detta material att 
fungera inom bilindustrin och visst 
verkar de ha lyckats. 

Tillverkaren har tagit fram en helt 
egen V10 dubbelturbo motor på 
7,990 cm³ som levererar 925 häst-
krafter och 1220 newtonmeter. Det 
gör att denna spanska supersport-
bil gör 0-100 på 2,9 sekunder och 
har en topphastighet på 370 km/h. 
Utöver den ny framtagna motorn är 
även drivlinan helt nydesignad, en 
7-växlad sekventiell växellåda.
Världspremiären av bilen gjordes 
på bästa tänkbara ställen, Gene-
va Motorshow som var för någon 
vecka sedan. Bilen kommer precis 
som andra exklusiva bilar byggas i 



en begränsad upplaga på 99 bi-
lar, men det är förhoppningsvis 
inte den sista bilen vi får se av 
Spania GTA. 

Inga prestandasiffror är kända, 
så det blir intressant att se hur 
den prestarar i verkligheten.

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Spania GTA





McLaren 675LT 



Man ser många likheter med sin 
familjemedlem 650s som även den är en 
fröjd för ögat. Men många komponenter är 
vidareutvecklade till det bättre för att ska-
pa en bättre ”driver engagement”.

Fokusering på att viktreducera redan ex-
trema bilar verkar vara 2015 års trend. 
Trots grundstommen som är till stor del 
samma som 650S lyckas man ändå hitta 
kilo att banta på en redan lätt bil. 675LT är 
den mest bananpassade bilen i McLaren 
Super Series, men fortfarande godkänd 
för allmänna vägar. Designmässigt är 
McLaren ganska snälla i sin utformning, 
bilen ger en bara små hintar av att den är 
racingpreppad. En förlängd kolfibersplit-
ter, större luftintag samt dubbla titaniumut-
blås, det är dessa få saker som ska ge 
racingkänslan. Motorn är den del som har 
uppgraderats mest, över 50 procent av in-
nehållet är förändrat. Den 3,8 liter V8an 
fått mer effektiva turboaggregat, modif-
erade cylinderportar, kamaxlar, effekti-
vare bränslesystem och givetvis ett mer 
racinginspirerat avgassystem. Alla dessa 
modifieringar har gjort att McLaren har 
gett motorn ett helt eget namn, M838TL.

Den aktiva vingen, även kallad Longtail 
hos Mclaren, är 50 procent större än hos 
650s och nästan lika stor hos värsting rac-
ingbilen F1 GTR. Trots det  så väger den 
betydligt mycket mindre än longtailen som 
sitter på 650s. Totalt har man bantat bilen 
med 100kg och effekten är också ökad. 
Motorn levererar 666 hästkrafter och 700 
newtonmeter. Accelerationen 0-100 km/h 
avverkas på 2,9 sekunder och 0-200 km/h 



på 7,9 sekunder. 
Någon svensk prislapp har vi 
ännu inte hittat, men i Storbritan-
nien är utgångspriset 259 500 
pund vilket motsvarar cirka 3,4 
miljoner svenska kronor.  

Text: Christoffer Talvis 
Foto: McLaren





Läs Sportbilar i plattan
Köp och läs Sportbilar i Qiozk. Alla dina tidningar på ett ställe.

Qiozk
Tidningsaffären
www.qiozk.com



Lamborghini LP 750-4 Superveloce

Läs Sportbilar i plattan
Köp och läs Sportbilar i Qiozk. Alla dina tidningar på ett ställe.

Qiozk
Tidningsaffären
www.qiozk.com



Oavsett hur många ver-
sioner vi ser av modeller-
na i Lamborghinifamiljen 
så imponerar de i att varje 
gång lyckas överträffa sig 
själva.

Mer effekt, lägre vikt och 
förbättrad aerodynamik 
har gjort att Superveloce 
numera är Lamborghi-
nis modell. Vikten har 
reducerat med 50 kilo, 
vilken kanske inte låter 
speciellt mycket, men i en 

sportbil av denna kaliber 
gör dessa kilon oerhört 
stor skillnad. I Supervel-
oce är viktförhållandet nu 
2,03 kilo/hästkraft. Mot-
orn är densamma, alltså 
en V12 motor på 6498 
cm³, men man har kunnat 
plocka ur fler hästkrafter i 
och med ny teknologi. Så 
nu lämnar denna V12a 
750 hästkrafter med en 
acceleration 0-100 på 2,8 
sekunder och topphas-
tighet på mer än 350 km/h 



utlovas. Men i övrigt har man 
inte gjort några större ändring 
gällande designen. 
Presidenten och VD’n Stephen 
Winkelmann säger att man 
har pushat på gränserna vad 
det gäller prestanda och ökad 
körkänsla med nya Supervel-
oce. Håller du med?

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Lamborghini



tillsammans r äddar vi  liv

Framtidens blodprov visar 
om du får hjärtinfarkt eller inte.

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för 
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se 
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år. 

Nästa avgörande genombrott 
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande 
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom. 
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
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Nya Audi R8.



