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LEDARENLEDAREN
Mycket spännande väntas.
Det är en ny säsong som startat
och inbjudningarna till allt ifrån
utställningar till bankörning fyller
mitt facebook-flöde. Det är en
speciell tid när blommorna börjar
slå ut och träden blivit gröna.
Man har väntat hela året på att
få känna lukten av bensin och
etanol. Dock lukten av diesel
kanske inte är lika attraktiv denna
säsong, vilket beror på att de
flesta vinterbilar går på just detta
drivmedel.

För mig har det blivit stora
förändringar i ens liv. Mitt nya
tillskott i familjen har bestämt sig
för att ta lite av den tid som jag
tidigare lagt på bilar. Men snart är

han stor nog att följa med pappa
ut i garaget.

Detta nummer innehåller lite
extra för dig som gillar sportbilar.
Många nyheter brukar komma
från biltillverkarna denna tiden på
året. Vi följer därför upp de hetaste
bilarna som presenterades på
Geneve.

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

”LÄTT ATT APPLICERA och nu slipper jag tänka på att stortvätta bilen hela tiden, bara att schamponera och skölja av så är den
SKINANDE REN igen!”
- Pierre Ingelsgård
Foto: Martin F Persson,
Bilbilder.se
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Text: Daniel Serénus
Foto: Roger Persson

Blod, svett, tårar, tullproblem och en fet
amerikanare. Detta är historien om Jim
Björks Corvette C5.

Jim Björk i från Ronneby är
uppväxt kring bilar. Med en
far som är bilhandlare, var
körkort en prioritet för Jim.
Dock har förkärleken till att
modifiera om sin bil kommit
med åren:
Det är något speciellt med att
äga en bil som inte alla andra
har, något man inte kan köpa
rakt över disk, säger Jim.
Genom åren har många bilar passerat hans ägor. Vilket
högst troligt beror på att
familjeföretaget handlar med
bilar. Från början hade han
tänkt bygga om sin Ford Mustang från 2005. Men Jim gör
nog alla Fordägare lite besvikna när han påstår att Mustangen inte är en riktig sportbil, vilket vi på tidningen är
beredda på att hålla med om.
Detta även om Ford ryckt upp
sig med senaste modellen av
Mustang, men det är en annan historia.
Historien om detta bygge börjar med att Jim är ute efter en
bra och billig sportbil. Då är
det inte så konstigt att hans
tankar föll på Covette C5, en
bil med kraft under huven och
med sportiga former.
Inför vintern 2015 stod en
Corvette C5 i garaget och

Jim kände inte att den nyinköpta Ford
Mustangen var en sportbil. Därför sålde
han Mustangen och köpte en Corvette

målet var inställt på att presentera den under påskens
stora händelse, Custom Motor Show på Elmia.
På sin fars bilfirma fick bilen
stå under tiden byggnationen
påbörjades. Eftersom detta är
Jims första riktiga bygge visste han inte riktigt vart han
skulle sätta ribban. Men först
inhandlades lite ”bolt-on” de-

Jim ville få samma känsla som Liberty
Walk och Rocket Bunny levererar när han
skapade denna bil.

lar som olyckligtvis fastnade i
tullen.
Företaget hade aldrig skickat
något utanför USA’s gränser,
säger Jim
Men eftersom han hade följt
trenderna från Japan med
produkter som LB Performance, Rocket bunny med
flera, var han fast inställd på
detta var stuket han ville ha, så

ett breddningskit inhandlades,
dock inte anpassat för Corvetten. Nej, Det blev breddare
till en Nissan S13 som skulle
monteras.
- Bara framskärmarna fick
kapas på 10 ställen för att passa på bilen, säger Jim
Fast besluten tog Jim kontakt
med vänner som visste hur
man plastar. Men detta ger ju

Detta är Jims första riktiga bygge. Trots
det levererar han som att han skulle hållit på i flera år med att bygga om bilar.

lukt ifrån sig, vilket inte passar
att göra i på en bilfirma. Men
Jims systers pojkvän erbjöd att
låna ut garaget till Jim så att han
kunde slutföra arbetet.
Efter lite hjälp fick snart Jim in
tekniken för att plasta och redan
i december stod bilen spacklad
och klar för lack. Eftersom han
var förstagångsbyggare fick lackeraren göra ett hästjobb för att
få bilen i perfekt skick.
Jag blev riktigt nöjd med lackfirmans arbete och färgen passar
bygget perfekt, säger Jim
Han lyckades få klart hela bilen
till Elmia och resultatet blev precis som han tänkt sig. När vi
frågar Jim om vilken detalj han
gillar mest? Har han svårt att
bestämma sig och svarar politiskt korrekt ”helheten”.
Tanken var att bygga en låg och
fet sportbil, vilket jag tycket att
jag har lyckats med, säger Jim
Framtidsplanerna är att bruka
bilen på alltifrån bankörning till
utställning. Så vi hoppas att få
se denna feta Corvette på flera
event i sommar!

FAKTA

Namn: Jim Björk
Ålder: 29
Bostadsort: Ronneby
Arbete:: Teamleader, processoperatör på Tarkett och snart en del av
familjeföretaget R. Björk trading AB.
Bilmodell: Chevrolet Corvette C5
Årsmodell: 2002
Hur länge har du/ni ägt bilen: sedan 2015

Tack till:
R. Björk Trading AB, JM däck, Spacer.se, G.M.E lackering, Angelwax,
DS bilvård, Skylt & Dekor AB, Däckdesign, samt vänner och familj
, som stöttat och hjälpt mig under byggets gång, ni är guld värda!
Utan er hade detta inte varit möjligt.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset kom i väldigt tidigt ålder genom att man åkte på Vallåkra och andra träffar.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Rankar mig inte som bilbyggare utan mer som en glad och driven entusiast som försöker lära sig
så mycket som möjligt.
.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Monterade steg samt högtalare och stolt som bara den vred igång allt vilket resulterade i att det
började ryka ur en dörren?. Visade sig vara fel på ett slutsteg tack o lov.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Har riktigt dåligt tålamod med besvärliga kabeldragningar.

Vem är din förebild?
Har många förebilder men imponeras mycket av folk som konstant sliter dag in och dag ut med att
hålla bilhobbyn igång.
Bästa garagedrycken?
Kaffe

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Periodvis alldeles för mycket.