· 5.2 FSI V10-motor med upp 
till 610 hk, 0 -100 km/h på 3.2 
sekunder
· Nyutvecklad Audi Space 
Frame-kaross
· R8 e-tron med 45 mils räck-
vidd och ny R8 LMS racingbil
Vid bilsalongen i Geneve pre-
senterade Audi den andra 
generationen av högprestan-
dasportbilen Audi R8. V10 mit-
tmotorn och nyutvecklat quat-
trosystem ger imponerande 
prestanda, speciellt i toppver-
sionen med 610 hk som gör 
0-100 km/h på  3,2 sekunder 
med en topphastighet på 330 

km/h.
En högvarvig mittmotor med 
överlägsen prestanda, en kon-
sekvent lättviktskonstruktion, 
ett extremt dynamiskt chassi 
och ett quattrosystem med helt 
variabel momentfördelning gör 
Audi R8 till spjutspetsen i pro-
grammet. Sportbilen är helt 
nyutvecklad från grunden och 
ännu vassare både på banan 
och på vägen.
“Motorsport finns i Audi’s gen-
er, det har alltid varit en del av 
vårt märkes själ” säger Prof. 
Dr. Ulrich Hackenberg, utveck-
lingschef hos Audi. “Med nya 



Audi R8 överför våra ingenjörer 
den samlade racingerfarenheten 
från tävlingsbanan till vägen. Ingen 
annan av våra modeller framkallar 
mer känslor. Nya Audi R8 V10 plus 
är den snabbaste serietillverkade 
Audin någonsin”. Tack vare det 
nära samarbetet mellan racingin-
genjörer, tävlingsförare och utveck-
lare har nya Audi R8 fått betydligt 
bättre prestanda, vilket ger fördelar 
både i seriemodellen och R8 LMS.
V10-motor i två versioner
5.2 FSI-motorn erbjuds i två ver-
sioner, 540 hk alternativt 610 hk. 
Toppversionen acclererar från 
0-100 km/h på 3,2 sekunder med 
en maxhastighet på 330km/h. Lju-
det från V10-motorn, vars maxi-
mala vridmoment är tillgängligt vid 
6,500 varv/min, har blivit ännu fylli-
gare och skarpare. Den sjuväxlade 
S tronic växellådan och ett helt 
nyutvecklat quattrosystem överför 
kraften till vägen. I extremfallet kan 
100 procent av vridmomentet över-
föras till fram- eller bakaxeln. Det 
nya prestandaläget i kördynamik-
systemet Audi drive select gör det 
dessutom möjligt att anpassa de 
viktigaste parametrarna efter vä-
gens friktion. 
Lättviktskonstruktion i aluminium 
och CFRP
Toppversionen Audi R8 V10 plus 
har en torrvikt på låga 1 454 kg. 
Trots högre utrustningsnivå och 
förbättrad styvhet har vikten sän-



kts med upp till 50 kg. Den nyutveck-
lade Audi Space Frame-karossen i 
aluminium och kolfiberarmerad plast 
(CFRP) ger både lägre vikt och opti-
mal viktfördelning där multimaterial-
konstruktionen har öppnat upp för nya 
dimensioner när det gäller vikt, styvhet 
och krocksäkerhet. Tack vare en inte-
grerad diffusor i den aerodynamiska 
undersidan har downforce ökat. Även 
chassit med dubbla tvärlänkar i up-
phängningen visar hur nära nya Audi 
R8 är kopplad till motorsport.
Design: låg, bred, muskulär
Den kraftfulla sportiga karaktären åter-
speglas i designen. LED-strålkastarna 
ger både en egen identitet och ökad 
säkerhet. I Sverige är plus-ver-
sionen dessutom utrustad med laser-

strålkastare för högre ljuseffekt och 
ännu längre siktfält. De inkluderar då 
även dynamiska blinkers fram. Dy-
namiska blinkers är standard bak. In-
vändigt förmedlas känslan av racingbil 
med fokus kring föraren. Den nya in-
strumentskärmen, Audi virtual cockpit, 
är helt digital med de viktigaste regla-
gen grupperade på ratten. MMI naviga-
tion plus med MMI touch är standard.
quattro GmbH tillverkar Audi R8 i helt 
ny anläggning
Nya Audi R8 produceras vid en helt 
ny produktionsanläggning som spe-
cialbyggts för sportbilen och quattro 
GmbH. Anläggningen ligger i Heil-
bronn nära Neckarsulm.



Aston Martin Vulcan



Wow, vilken vacker ska-
pelse! Tyvärr endast för 
banan och ej gatreggad.

Önskemålet att plånbo-
ken var tillräckligt stor 
för att man skulle kunna 
lägga en beställning... Till-
skillnad från andra banbi-
lar av denna kaliber, där 
många har överladdade 
motorer, stoltserar Vulcan 
med världens kraftfullaste 
insugsmotor.  En sju-liters 
V12 som levererar 800 
hästkrafter. Stora delar 
av chassit känner vi igen 
från Aston Martin’s modell 
One-77, men för att klara 
av FIA-kraven är chassit 
mer vridstarkt och har en 
skyddsbur monterad.  För 

att bromsa in bilen i höga 
hastigheter har Aston 
Martin monterat Brembo 
racingbromsok och kol-
fiberkeramiska broms-
skivor som mäter 380mm 
i fronten och 360mm bak. 
Målet att få bra fäste un-
der bankörningar uppfylls 
med biffiga 345/30x19 Mi-
chelin tävlingsdäck. 

När det kommer till aero-
dynamik sidan så är bilen 
utrustad med diverse hög-
teknologiska finesser som 
tog Geneva Motor Show 
med storm.

Men detta blir nog den 
sista sugmotorn av denna 
kalibern vi ser hos Vulcan, 



då Aston Martin skrivit på ett 
avtal med Mercedes-AMG 
för framtida val av motor. 
Om nu någon skulle ha cirka 
23 miljoner kronor liggandes 
i madrassen så tveka inte, 
ni får en av världens just 
nu vackraste bilar. Trots att 
bilen hade världspremiär för 

någon vecka sedan är efter-
frågan stor och det kommer 
endast tillverkas 24 exem-
plar.

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Aston Martin





Audi prologue Avant



I samband med Ge-
nevesalongen premiär-
visades konceptbilen 
Audi prologue Avant. 
Med sin eleganta form-
givning och strechade 
taklinje visar Audi vad vi 
kan vänta oss av märkets 
framtida design tolkat 
som Avant-koncept. Audi 
prologue Avant bjuder 
dessutom på innovativa 
tekniklösningar som t.ex. 
digitala OLED-skärmar, 
Matrix laserstrålkastare, 
plug-in hybriddrift samt 

fyrhjulsstyrning. 
När Audi visade upp 
konceptbilen Audi pro-
logue på Los Angeles 
Motor Show i november 
2014 var det en första 
inblick i märkets framtida 
designspråk. Bara fyra 
månader senare visar 
Audi upp ytterligare en 
variant av den visionära 
konceptbilen i samband 
med bilsalongen i Gene-
ve. Audi prologue Avant 
är avancerad teknik för-
packad i en helt ny form 



där sportlig elegans 
kombinerats med flexi-
bel funktionalitet. 
Audi prologue Avant: 
konceptet 
“Med Audi prologue, 
den första prototypen, 
visade vi den estetiska 
inriktningen för vårt nya 
designspråk. Nu tar vi 
ytterligare ett steg ge-
nom att presentera en 
konceptbil som kombin-
erar estetik, dynamik 
och funktion”, beskriver 
designchefen Marc Li-
chte. “Den progressiva 
karossdesignen uttryck-
er vår tekniska kompe-
tens och står för värden 
som gör vårt märke 
unikt: sportighet, hög 
kvalitet och progressiv-
itet.” 
Med sin kraftfulla de-
sign och skarpa linjer 
är det en typisk Audi. 
Inspirationen är hämtad 
bl.a. från det allra första 
Avant-konceptet 1982 
men omtolkat till ett 
modernt designspråk. 
Med en längd på 5,11 
meter, hjulbas på 3,04 
meter, bredd på 1,97 
meter och höjd på 1,4 
meter, är Audi prologue 
Avant något större än 

tvådörrarscoupen Audi 
prologue.
Plug-in hybrid och in-
duktiv laddning 
Det avancerade chassit 
med adaptiv luftfjädring 
och dynamisk fyrhjuls-
styrning erbjuder en ny 
nivå av komfort, spor-
tiga köregenskaper och 
körstabilitet. 

Plug-in hybriden är 
nästan identisk med 
drivlinan i Audi Q7 e-
tron quattro men har en 
högre effekt. 3.0 TDI-
motorn har en maxeffekt 
på 353 hk och den kraft-
fulla elmotorn som inte-
grerats i den åttaväxlade 
tiptronic-lådan bidrar 
med upp till 100 kW. Den 
total systemeffekten lan-
dar på 455 hk och 750 
Nm i vridmoment, vilket 
gör att bilen accelererar 
från 0-100 km/h på 5,1 
sek. Kraften överförs till 
den permanent fyrhjuls-
driftdriften quattro som 
säkerställer överlägsna 
köregenskaper i varje 
situation. 

Den blandade för-
brukningen ligger i ge-
nomsnitt på endast 1,6 



liter per 100 km enligt NEDC 
standard för plug-in hybrid-
er, vilket motsvarar 43 grams 
koldioxidutsläpp per km. Lithi-
um-jon batteriet som lagrar 14.1 
kWh ger bilen en räckvidd på 54 
km ren eldrift. Med AWC (Audi 
wireless charging) som Audi ut-
vecklar för serieproduktion kan 
batteriet även laddas induktivt 
via en platta som är uppkopplad 
mot elnätet och kan integreras 
på eller i asfalten. 