Fakta
Namn:
Tomas Suchorowski
Ålder:
40
Bor:
Huddinge
Arbete:
Ordningsvakt
Civilstatus:
Gift

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu är bilen klar men det förbättras ständigt samt planeras nästa års tokigheter
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DZEKO & TORRES L’Amour Toujours ft. Delaney Jane
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AVICII
Talk To Myself
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SIGALA
Sweet Lovin’

0.4

DAVID GUETTA - Bang My Head ft.
Sia & Fetty Wap
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OTTO KNOWS - Dying For You ft.
Lindsey Stirling
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I norra Italien i staden
Torino har denna bilmässa växt sig starkare och
starkare och blivit populärare bland utställarna.
För andra året tar vi oss en
titt vad just denna bilmässa har att erbjuda och om
trenderna är densamma
som här i norr. Verkar
som att stancetrenden är
hetare än någonsin i Italien och södra Europa. De
flesta av bilarna kör med
luftfjädring då många av
vägarna i Italien är precis
som i Sverige, inte perfekt
skick för att åka static.
Vad är då den stora skillnaden från förra året? Jo
den extrema stylingen
som vi hade i Sverige för
många år som man fortfarande såg en hel del
av förra året har numera
nästan försvunnit helt.
Precis som här hemma så
har det blivit less is more.
Det räcker långt med ett
par riktigt schyssta fälgar
och sen någon clean läpp
eller diskret kjolpaket.

Det är luftfjädring som är hetast i Italien
just nu.

Italienarna har en lång tradition att bygga
sportbilar med exklusiva inredningar.
Något man efterartat inom bilhobbyn.

Var länge sedan man såg de populära
Celica-lyktorna på bilbyggen. Svårt att se
att det i grunden är en Peugeot 206.

Få som vågar bygga om en helt ny Porsche Macan.

Lamborghini-bromsar på en VW Sirocco
hur brutalt är inte det.

Fälgar och “fitment” tycks vara Italienarnas
prioriteringar kring sina bilbyggen.
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I år var påskhelgen tidigt,
det gjorde att de bilbyggare
som ofta har en tendens att
påbörja sina byggen sent
hade ännu kortare tid på sig
att färdigställa sina respektive
projekt. Men kvalitén samt
variationen av bilar var väldigt
lyckat ändå.
Vad var det nu då som gjorde

att årets mässa blev en publiksuccé? Är det den populära
Påsksladden som äger rum
på mässans folktätaste dag,
lördagen, eller var det att
Richard Rawlings som äger
GAS Monkey Garage samt
syns i TV-programmet Fast
N’Load? Tror faktiskt att det
var Richards som var en stor
bidragande faktor att Elmia

Bra Ljud I Bil har fyllt en Volkswagen Lupo fylld med högtalare och slutsteg från GAS. Bilen
spelar fruktansvärt högt!

Påsksladden är populärare än någonsin

besöktes av hela 88 792 under helgen, men även Påsksladden också som bara växer
och blir bättre för varje år. Men
givetvis fanns en uppsjö av välbyggda och riktigt snygga bilar utställda. I år fick man fira
några olika jubileum, bland annat BMW som firar 100 år, att
Volvo 140 firar 50 år och tävlingen Sveriges snyggaste bil
har pågått i hela 40 år. Vilken
var då mässans snyggaste bil?
Skulle vilja påstå Johan Eriksson’s Dodge Charger RTR med
vipermotor som är dubbelturbomatad. Bilen var tyvärr inte
helt klar men tillräckligt för att
få de flesta att dregla och inse
vilken sinnessjukt arbete som

Veteranan Henrik Elg hade verkligen
transformerat en Opel Calibra.

ligger bakom denna bil. Som vanligt har mässan några dragplåster
i form av utländska bilar. Skulle vilja påstå att dessa var väl utvalda,
många av dessa fick även åka hem
med priser.
Senaste månaderna har en bild på
en belgisk Nissan GT-R florerat runt
på sociala medier med ett kit från
leverantören som vi skrev om i förra numret, nämligen Liberty Walk.
Givetvis visar även våra grannlander i öst och väst att man kan leverara ombyggda bilar i världsklass.
För att nämna en speciell finsk bil
som stod i Racegear.cc monter var
Sverige en mellanlandning innan
destination söderut. Pratar givetvis
om bröderna Valtonen och deras extremt välbyggda och snabba Mazda
RX7. Vi tog en liten pratstund med
Cridde Valtonen om vad som hänt
med bilen sen sist och framtida
planer. Bilen är helt ombyggd från
topp till tå, det var såhär bröderna
hade föreställt sig bilen från första
början. Det har tagit många år att
komma hit. RX7an har lättats cirka
150 kilo (hur nu det är möjligt med
tanke på hur bilen såg ut två år sedan) och SR20VET motorn lämnar
nu mer effekt, närmare 700 hästar.
Många tester och uträkningar har
gjorts för att få aerodynamiken helt
perfekt. Bröderna och deras team
som helgen efter påsk skulle köra
Euro Time Attack Challenge på
Zandvoort i Nederländerna. Oturligt
nog som vanligt när man befinner
sig långt hemifrån så gav ingående

Inga tumörer i världen kan stoppa ikonen
David “Mr. Fun” Persson. Han har kämpat
på och denna Porsche är beviset på att
inget är omöjligt.

David Skogsby visar ännu en gång att
honom hittar man alltid högst upp på
pallen.

axeln till Tractive växellådan
upp, den har hållit för hård
körning sedan 2009 och skulle
självklart ge upp just denna
helg. Men tror ni detta stoppade team Valtonen? Nej,
några samtal så lyckades Torbjörn Ekengren på Racegear.
cc med hjälp få tag på denna
ingående axel. En bilresa norrut för att möta upp den fraktandes reservdelen och sedan
sätta sig på flyget snabbt nog
för att bröderna sedan skulle
hinna skruva ihop bilen i tid.
För att sedan bokstavligen

Alla byggen var inte nya! Anders Franzéns
Amazon är vacker nog för att få synas i
år igen.

köra skiten ur konkurransen, närmaste
konkurrens var hela 10 sekunder bakom vilket är rätt mycket inom racing.
Den 18 åriga föraren Joonas Lappalainen gjorde ett fantastiskt jobb.
Tillbaka till Bilsport Performance &
Custom Motor Show, Påsksladden gav
oss några kära återbesök i år. Karlstads egen driftingstjärna Alexander
Granlund hittade vi bakom ratten igen
i sin Bmw E46. Men även andra gamla
kändisar inom driftingen fanns på plats
i Jönköping för att visa hur man kör
bilen på ställ. Olle Olsson i en nybyggd

Rökfyllda ridåer när Limmet Drift Team
visade hur man bränner däck.