SCG003



Scuderia Cameron 
Glickenhaus har tillsam-
mans med GranStudio 
och Paolo Garella ut-
vecklat företagets tredje 
kreation, SCG003. Den 
kommer i två olika mod-
eller, en som är byggd 
för racing samt en som 
är enligt företaget helt 
gatlegal. Men vad är då 
Scuderia Cameron Glick-
enhaus för bilmärke? Om 

jag berättar att bilmär-
kets grundare heter 
James Glickenhaus och 
är känd för att utvecklat 
Ferrari P4/5 Pininfarina 
kanske fler höjer ögonen. 
Förväntningarna inbrin-
gas i modellen SCG003, 
en brutal maskin som får 
både superbilsfantaster-
na och motorsports-
världen att sukta. Kän-
slan är en blandning av 



Ferrari möter LeMans. Karos-
sen är i kolfiber och konstruk-
tionen är av lättviktstyp rakt 
igenom. Som drivkälla sitter 
en 3,5 liters V6:a från Honda 
som man lyckats skrämma 
upp till över 500hk med hjälp 
av dubbelturbo. Växellådan är 
sekventiell och 0-100km/h av-
verkas på cirka 3,2 sek.

Tanken från företagets 
grundare är att man skall kun-
na pressa bilen till max på en 
bana och sedan sätta sig och 
köra hem, utan att behöva 
ändra något på bilen. James 
Glickenhaus berättar att rac-
ingversionen kommer att köras 
under årets upplaga av 24tim-
mars på Nürburgring.

Prislappen är dock satt till un-
gefär 20 miljoner kronor, vilket 
gör målgruppen rätt begrän-
sad…

Foto: Tillverkaren
Text: Daniel Serénus
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BMW-V12an puttrade nöjt 
när vi väntade på att ljus-
signalen skulle bli grönt. 
Föraren lade i första växeln 
lite otåligt, det lät som en om-
laddning på ett väloljat jakt-
gevär. Det blev grönt och vi 
gled upp längs påfarten vid 
Järva krog upp på E4:an.
Stolen jag satt i var så grovt 
skålad och lutad att man 
nästan låg ner i den trånga 
cockpiten. Snett till höger, i 
mitten av bilen, satt föraren 
och till höger om honom satt 
en kontrollpanel med en kas-
kad av säkringar, knappar 
och flip-switches.
När vi hade rak väg framför 
oss sköts jag bak i stolen 
och det kändes som att bli 

påkörd av ett tåg. En race-
preppad V12 ackompanjerad 
med vinet av rakskurna drev 
i växellådan trängde igenom 
mina mil-spec hörselskydd 
och gav mig en njutning som 
jag inte skulle få känna för-
rän jag träffade min flickvän. 
Med sina ~610hk och dryga 
1030kg (beroende på vad 
personerna i bilen åt tidigare) 
gjorde att accelerationen var 
ballistisk. Inom allt för få 
sekunder hade bilen kommit 
upp i ett flertal km/h snab-
bare än vad lagen egentligen 
tillät.
Vi fortsatte ner längs Ess-
ingeleden i kvällssolen. 
Bilen jag fick chansen att åka 
i var en McLaren F1 GTR. 



Mer specifikt Chassi #11R. 
Den byggdes 1996 till Giroix 
Racing Team (Mer kända som 
“Franck Muller Racing”) och 
deras race-satsning i GT1-
serien. #11R har haft ett minst 
sagt intressant liv. Första gån-
gen den kördes “in anger” var 
23e mars 1996 på Monza 4h. 
Racet slutade på en andraplats 
och den sköts upp i beröm-
melsens skyar!
Efter Monza följde ett par täv-
lingar med mediokra placerin-
gar och brutna race. 
16e juni 1996 fick bilen sitt sto-
ra eldprov. 
Le Mans 24h.
Efter en kvaltid som gav en 

16e-plats fick tyvärr racet av-
brytas på grund av motorprob-
lem. Den berömda uppstick-
aren misslyckades under sin 
sista tävling. 
Efter Le Mans försvann bilen 
under ett par månader och 
race-entusiaster undrade vart 
11R tagit vägen.  Föga anade 
de att AMG i hemlighet leasat 
bilen för att ha den som testbil.
De behövde en bra grund för 
att testa motorn och aerody-
namiken för sitt ännu topphem-
liga projekt ”CLK-GTR”.
Iklädd i prototypmundering 
hjälpte 11R Mercedes att ut-
veckla bilen som senare skulle 
dominera McLaren. Ödets ironi 



kanske.
När AMG lekt färdigt med 
den åkte den hem till 
McLaren i Woking och 
stod där till början av 
2000-talet då den auk-
tionerades bort till en glad 
svensk.
Den nya ägaren tog emot 
11R med öppna armar 
och tillät en ombyggna-
tion till gatbruk samt 
målade om den till den 
klassiska Papaya-orange 
som var McLarens iden-
titetsfärg. Vid inregistre-
ring från England fick 
ägaren ett tvär-nej från 
transportstyrelsen. En 
GT1-racebil hörde inte 
lustigt nog hemma på vä-
gen. Ägaren löste det ge-
nom att regga den i Tysk-
land först så den fick ett 
TÜV-godkännande och 
därmed kunde man ta in 
den i Sverige utan prob-
lem eller frågor. Byråkrati 
i sitt esse!
Åren gick och 11R fick 
se många mil på både 
väg och bana i Sverige. 
Den blev även utställd på 
mässor runt om i Norden 
där allmänheten blev för-
trollade av dess uppsyn, 
brutalitet och mytoms-
punna förflutna.

2006 såldes 11R vidare 
till ännu en lycklig ägare 
i Italien där den tyvärr 
mest satt i ett garage och 
bara stod.
Nästa spår var 2013 då 
den såldes till England 
där den står idag.
Jag är otroligt lycklig att 
ha fått vara del av #11R:s 
liv och hoppas att våra 
vägar kommer att kop-
plas ihop igen. 
När bilar byggs i ett ytterst 
litet antal får de nästan en 
egen personlighet. Jag 
skulle utan tvekan kunna 
känna igen 11R bland 
alla de sju orangea GTR-
bilarna som finns. 
Om man enkelt vill iden-
tifiera 11R kan man göra 
det genom att se dess 
smått förstorade luft-
scoop på taket.

Jag hoppas jag får möta 
11R igen i framtiden!





Det finns väldigt många olika märken inom coilovers och sänkningssatser. 
När man ska välja sats så ska man fundera på vad ändamålet ska vara, 
-ska jag bara sänka bilen? -ska jag köra på bana? -ska det vara kvalité och 
livslängd?

Utifrån målet med coiloversen går man sedan vidare och tittar på vilka märken och 
modeller som passar.
 

Justerbar höjd. Detta har alla coilovers. Detta justeras via låsringarna/plattformen som 
sitter under fjädern.

Justerbar hårdhet/stötdämpning. Detta är en funktion som finns på de dyrare kiten. En 
funktion som vi tycker är nödvändig. Ska du köra på bana är detta ett måste. Vill du ha 
möjligheten att åka med lite komfort fast du åker lågt så är även denna funktion nödvän-
dig.

Topplagringar. På de dyrare kiten ingår oftast nya fräscha topplagringar. De kan ex. vara 
Pillowballs, gummibussningar eller annat.

Justerbara nedre infästningar. Denna funktion är uppskattad hos kunder som ska åka riktigt 
lågt eller på bana. Detta tillåter dig att sänka bilen rejält utan att påverka preloaden 
(förspänningen).

Bromsslangshållare. De finare kiten har även modellanpassade bromsslangshållare för att du 
enkelt och snyggt ska kunna montera slangarna ihop med coiloversen.

Oljereservoar, separat rebound och kompression. En funktion du hittar på bankiten. Den externa 
oljebehållaren håller oljan kallare då en större mängd olja cirkulerar i dämparna. Med separata 
justeringar kan du även få dämpningen att jobba precis som du vill.

Priset för en coiloversats skiljer väldigt mycket. Det finns satser från 1499:- upp till hundratusentals 
kronor. Väldigt många kollar endast på priset och tyvärr så är "besvikelsegraden" väldigt hög på de allra 
billigaste kiten. På DDESIGN kan du läsa om för- och nackdelar på de olika modellerna. 
Gå in nu på www.ddesign.nu för att se mer vad vi erbjuder.

COILOVERGUIDEN -



Detta är företaget bakom TA Technix. Samma modeller rakt igenom men med aningen sämre 
rostskyddsbehandling. Dessa passar den allra tajtaste budgeten men modellen i sig är 
begränsad. Går endast att höja och sänka via låsringarna vid fjädern. Rekommenderas endast 
för gatkörning. Pris från ca 1999:-

Kanske den kändaste coilovern i budgetklassen. Många väljer denna före Tuningart tack vare 
det lite bättre rostskyddet. Denna modell har endast höjdjustering precis som Tuningart. 
Rekommenderas endast för gatkörning. Pris från ca 2499:-

Ett känt varumärke främst inom sänkningssatser. Dom har visat sig hålla bra kvalité och har 
hela 2 års garanti. Från denna tillverkare hittar du två modeller av coilovers. En som liknar TA 
Technix med enbart höjdjustering. Men dom har även en modell som heter Xxtreme. Där 
hittar du justerbar hårdhet på stötdämparna också. Dessa är endast justerbara via låsringar-
na under fjädern. När vi kommer upp i prisklasserna kommer du se vad skillnaden är med 
höjdjusteringarna. Rekommenderas för gatkörning och lättare racing (Xxtreme).
Pris från ca 2999:- Xxtreme från ca 3999:-

Detta märke är utvecklad i Tyskland av KW Suspensions. Dämparna är galvade vilket tål mer 
av vårt väder. Dessa är endast justerbara via låsringarna under fjädern. Fördelen med detta 
märke är att dom är innovativa vilket gör att dom har lite olika lösningar på vissa saker, samt 
att dom släpper kit till bilar som inga andra gör. Ex. E39 Touring. Pris från ca 3999:-

Detta är märket många rekommenderar! På detta kit hittar du vad vi tycker är alla funktioner 
man bör ha. Justerbara i höjd vid både låsringarna vid fjädern samt i nedre infästningen. Detta 
är en otroligt bra funktion då du kan sänka mycket mer utan att påverka fjädringsvägen. 
Justerbar hårdhet i 30 lägen, bromsslangshållare, nya topplagringar medföljer i de flesta kiten, 
i vissa fall med camberjustering.