Bmw M3 E92, samt Daniel Liimatainen i även han sin BMW.
Men denna kväll visade förra
årets SM-mästare att han inte
lämnar tronen i första taget,
givetvis är det David Skogsby
från BRL Racing vi pratar om.
Vi skulle vilja se David ge sig
på större utmaning men givetvis är allt en kostnadsfråga,
men vi tror han skulle kunna
komma långt.
Den svenska ordningsmakten
hade stora problem att styra
upp trafikstockningarna som
blev i både södergående och
norrgående riktning vid avfarten (och flera kilometer från
densamma) under helgen.

Precis som tidigare år händer
så mycket mer än bara mässan runtomkring Jönköping.
Köpcentrumet A6 parkeringen
brukar bli väldigt fullt men även
mycket svineri vilket tyvärr är
synd för dem se som även vill
visa upp sina bilar som ej fick
plats inne på mässan.
Snabb summering, blir kvalitén på bilarna, utomhusshowen och påsksladden minst lika
bra nästa år eller något bättre
så tror jag att 90 000 besökare
inte är några problem att nå.

Grönt är skööönt

Våra Polska grannar är inte bara bra på
snickra, de kan köra bil med. Därför
visade de vart skåpet skall stå i årets
upplaga av påsksladden.

Inte bara Henrik Andersson som bygger
pick-up av Audi. Denna är dessutom en
A-traktor.

Team Valtonens råa Mazda RX7 har fått en
ny look.

Nu har Kristoffer Hansson som tagit över med sysslorna hemma och låtit sin fru Sandra tillbringa tid i
garaget, detta är resultatet.

Dessa två vackra skapelser är byggda av Jonas Nilsson från Varberg. Den
främre är en identisk kopia av en mycket ovanlig turboladdad Bmw CLS från
1976 körd av racingföraren Frank Stella, han tog även fram designen för denna
artcar. Originalet står på ett museum i Tyskland.

Actionområdet fylldes med galna stunts
och drifting på högsta nivå.

Störst går först!

Rauh-Welt Begriff är en ombyggd Porsche som troligen
står högt upp på mångas önskelista. Detta är första
gången vi får skåda en i Sverige, hoppas det inte blir
sista gången.

6.8L V8 i en Toyota Supra är väldigt
ballt!

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Motoroptimering

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.
Det är värt en omväg!

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

Vi erbjuder ett brettsortiment av produkter till din bil. Med ett starkt hjärta för
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.

www.persverkstad.se

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Tel: 0706-64 24 66
Lidköping

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Avgassystem

www.improxcustoms.com

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

www.skruvat.se

www.seabeach.se

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
Jönköping

Ferrita det givna alternativet för många
bilentusiaster när det gäller avgassystem, givetvis i rostfritt.

www.ferrita.com

E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Reservdelar & Drivlina

Motorsport-produkter

Belysning

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan
som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar,
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkarmar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök
rätt delar via ditt reg.nr. på

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

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!

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

www.drivknuten.se

Bilvård

www.simpson-europe.com

www.crazyride.se

Allt man kan tänka sig till bilen

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.se
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

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

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

Styling & tillbehör

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.

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

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Tel: 019- 206750

www.brl.se

Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhättan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

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. Även
skräddarsydda bilklädslar

Vi har allt från beslysning till bromsar. En
webbshop för entusiaster av entusiaster.
Fullspäckad med delar som din bil verkligen behöver.

www.mlimits.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

www.jspec.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

Här hittar du billjud med kvalité!
Ground-Zero - Esx - Massive Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Fälgrenovering, breddning &
Spacertillverkning.

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar,
tillverkar spacers, riktning och lackering
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Vinyldrapering & Foliering

Silikonslangar m.m.

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Egenutvecklade intercoolers, vattenkylare, silikonslangar & rörpaket! Samt
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och
snabbaleveranstider!

Trimning renovering samt optimering av
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Från att vara konkurrenter bakom ratten för ett år sedan
till att hitta varandra i depån och börja hjälpa varandra. I
år skapar man ett team på riktigt och målen är höga i den
relativt nya motorsporten i Sverige.

Förra året var premiär för Mikael
Nyman att köra i denna nyetablerade motorsport i Sverige,
Legend Cars. Tidigare har han
bara erfarenheten inom gokart
för åtskilliga år sedan. För att
vara debut år kan man inte påstå
att det gick dåligt, en andra plats
i Legends Cup, andra plats i Mellansverige-serien och inte nog
med det priset Legends Rookie
Of The Year. Det kan man inte
vara missnöjd över. Konkurrenten och numera teamkompis
Fredrik Egeland som har många
års erfarenhet inom gokart och
rally var aldrig serieanmäld till
Legendcup-serien men körde
några deltävlingar.Däremot kom
han 4a i Mellansverige-serien.
Efter en säsong av inofficell
fightande och kommande vänskap i depån bestämde de sig
under hösten att vi bildar ett riktigt team till kommande säsong.
Under vintern 2015/2016 gick
teamet från att vara två medlemmar till fyra stycken. Jeff Steinmetz från Borås som inte heller
har kört Legends förut men har
några fina meriter i bagaget,
blandannat tre pallplatser i Ginetta G20 Cup från Spa-Francorchamps i Belgien. För att
vara 30 år är han i teamet med
mest racing vana sedan tidigare.
Sen har vi en rookie i sammanhanget med motorsport, närmast
Håkan Åberg från Hallsberg har
varit racing är på någon track-

days. Namnet på teamet blev
automatiskt till då Mikal Nymans
firma heter så och han var initiativtagare till det hela. Mikael
frågade om de andra kunde tänkta sig att köra för honom under
kommande och alla var positiva.
Vad är det teamets vision med
årets säsong av Legends Cup?
- Jag och Fredrik har en topp
fem placering som mål. Jeff och
Håkan som det blir premiär för
att köra denna motorsport är
något blygare med hur det kommer att gå, men har ända höga
ambitioner, båda skulle vilja vinna bucklan Rookie of the year i
slutet av säsongen. Jeff vill ändå
ta sig till A-final på deltävlingarna, säger Mikael.
Kommer detta vara möjligt då
med tanke på att det är 48 anmälda till årets serie?
- Visst kommer det bli tufft med
tanke på att några riktigt starka
namn som Janne “Flash” Nilsson, Cralle Lindholm, Peggen
Andersson och Erik Jonsson
kommer köra i Legends Cup.
Detta är bara några, och dem
får man nog en tuff utmaning att
slå, men vi kommer inte ge oss
i första taget, säger Mikael positivt.
Vad är då Legend Cars och varför

Namn: Mikael Nyman
Ålder: 29år
Tidigare erfarenhet: Gokart.
Bästa merit inom racingen: 8a i Nordiska mästerskapet i
Gokart i klassen Yamaha, En andra plats i Legends Cup 2015,
Rookie of the year 2015.