Vid köp av BC får du även välja hårdhet på fjädrarna utan extra kostnad. Populärt hos dom 
som åker på bana eller ska sänka mycket. BC Racing lämpar sig bra på gata i och med den 
justerbara hårdhet samtidigt som dom är otroligt bra på bana. Vi har provat!

BC Racing RM - en uppgadering på den populära BR-modellen. RM är en inverterad coilover 
som tål mycket mer då dämparens smala kolv hamnar i botten istället och en grövre kolv är 
riktad uppåt. Detta medför grövre diametrar och en robustare konstruktion. Med sin 
inverterade dämpare och infästning i stål (alla BC-modeller) så rekommenderas denna modell 
till drifting och hårdare racing. BR från ca 7999:- RM från ca 10199:-

BC Racing ER är den absolut bästa coilovern i BC´s sortiment. Men den externa oljereser-
voaren så håller sig oljan kallare då mängden olja blir betydligt större. Detta ger en stabilare 
dämpning under hård körning. Det som utmärker denna modell är de separata justeringarna 
för kompression och rebound. Detta ger dig möjligheten att ställa in dämparna precis som du 
vill ha det.

Lämpar sig för drifting och racing på hög nivå. Pris från ca 12 999:-

Supersport är XYZ gatversion på coilovers. Dessa fungerar lika bra på banan som till jobbet. 
Kraftig kolvdiameter och monotubesdesign gör att detta är coilovers av bra kvalité. Dämparna 
är ställbara i 30 lägen vilket gör att du kan anpassa dämpningen efter dina önskemål. 
Justerbara i höjd via låsringarna vid fjädern och nedre infästningen. Dessa är likvärdiga BC 
men inte samma som det lätt kan misstolkas. Lämpar sig för gatkörning och lättare racing. 
Pris från ca 8499:-

Racing Spec från XYZ. Framtagen tillsammans med några av världens ledande team inom 
racing. Kraftig kolvdiameter och inverterad design gör att detta är coilovers av bra kvalité. 
Dämparna är ställbara i 30 lägen vilket gör att du kan anpassa dämpningen efter dina 
önskemål. Justerbara i höjd via låsringarna vid fjädern och nedre infästningen. 
Pris från ca 10 699:-

Drift Spec har inverterade dämpare på hela 55mm och justerbar hårdhet i 30 lägen. Dessa är 
grova och passar de hårda användandet som drifting kräver. Justerbara i höjd via låsringarna 
vid fjädern och nedre infästningen. Pris från ca 12 399:-

Gravel Rally är en coilover är helt anpassad för Rally och Rallycross. Med inverterade dämpare 
och längre fjädring så klarar denna sats av att absorbera hårdare stötar och slag som rally 
för med sig. Alla fjäderhårdheter har tagits fram tillsammans med rallycross-tekniker. 
Justerbara i höjd via låsringarna vid fjädern och nedre infästningen. Pris från ca 10 699:-

Tarmac Spec är XYZ coilovers anpassade för asfaltsrallyn. Kraftig kolvdiameter och mono-
tubesdesign gör att detta är coilovers av bra kvalité. Dämparna är ställbara i 30 lägen vilket 
gör att du kan anpassa dämpningen efter dina önskemål. Justerbara i höjd via låsringarna vid 
fjädern och nedre infästningen. Pris från ca 10 699:-

Luftfjädring eller som det också kallas, hybridsystem är den ultimata lösningen för dig som vill 
åka riktigt lågt men ha alternativet att höja till lämplig "ride height". Med hybrid menar vi att 
det är coilovers runtom, ställbara i hårdhet och justerbara i höjd. Plus att dom är utrustade 
med luftbälgar istället för fjädrar. Detta gör att du kan åka lågt med tryck i bälgarna och ha bra 
väghållning. När du sedan tycker det är dags kan du släppa luft ur bälgarna och glida ner mot 
backen. Air Force Suspension erbjuder 5 olika kit. Alla med olika funktioner. Vi listar de tre 
vanligaste stegen här:

Steg 1. Komplett sats med manuell styrning inifrån.Pris från ca 19 999:-

Steg 2. Samma som ovan fast med fjärrkontroll av manuell typ. Detta kit går alltså att styra 
utifrån. Kraftigare databox och solenoider på varje fjäderben eftersom fjärren kräver det. Pris 
från ca 24 999:-

Steg 3. Komplett kit med digital fjärrkontroll med minnen och flera funktioner. Ännu kraftigare 
databox och solenoider på varje fjäderben eftersom fjärren kräver det. Pris från ca 30 000:-
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Höjden på bilen ställer du genom att 
förlänga/förkorta längden på coilovern. 

Detta ställs genom att man flyttar upp/ned 
den nedre infästningen. Det går att bara 
släppa låsringen och sedan skruva på hela 
coilovern men det är faktiskt ingen genväg då 
det ofta går tungt i gängorna när det sitter i lite 
spänn. Släpp därför nedre infästningen från bilen 
och snurra sedan på nedre fästet. 

Höjden på bilen är personlig! Vill man ha en 
jättelåg bil så ska man ha det. Vill man däremot ha 
en bil med antingen komfort eller väghållning så ska 
man nog tänka efter en extra gång. 

Att sänka bilen mycket påverkar även andra delar 
som inte är gjort för att ha dessa vinklar. Ofta får 
man mycket camber när man sänker mycket. Detta 
åtgärdar man genom att köpa ställbara camberstag 
alternativ ställa på camberplatorna som kommer på 
vissa coilovers.

Släpp nedre infästningen på bilen (1.) och släpp på den nedre låsringen (2.). Nu är det nedre fästet på 
coilovern lös vilket gör att höjden kan justeras (3.)

Ställnycklar

Ställnycklar

De coilovers som ligger i budgetklassen 
har ingen nedre infästning som går att 
flytta. Det gör att man inte kan korta 
ner coiloverns längd utan att påverka 
hårdheten. Det beror på att för att 
sänka måste man sänka ner fjäderns 
nedre infästning vilket då gör att 
övre infästningen kommer följa 
med ner. 

Problemet är då att hårdheten 
ökar markant eftersom 
fjädringsvägen kortas ner.

Släpp på låsringen (1.) och sedan justera den övre ställringen som ställer höjden på coilovern (2.). Nu när 
höjden är justerad, dra sedan tillbaka den nedre låsringen för att låsa fast fjäderna (3.)

- COILOVERGUIDEN

Med justerbar nedre infästning

UTAN JUSTERBAR NEDRE INFÄSTNING

Vi hjälper dig med coiloverfrågor och vad som passar just din bil.
Alltid snabb och personlig kundservice - Vi kan coilovers!

Skötselråd
Coilovers sitter väldigt utsatt för smuts. Det innebär att 
det är svårt att hålla dem rena i den mån som vore bra! 
Därför är det bra att försöka göra rent dem så ofta det 
går. Innan justering så ska man försöka få gängorna så 
rena som möjligt och därefter smörja. 

Försök aldrig justera en smutsig coilover. 
Det finns ofta märkesspecifika fetter att 
smörja in gängorna med som gör att smuts 
osv inte fastnar lika lätt och framförallt är 
lättare att få bort. 

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

WWW.DDESIGN.NU - DIN MOTORSPORTBUTIK PÅ NÄTET

COILOVERGUIDEN -

I DENNA GUIDE VISAR VI MED BÅDE 
TEXT OCH BILD HUR DU JUSTERAR 
HÖJDEN PÅ EN COILOVER MED 
ELLER UTAN JUSTERBAR 
NEDRE INFÄSTNING.
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CAMBER

CHASSI - EN NYBÖRJARGUIDE
Caster är stötdämparens vinkel skulle man kunna säga. Lättast att förklara det är att titta på en cykel från sidan. 
Drar man en linje längs framgaffeln och hela vägen ner till marken, sedan en linje lodrätt genom navet på framhjulet. 
Då är det den vinkeln som är i ovankant som är castervinkeln. Denna mäts i grader. Det man kan ta nytta av med 
castervinkeln är att man kan få bilen att vilja styra tillbaka snabbare. Det kan t.ex. hjälpa till vid övergången från en 
kurva till en annan.

Camber är vinkeln som berättar hur mycket
hjulet lutar i sidled (negativt/positivt). Nedan
visas för och nackdelar inom bland annat drifting.

CASTER - STÖTDÄMPARVINKEL

CASTER - CYKEL

CHASSIGUIDE -

0°

Negativ 
Camber

+ Lättsladdat
- Mindre rök
+ Nybörjarvänligt

NeutraL 
CAMBER

+ Mer rök
- Kräver mer 

erfarna föraren
effekt och är 

mer för den 

Toe är hjulens vinkel i förhållande till “centerline”(en linje rakt 
genom bilen sett uppifrån). Alltså om hjulen står lite lätt vinklade 
inåt eller utåt. Står de inåt så kallas det “toe in” och utåt så kallas 
det såklart “toe out”. Ett lätt sätt att hålla reda på detta
i början är om du tittar ner på fötterna och låtsas att dessa är din 
hjul. Pekar du då tårna inåt så har du ju “toe in” och ställer du dig 
som Charlie Chaplin (tårna utåt) så har du “toe out”.

Centre Line Är precis vad det 
låter som. En linje som går rakt 
genom bilen sett uppifrån. Det är 
denna man utgår ifrån när man 
ställer toe bl.a.

TOE OUT

TOE-INSTÄLLNING

TOE in

TOE in

TOE out

Höjden på bilen ställer du genom att 
förlänga/förkorta längden på coilovern. 

Detta ställs genom att man flyttar upp/ned 
den nedre infästningen. Det går att bara 
släppa låsringen och sedan skruva på hela 
coilovern men det är faktiskt ingen genväg då 
det ofta går tungt i gängorna när det sitter i lite 
spänn. Släpp därför nedre infästningen från bilen 
och snurra sedan på nedre fästet. 