Varför Legends?
Vi såg klassen första gången på Gelleråsen och vi fastnade direkt
jag och farsan. Bilarna ser ut som gamla bilar med motorcykel
motorer. Passar oss perfekt.

Namn: Fredrik Egeland
Ålder: 39år
Tidigare erfarenhet: Gokart, Racing, Rally
Bästa merit inom racingen: 1:a MKR serien, 1:a Sverigecupen
+ ca 30st vinster i gokart, ett par vinster i Fyndbörsen cup, 20tal
vinster i rally.

Varför Legends?
Har alltid gillat enhetsklasser, så att alla tävlar på lika vilkor, iaf
med samma grundmaterial, och detta är nu. Sveriges största och
tuffaste racingklass.

Namn: Håkan Åberg
Ålder: 46 år
Tidigare erfarenhet inom motorsport:
Ingen direkt tävlingsmerit. Lite Corvette och Porsche på
trackdays

Bästa merit inom racingen:
Årets rookie 2016? :-)ﾠ

Varför Legends?
Var på Kanonloppet 2015. 40 bilar och tajt racing runt hela banan.
Testade en bil och var såld.

har inte vi fått upp ögonen för
den tidigare? Det är en bra fråga, denna typ av racing har funnits i 10-11 år ungefär men på
andra ställen runtom i världen.
Våra grannar i öst har kört Legend Cars under många år samt
i USA är sporten stor. Under
2014 gjordes några kändisrace
och någon enstaka tävling,
skulle kunna säga en introduktion av Legends. Men det var
förra året den tog fart ordentligt
här i landet med en riktig serie
och ordentligt reglemente. Det
som gör Legend Cars så bra är
att det är en enhetsklass, alla
förare har samma villkor gällande gällande bilen. Det finns
minimala justeringsmöjligheter
man får göra. Men inget som
direkt gör att just din bil kommer
gå bättre än någon annans. Det
är alltså föraren det hänger på.
Bilarna är kopior av amerikanska bilar från 1930-talet och
1940-talet, som drivs av en Yamaha motorcykel motor. Men
alla bilar ser inte identiska ut,
det är för att det finns tre olika
typer av bilar (standard coupé,
34 coupé och sedan) men sen
finns ett gäng olika karossutformingar. Men mekaniskt är
alla identiska. Motorerna är
plomberade och det finns två
olika modeller man har att välja
på, Yamaha XJ 1200 eller XJR
1250. I reglementet finns ett

gäng regler som måste uppfyllas för att bilen ska få köras i
serien, men det är precis som
vilken annan motorsport som
helst. Bilen tillexempel får ej
väga under 500 kilo utan förare
samt att bilen inklusive förare
ej får väga mindre än 590 kilo.
Skulle du vara en lättviktare till
förare då får man bulta fast vikter på angivna platser tills fordet är godkänt.
Förra året var snittet cirka 25
bilar per tävling och i år är det
hela 48 serienanmälda ekipage. Legends har blivit en riktigt
het motorsport som kommer
att forsätta att växa när fler fått
upp ögonen för den. Det kommer vara sju deltävlingar under
året i Legends Cup och första
deltävlingen går av stapeln 14
Maj på Kinnekulle Ring.

Namn: Jeff Steinmetz
Ålder: 30år
Tidigare erfarenhet inom motorsport: Började med karting
när jag var 10 år. Körde ca 100 tävlingar. När jag var 16 år började
jag på Motorsportgymnasiet på Mantorp Park. Där fick jag tävla
i en av skolans Formel Ford - bilar i både SM och NM. Detta var
verkligen ett läroår inom racingen. Tävlade sedan ett par år i en
BMW E36 320, både i SSK's Fyndbörsen Cup och BMW Cup. Efter
det blev det Ginetta G20 Cup och flera pallplatser. Gör 2016 debut
i Legends Cup.
Bästa merit inom racingen: Vinst i Ginetta euro challenge på
Spa-francorchamps i Belgien.

Varför Legends?
Oerhört tuffa och prisvärda bilar där alla kör efter enhetsreglemente och samma förutsättningar. Helt oslagbar känsla när man
kör bilen. Och framför allt, Sveriges största och populäraste
racingklass 2016!

#10 Håkan Åberg
#56 Mikael Nyman

#37 Jeff Steinmetz
#39 Fredrik Egeland

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Genève-

I mars arrangerades den 86:e upplagan av Genève-mässan, en
av de mest betydelsefulla bilmässorna för sportbilstillverkare. I år
var antalet releaser inte färre än
tidigare utan tvärt om. Många av
tillverkarna hade verkligen laddat
inför mässan. Tyvärr var det dock
många av de större tillverkarna
som inte hade några dragplåster
till sina montrar. Ferrari, Ford,
Audi, Porsche är några av dem
som gjorde oss grymt besvikna
med sitt utbud. Dock var det istället Fiat som imponerade med
en ny Spider baserad på Mazda
MX-5, Lamborghini visade Cen-

tenario, Alfa Romeo visade ny
sportmodell kallad Disco Volante
Spider.
BMW Alpina är tillbaka, med klassisk biturbo. Aston Martin visade
nya DB11 som visar att James
Bond bilen fortfarande är att räkna
med. Bugatti visar äntligen något
nytt som finns att beställa, modellen heter Chiron. Koenigsegg presenterade förra årets konceptbil,
Reagera. Men denna gång var
det inget koncept utan en bil i orderblocket. Lotus däremot gjorde
ett rejält magplask. De är som
vanligt modellerna Evora, Elise

och Exige. Även om Lotus behållit sin design med små förändringar
genom åren har de alltid kunnat hitta
vägar att locka nya köpare. Men när
de nu presenterade de nya modellbeteckningarna var det till de sämre.
De äldre modellerna är helt enkelt
snyggare. Ett designmässigt nederlag för den engelska lättviktaren.
Men trotts att alla inte nådde målet
om att ha den bästa montern på
Genève-mässan så var det oväntat
många som gjorde just det. För oss
motorjournalister är denna mässa
räddningen från nyhetstorkan!

Arash Motor heter denna i raden av Engelska
sportbilstillverkare

Besökarna fick skåda det bästa av vad biltillverkarna hade att erbjuda. Genevé är verkligen
värt ett besök.