Höjden på bilen är personlig! Vill man ha en 
jättelåg bil så ska man ha det. Vill man däremot ha 
en bil med antingen komfort eller väghållning så ska 
man nog tänka efter en extra gång. 

Att sänka bilen mycket påverkar även andra delar 
som inte är gjort för att ha dessa vinklar. Ofta får 
man mycket camber när man sänker mycket. Detta 
åtgärdar man genom att köpa ställbara camberstag 
alternativ ställa på camberplatorna som kommer på 
vissa coilovers.

Släpp nedre infästningen på bilen (1.) och släpp på den nedre låsringen (2.). Nu är det nedre fästet på 
coilovern lös vilket gör att höjden kan justeras (3.)

Ställnycklar

Ställnycklar

De coilovers som ligger i budgetklassen 
har ingen nedre infästning som går att 
flytta. Det gör att man inte kan korta 
ner coiloverns längd utan att påverka 
hårdheten. Det beror på att för att 
sänka måste man sänka ner fjäderns 
nedre infästning vilket då gör att 
övre infästningen kommer följa 
med ner. 

Problemet är då att hårdheten 
ökar markant eftersom 
fjädringsvägen kortas ner.

Släpp på låsringen (1.) och sedan justera den övre ställringen som ställer höjden på coilovern (2.). Nu när 
höjden är justerad, dra sedan tillbaka den nedre låsringen för att låsa fast fjäderna (3.)
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Vi hjälper dig med coiloverfrågor och vad som passar just din bil.
Alltid snabb och personlig kundservice - Vi kan coilovers!

Skötselråd
Coilovers sitter väldigt utsatt för smuts. Det innebär att 
det är svårt att hålla dem rena i den mån som vore bra! 
Därför är det bra att försöka göra rent dem så ofta det 
går. Innan justering så ska man försöka få gängorna så 
rena som möjligt och därefter smörja. 

Försök aldrig justera en smutsig coilover. 
Det finns ofta märkesspecifika fetter att 
smörja in gängorna med som gör att smuts 
osv inte fastnar lika lätt och framförallt är 
lättare att få bort. 

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
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I och med att tidningen växer behöver vi 
hjälp med att göra tidningen bättre och 
det klarar vi inte av utan att göra redak-
tionen större. Här är några tillskott som 
kommer att bidra med diverse ting.

Patrick B. Cohen: Nordmann på 22 år som 
nylig har flyttet til Sverige. Jeg har vært bilgal så 
lenge jeg kan huske, og min mor har fortalt at jeg 
gråt første gang jeg så et bilopphuggeri (bilskro-
ten) i 5-års alderen. I Norge har jeg arbeidet med 
biljournalistikk for noen ulike lokalaviser og ma-
gasiner, og med markedsføring for BMW Car Club 
Norway, som ligger under BMW Group Norge. Nå 
arbeider jeg som forsikringsutreder og pendler mel-
lom Norge og Sverige. 

Min Citroën DS3 er babyen min, polerer og vasker 
den to-tre ganger i uken. Med norske bilpriser får 
vi dessverre ikke kjøpt så mye spennende, men så 
fort jeg får svensk personnummer, skal jeg ha en 
BMW 1M Coupè! (Tips om hvor jeg finner en så-
dan i Sverige tas imot med stor takk, da det er al-

deles for lite av 
dem…) Firma-
bilen min er en 
Vo l k s w a g e n 
Passat Alltrack 
med 2,0 TDI 177 hk som jeg stadig blir imponert 
over evnene til. 

Jeg holder til i Skaraborg-området i Sverige, men 
stadig på farten i mine friperioder. I GreenLight 
Magazine kommer jeg i første omgang til å ta 
bilder, fordi jeg (åpenbart) ikke skriver på svensk. 
Kom gjerne bort og hils om du ser meg noe sted, 
og vil teste dine norsk-kunnskaper! 



 
I och med att tidningen växer behöver vi 
hjälp med att göra tidningen bättre och 
det klarar vi inte av utan att göra redak-
tionen större. Här är några tillskott som 
kommer att bidra med diverse ting.

Markus Järlestam: 36 år, korrekturläsare
Jag kommer att sköta mycket ”bakom kulisserna 
jobb” med korrektur och annat. Har jobbat inom 
branschen (Realcar) under en tioårsperiod men 
jobbar nu som redovisningskonsult. Har alltid varit 
extremt bilintresserad och har kört Opel sen körkor-
tet erhölls. Gillar att både prestanda och utseende, 
bygger på fritiden på en Corsa B GSi som förses 
med en  C20LET (Calibra Turbo) samt en Toyota 
Corolla KE20 som kommer få en Lexus IS200 driv-
lina. Kommer som vanligt finnas på en rad träffar 
under året ☺
Hoppas mitt jobb med tidningen skall utmynna i 
högre läskvalité för er läsare!
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Över 100 000 artiklar
inom Styling och Performance.
Vårens nyhet är vårt stora sortiment inom styling  
och performance, som kan göra just din bil helt unik! 
Kolla in på skruvat.se för att få mer inspiration.