Audi hade inte det starkaste utbudet.

tomotive
Apollo Au

Den tyska sportbilstillverkaren lyckades inte få
sin verksamhet lönsam
och gick för tre år sedan i
konkurs. Med nya investerare har nu ett nytt företag
grott upp ur jorden.
I Hong Kong visade det sig
finnas ett gäng investerare
som kallar sig Ideal TeamVenture som hade intresse
för Gumperts sportbil och
såg även utvecklingspotential i densamma. Samma företag köpte även upp
De Tomaso förra året, så
ett sportbilsintresse finns
det inom väggarna. Det är
alltså tre år sedan Gumpert
gick i konkurs och det finns
ingen exakt uppgift när Ideal TeamVenture köpte upp
företaget. Helt plötsligt utan
direkt förvarning information att föredetta Gumpert
bytt namn till Apollo Automobil. Valet till namnet
ligger säkert lite bakom
Gumpert sista skapelse
innan konkursen, modellen hette Apollo och körde
rekordtid på Top Gears
testbana när den kördes i
programmet. Ett räkneverk
dök upp deras nya hemsida med passande datum
till Genevé Motor Show.
Vi kan ju säga att premiären

och comebacken var perfekt tajming. Designen är
slående vacker, skulle nästa vilja påstå att den är lika
vacker som vår svenska
supersportbil, Koenigsegg.
Vad hittar vi då under detta vackra skal av välgjord
aerodynamisk kolfiber?
Arrow har en mittmotor baserad på en kraftigt
modifierad Audimotor, en
V8:a på 4,0 liter försedd
med dubbla turbo. Effekten är uppskattad till 1000
hästkrafter som skickas genom en sjustegad sekventiell växellåda från CIMA.
0-100 km/h ska gå på 2,9
sekunder, till 200 tar man
sig på cirka 8,8 sekunder
och toppfarten ska ligga på
360 km/h.
När produktionen drar
igång är inte hundra klart,
en helt ny fabrik är byggd i
Tyskland och man planerar
att bygga omkring 100 exemplar.och någon prisbild
finns inte ännu.
Text: Christoffer
Foto: Apollo

Talvis

TDI
Audi SQ7

Här är nya innovativa Audi
SQ7 TDI.
– En V8 TDI-motor med förbrukning som en sexcylindrig
motor tack vare nya tekniska
lösningar som elektrisk driven
kompressor. Det gör SQ7 TDI
till världsunik i konkurrensen
och understryker ytterligare
Audis devis Vorsprung durch
Technik, säger Audis utvecklingschef Dr Stefan Knirsch.
Nya Audi SQ7 TDI har en åttacylindrig 4,0-liters TDI-motor kopplad till en åttaväxlad
tiptronic-växellåda. Både motor och växellåda har vidareutvecklats från grunden till
den nya modellen och levererar klassledande prestanda
med låg förbrukning. Två turboaggregat aktiveras sekventiellt under olika situationer
och förhållanden. Det mindre
vid lägre varvtal och i högre
aktiveras båda. I kombination
med den permanenta fyrhjulsdriften quattro med självspärrande mittdifferential är maximal körglädje garanterad.
Unika nyheter: Elektriskt driven kompressor och 48-voltssystem
För första gången i en serieproducerad bil finns i Audi SQ7
TDI dessutom en elektrisk
kompressor för att blixtsnabbt
ge luft till turboaggregaten för
maximal effekt utan turbo-

lagg. Fullt laddtryck nås efter
endast 250 millisekunder.
Kompressorn, som drivs av
en elmotor, reducerar därmed
tiden det tar för avgaserna i en
konventionell motor att bygga
upp maximalt laddtryck till millisekunder i Audi SQ7 TDI.
Det världsunika systemet ger
enorm kraft redan från låga
varvtal, 900 Nm vid 1 000 v/
min, och blixtsnabb acceleration. 0 – 100 km/tim går på
4,8 sekunder och toppfarten
är begränsad till 250 km/tim.
Samtidigt är förbrukningen
imponerande låg. 7,4 liter per
100 kilometer och 194 gram
CO2 per kilometer vid blandad körning.
För att driva den elektriska
kompressorn har Audi SQ7
TDI även ett helt nytt 48-volts
elsystem som också hanterar
de elektromekaniska aktiva
krängningshämmarna. Elsystemet har ett 470 wattimmars
litium jon-batteri monterat under bagageutrymmet och en
kraftfull och mycket effektiv
MOSFET-generator med minimala spänningsförluster.
Audi valvelift system för första
gången i en dieselmotor
Förutom den elektriska kompressorn är 4,0 TDI-motorn
i Audi SQ7 TDI den första
dieselmotorn att byggas med
Audi valvelift system (AVS). I

varje cylinder finns dubbla
ventiler för in- och utsug
som individuellt kan anpassa ventilernas rörelse och
öppning för olika förhållanden. På insugssidan
finns ett ventilläge för att
optimera
accelerationen
från låga hastigheter och
ett annat för att nå bästa
förhållanden i högre hastigheter.
Utsugsventiler
leder i sin tur avgaserna till
varsitt turboaggregat, men
vid lägre varvtal hålls en
av ventilerna stängd och
samtliga avgaser går till ett
aggregat. Vid högre varvtal
öppnar båda ventilerna
och avgaserna fördelas
till båda turboaggregaten.
Tack vare tekniken utvecklar motorn ett högt laddtryck
redan från låga varvtal och
samtidigt en jämn effekt
över motorns hela varvtalsregister, speciellt i kombination med den elektriskt
drivna kompressorn.
Elektromekaniska aktiva
krängningshämmare
Ytterligare en ny teknik i
nya Audi SQ7 TDI är de
elektromekaniska
aktiva
krängningshämmarna. En
kompakt elmotor med trestegs planetväxel kopplad
till 48-voltssystemet kan

separera och koppla ihop
krängningshämmarnas två
halvor med 1 200 newtonmeters kraft. Vid mjuk körning på bra vägar kopplas
halvorna isär, vilket ger
förbättrad åkkomfort. Vid
sportig och snabb körning
kopplas i stället halvorna
ihop och karossen får avsevärt mindre krängningar. De främre och bakre
krängningshämmarna kan
justeras individuellt och
oberoende av varandra.
Kördynamikpaket
med
sportdifferential
För att förstärka körupplevelsen kan nya SQ7 TDI
utrustas med sportdifferential, fyrhjulsstyrning och aktiva krängningshämmare
i ett nytt kördynamikpaket
där samtliga är integrerade
genom en central styrenhet för optimal chassiavstämning i varje situation.
Med
sportdifferentialen
som är reserverad för Audi
SQ7 ger den variabla vridmomentfördelningen mellan bakaxlarna en extra
dimension vid kurvtagning.
Med styrning på alla fyra
hjul kan bakhjulen svänga
både med och i motsatt
riktning till framhjulen för
att i lägre hastigheter öka

smidigheten och stabiliteten i högre hastigheter.
Lättviktskonstruktion
med innovativa material
Kaross och chassi är
tillverkat av en innovativ
multimaterialkonstruktion som gör Audi SQ7
TDI till en av de lättaste
suvarna i sitt segment,
utan att kompromissa
med krocksäkerheten..
Passagerarcellen
är
byggd i varmformat och
extremt starkt stål och
det yttre skalet består
av aluminium. Samtidigt är tyngdpunkten
låg liksom luftmotståndet som endast är 0,34
i cw-värde. Elektromekanisk styrning är standard liksom Audi drive
select och S-specifik
adaptiv luftfjädring.
Generös
standardutrustning
I den svenska standardutrustningen ingår
bl.a. den digitala instrumentskärmen Audi
virtual cockpit, Navigation plus och sju säten
utöver bl.a. unika LEDstrålkastare,
20”-fälgar, adaptiv S-specifik
luftfjädring,
sportsto-

lar i alcantara, aluminiumdekor, treekrad
multifunktionsratt och
stöldlarm. Autobromssystemet Audi
pre
sense city upptäcker,
varnar och autobromsar vid risk för kollision
med fordon och fotgängare.
Omfattande
valmöjligheter
Nya Audi SQ7 TDI kan
även utrustas med upp
till 24 förarassistansoch säkerhetssystem
för att höja säkerhet,
effektivitet och komfort.
Bland annat kan den
förutseende effektivitetsassistenten ”se runt
hörnet” och rekommendera föraren att lätta på
gasen redan innan den
hinner se exempelvis
en korsning eller hastighetssänkning. Med
den andra generationen av Audis modulära
infotainmentplattform,
MMI, kan SQ7 TDI
kan även utrustas med
klassledande uppkopplings- och infotainmentsystem med bl.a.
helt integrerade och
krocktestade surfplattor
till baksätet.

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

hiron
Bugatti C

Uppföljaren till Veyron hade i
början av mars världspremiär
på Genevémässan. Chiron
heter modellen och kan klassas som det värsta du
kan köpa på marknaden
idag. 1 500 hästar,ger från
stillastående till 100 km/h på
under 2,5 sekunder. På de
svenska vägarna har vi en fartgräns på 120 km/h men detta
vidunder har en fartspärr på
420 km/h, vilket du får kämpigt att komma upp i på våra
halvdåliga vägar. Givetvis är
den inte bara snabb, den är
även väldigt lyxig. Exklusiva
inslag och komfort före racingutförande, men en renod-

lad racingbil när du känner för
det.
Motorn är en vidareutveckling
från den som sitter i Veyron,
den åtta liters W16-maskinen
med kvadrupelturbo, men nu
sker den extra skjutsen istället i två steg. När du släpper
upp kopplingen och åker iväg
jobbar endast två av turboaggregaten, när du sedan når
3 800 varv kommer de andra
två igång och skjuter på lite
extra. Turboaggregaten är
helt nyutvecklade och genererar mer effekt. Ingenjörerna
har jobbat hårt på att kraften
ska komma direkt och utan
lagg, det maximala vridet

som är på 1 600 newtonmeter får
du redan vid 2 000 varv. Kraftern
går sedan ut till alla fyra hjulen och
detta via en specialutvecklad sjustegad dubbelkopplingslåda.
Hela karossen som är i kolfiber
är ny, även chassiet som nu är
adaptivt med fem stycken olika
körprogram - Lift, EB, Autobahn,
Handling och Top Speed. Det
sista läget som ger dig toppfarten
420 km/h kan endast aktiveras om
du har en separat nyckel, är du

gasglad lär nyckeln sitta i för jämnan. 0-200 km/h går på under 6,5
sekunder och 0-300 km/h på under
13,6. Däcken är som vanligt också
specialutvecklade för att klara av effekten och hastigheterna som bilen
presterar. Dimensionen är 285/30
R20 fram och 355/25 R21 bak. Innanför fälgarna sitter nya kolfiberkeramiska bromsar och kan mätas
med F1 bromsar, alltså väldigt tåliga och effektiva. Fram sitter det
åttakolvsok i titan, bak sexkolvsok i
samma material. Åker du i en hastighet av 300 km/h stannar bilen på
275 meter.
En limiterad tillverkning på 500 bilar,

prislappen är precis som vanligt,
dyr. cirka 22 440 000 svenska kronor. Som vanligt sitter det en hel
del personer runt om i världen som
gillar att spendera sina pengar på
exklusiva bilar som denna, lär ju
knappast bli någon minusaffär i
slutändan.
Samtidigt som Genevé International Motor Show såg familjen Noaksson från Ås i Jämtland hela fyra

stycken Chiron åka i karavan. Enligt Erik som även filmade det hela
såg dem ut att vara osäkra vart
dem skulle åka. Troligtvis skulle
bilarna vintertestas på någon av
Norrlands fina vintertestbanor.
Foto: Bugatti
Text: Christoffer Talvis

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
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Prototypen av nästa Civic 5D
har världspremiär på den 86:e
motormässan i Genève. Med
en självsäker attityd och en
design som sticker ut ska den
10:e generationen av Civic
bli den sportigaste någonsin.
Bilens låga, breda proportioner och långa hjulbas utlovar
härlig körglädje i kombination
med optimerade innerutrymmen.

Frontens korta överhäng med
stora luftintag ger bilen ett distinkt och tufft utseende, men
samtidigt en igenkänningsfaktor från den övriga Hondafamiljen. LED-strålkastarna
och varselljusen flyter smakfullt längs kanten av motorhuven mot de markerade hjulhusen.
Den iögonfallande karosslinjen löper längs bilens sida,
via de främre och bakre dörNya Civic 5D kommer byggas rhandtagen, i en sluttande lini England och kommer finnas je som avslutas vid de distinktillgänglig för Europas kunder ta C-formade LED-bakljusen.
i början av 2017.
En andra nedre karosslinje
Nya Civic blir den första euro- ger bilen extra karaktär och
peiska bilen med Hondas nya löper från framhjulen snett
1,0 och 1,5 liters VTEC TUR- uppåt och bakåt mot de bakre
BO bensinmotorer. Dessutom hjulhusen. Bilen får en nästan
har den befintliga 1,6-liters i- framåtlutande position och
DTEC dieselmotorn optimer- intrycket av stabilitet samt dyats ytterligare.
namik förstärks. Även i den
.
bakre stötfångaren finns inteEn sportigare Civic med dis- grerade markerade linjer och
tinkt design
luftinsläpp, som tillsammans
Nya Civic 5D kommer att ger bilen dess tuffa och offenvara 30 mm bredare, 20 mm siva karaktär.
lägre och 130 mm längre än
nuvarande modell. De nya Daisuke Tsutamori, projektlestörre och bredare hjulen ger dare för den nya och därmed
bilen ett självsäkert intryck, 10:e generationen av Civic,
medan den långa hjulbasen, beskriver hur modellens disdet korta överhänget och el- tinkta design gick från idé till
eganta kupélinjen förstärker förverkligande:
exteriörens dynamiska in- “Vi ville skapa en iögonfaltryck.
lande exteriör som stack

ut i mängden, det krävdes att vi utmanade tanken på konventionell europeisk småbilsdesign. Samtidigt var
vi angelägna om att bevara igenkänningsfaktorn och det som kunderna
uppskattar hos nuvarande Civic. Det
resulterade i en kombination av ett
distinkt, sportigt utseende och en användbar mångsidighet samt en körupplevelse utöver det vanliga”.
Nya turbomotorer levererar en ännu
bättre körupplevelse
I nya Civic 5D kommer kunderna att
kunna välja mellan tre olika drivlinor
1,0 eller 1,5 liters VTEC turbo bensinmotorer eller en uppdaterad 1,6 liters
i-DTEC dieselmotor. Civic blir den
första europeiska bilmodell att få de
två nya turbo-bensinmotorerna.
De nya motorerna utgör en del av
Hondas Earth Dreams Technology
serie och levererar en kombination av
dynamisk prestanda, klassledande effekt för sin volym i kombination med
förträfflig bränsleekonomi. Tack vare
en helt ny motorkonstruktion med
nyutvecklat turbosystem och variabel ventillyftsteknik minskas friktionen
och de nya motorerna uppnår klassledande effekt och miljöprestanda. De
nya responsiva turbomotorerna har
ett lågt tröghetsmoment, tillsammans
med direktinsprutning ger det en optimal balans mellan hög effekt och vridmoment.

Maserati

Levante

För första gången i Maseratis över hundraåriga historia av sportbilar presenterar nu lyxbilmärket en
stadsjeep.
Den nya Maserati Levante
kompletterar det befintliga
urvalet tillsammans med
Quattroporte, Ghibli, GranTurismo och GranCabriomodellerna. Bilen kommer
att konkurrera med BMW
X5, Porsche Cayenne and
Range Rover Sport som
idag är rätt dominanta i just
denna kategori av bilar. Vi
får se hur bra Levante står
sig mot dessa.
Maserati Levantes design

går helt i linje med tillverkarens varumärke och dess
italienska karaktär. Maseratis distinkta design syns
bland annat på de tre ikoniska luftutblåsen på sidorna
fram på bilen och de stora
ramlösa rutorna på bildörrarna samt andra detaljer
som kännetecknar en högpresterande lyxsportbil.
Chassit har designats för
att kombinera köregenskaperna på väglag som är
typiskt för alla Maseratis
tillsammans med utomordentlig offroadkapacitet.
Den nya SUV:en kan stoltsera med en mängd utrust-

ning som standard, där
alla versioner har sofistikerad elektronisk fjädring
som kan ställas in i flera
nivåer, ”Q4” intelligent
fyrhjulsdrift och 8-växlad
automat speciellt kalibrerad för Maseratis nya
SUV. Både bensin- eller
dieselmotor som alla är
Euro6-miljöklassade finns
att välja på.. Bensinmotorerna är båda treliters
V6:or med dubbelturbo
på antingen 350 eller 430

hästkrafter och dieseln är
en sexcylindrig turbo på
tre liter med 275 hästar
under huven.
Utanför Turin byggs Levante i Mirafiori-fabriken
och de första bilarna är
redan klara för leverans
inför lanseringen i Europa
i vår, och kommer sedan
portioneras ut i resten av
världen senare i år.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Maserati
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11 R
Porsche 9

Vid den internationella bilsalongen i Génève 2016
presenterade Porsche en
renodlad sportbil i klassisk
design, nya 911 R. Med en
500 hk (368 kW) stark 4-liters boxermotor utan överladdning och med sexväxlad manuell sportväxellåda
förvaltar 911 R traditionen
från sin historiska förebild:
en racerbil godkänd för
gatbruk från 1967.
911 R (R för Racing) tillverkades i en begränsad
serie och tävlade i rallyn,
i Targa Florio och i världsrekordförsök. Liksom sin
legendariska föregångare
förlitar sig nya 911 R på
en systematisk lättviktskonstruktion,
maximala
prestanda och en ofiltrerad körupplevelse. Den här
specialversionen av 991
som görs i begränsad upplaga väger 1 370 kg och
är för närvarande den lättaste versionen av 911.
Med den högvarviga sexcylindriga sugmotorn och
manuell växellåda visar
Porsche än en gång sitt
engagemang för särskilt
emotionella högprestandasportbilar. 911 R, som utvecklats i motorsportverkstaden, vidgar spektrumet

av högprestandamodeller
med sugmotorer vid sidan
av de racinginriktade modellerna 911 GT3 och 911
GT3 RS.
Baktill i 911 R finner vi den
sexcylindriga boxermotorn
som vi känner från 911 GT3
RS. Racemotorn utvecklar
500 hk vid 8 250 v/min med
ett maximalt vridmoment
av 460 Nm vid 6 250 v/
min. Från stillastående når
911 R 100 km/tim på 3,8
sekunder. I linje med bilens
puristiska karaktär erbjuds
911 R med sin lättviktsdesign uteslutande med en
manuell, sexväxlad sportväxellåda. Kortslagig växelöverföring understryker
den aktiva körupplevelsen.
Porsche 911 R fortsätter
att accelerera till toppfarten 323 km/tim. Bränsleförbrukningen vid blandad
körning enligt NEDC är
13,3 liter per 100 km.
Teknologi från racerbanan
911 R kunde nästan ha
gjorts för tvära kurvor.
Bakaxelstyrning är standard och garanterar särskilt direkt styrrespons
och exakta köregenskaper
samtidigt som den behåller
stabiliteten i höga farter.
Den mekaniska bakre dif-

ferentialspärren ger maximalt grepp. Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB), som är standard, ser till att man kan
bromsa så effektivt som
möjligt.
Bromsskivorna
mäter hela 410 mm fram
och 390 mm baktill. 245
mm breda högprestandadäck fram och 305 mm
breda bak är ansvariga
för vägkontakten. De är
monterade på 20 tums
smidda
lättviktsfälgar
med centrumbult i matt
aluminium.
Utvecklingen inom motorsporten har gjort att kontrollsystemen i Porsche
Stability
Management
(PSM) anpassats till 911
R. En dubbeltrampningsfunktion som aktiveras
genom att man trycker
in en knapp för att få
perfekta nedväxlingar är
också en del av repertoaren liksom enkelmassasvänghjul som är ett
tillval. Resultatet är att
motorn är betydligt livligare och mer högvarvig.
För praktisk användbarhet i vardagen kan man
beställa ett lyftsystem:
med ett knapptryck höjs
markfrigången fram med

cirka 30 mm.
911 R väger 1 370 kg
vilket är 50 kg mindre än
911 GT3 RS. Huv och
skärmar är gjorda av kolfiber och taket av magnesium. Det sänker bilens
tyngdpunkt. Bakrutan och
bakre sidorutorna är gjorda av lätta plastmaterial.
Andra bidrag till viktminskningen är reducerad
isolering och slopandet
av baksäte, luftkonditionering och ljudsystem.
Ulv i fårakläder
Utifrån ger 911 R ett
beskedligt intryck. Vid
första ögonkastet ser
karossen ut som en vanlig Carrera. Bara fronten
och bakpartiet, som känns igen från 911 GT3,
antyder var 911 R kommit till, nämligen i motorsportavdelningen i Flacht.
I tekniska termer har 911
R därför mycket att visa
under motorluckan: drivlinan kommer från 911
GT3 RS. Karossens alla
lättviktkomponenter och
hela chassit kommer
från 911 GT3. Men, med
hänsyn till användning i
vardagen får karossen
klara sig utan den fasta
bakre vingen. I stället

är det en uppfällbar bakre
spoiler, känd från Carreramodellerna, och en bakre
diffusor speciellt utformad
för R-modellen, som ger det
nödvändiga marktrycket.
Den främre och bakre kjolen
kommer från GT3. Sportavgassystemet är en lättviktskonstruktion av titan. Den
främre spoilerns läpp har
fått ny utformning. Porsches
logotype pryder sidorna och
röda eller gröna stripes går
längs hela mittpartiet och
visar släktskapet med den
legendariska föregångaren.
Föraren sitter i en skalstol
av kolfiber där det tygklädda
mittpartiet har ett Pepitamönster som påminner om
den första generationen 911

från 60-talet. Föraren styr
med en GT Sportratt, unik
för R-modellen. Växlingen
sker på traditionellt sätt med
en R-specifik kort växelspak
och vanlig kopplingspedal.
Kolfiberinlägg i interiören
och ett emblem i aluminium
på sidan av passagerarsätet
anger tillverkningsnumret i
den här begränsade serien.
En typisk detalj på GT-modellerna är att man öppnar
dörrarna genom att dra i en
stropp.
911 R kan beställas redan
nu. Den kommer till bilhallarna i maj. Priset i Sverige
blir från 1 836 000 kronor.
Text & Foto: Porsche

eliator
Spyker Pr

Först fick vi beskedet att den
nederländska sportbilstillverkaren Spyker gick i konkurs
2014. Men bolagets VD Victor
Muller lyckades häva beslutet
i januari 2015 och nu släpper
de ny modell. Den super retoriska visionären Victor Muller
har verkligen imponerat på
oss och världen genom åren.
Men en sak som är säker är
att Victor Muller aldrig ger
upp. Med nya starka medfinansiärer kommer vi nog få
se mer av Spyker i framtiden.

ers nya C8 Preliator. Motorn
är fortfarande Audis V8 som
fått överladdning medhjälp
av en kompressor. Designen
är ganska lik sin föregångare,
men förfinad. Ett mästerverk
är precis vad Preliator är..
Spyker har alltid imponerat
med sin design och sina otroligt vackra interiörer. Preliatorn gör ingen besviken. Den
är vacker och den är unik,
något som Spyker alltid erbjudit sina kunder.

För er som minns föregån- Motorn levererar hela 525
garen C8 Aileron kommer se hästkrafter och vikten är låga
många likheter med Spyk- 1305 kg vilket resulterar i en

0-100km/h tid på 3,7 sekunder.
Toppfarten är 323km/h.
Men frågan är om prislappen som
börjar på över 3,5 miljoner är rimlig till vad man får? Förutom Spykers unika design är det en liten bil
med en Audi motor. Dock kanske
limiteringen med endast 50st tillverkade modeller gör den mer
prisvärd? Vi får överlåta denna
fråga till marknaden.
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T-Cross Breeze har ambitionen att bjuda på äkta
cabrioletkänsla för ett
överkomligt pris. Det första
steget mot en värld av hållbar bilism utgörs här av en
mycket bränslesnål, turboladdad och direktinsprutad
bensinmotor (TSI) med en
cylindervolym på 1,0 liter,
ett start/stopp-system och
ett energiåtervinningssystem. 110 hk starka 1,0 TSI
är en kraftkälla som imponerar, det maximala vridmomentet på 175 Nm finns
tillgängligt redan från 1 500
varv/min. Kraften från TSImotorn leds till framhjulen
via en 7-stegad DSG-växellåda med dubbla kopplingar. Utrustad på detta sätt
behöver denna SUV-cabriolet, som väger låga 1 250
kg, endast 10,3 sekunder
på sig för att komma upp i
100 km/h. Topphastigheten ligger på 188 km/h.
Lika tilltalande är värdena
för bränsleförbrukningen
och CO2-utsläppen: 5,0
l/100 km respektive 115 g/
km. Tillsammans med en
tankrymd på 40 liter innebär detta att konceptbilen har en teoretisk räckvidd på 800 km, vilket med
råge räcker för att köra den

från Genève till Cannes
eller Venedig på en enda
tank bensin.
En ny dimension i kompaktsegmentet
T-Cross Breeze mäter
4 133 mm i längd vilket
gör den något längre än
CrossPolo. Hjulbasen på
2 565 mm resulterar i korta
överhäng och ger karossen sportiga proportioner.
Med
sidobackspeglarna
borträknade är konceptbilen 1 798 mm bred –
alltså avsevärt bredare
än nuvarande bilar i Poloklassen, samtidigt som
passagerarna i T-Cross
Breeze också sitter betydligt högre upp. Med stängd soft-top har denna nya
Volkswagen en höjd på 1
563 mm.
Modern SUV-design
Det omisskännliga formspråket gör att man direkt
ser att det är en Volkswagen, även om man inte
uppmärksammar
VWmärket. Designen understryker också det faktum
att varje modellserie och
fordonsklass
betraktas
som helt fristående. Nya
Tiguan är den första serietillverkade modellen som
stoltserar med den nya,

genuina SUV-designen.
T-Cross Breeze följer
samma karismatiska stil,
men visar också tydligt
att den representerar en
fristående SUV-serie.
Fronten
på
T-Cross
Breeze
kännetecknas
av en påfallande bred
kylargrill och av smala
strålkastare. Dessa detaljer ger Volkswagens
mest kompakta SUV ett
nytt karakteristiskt ansikte. LED-varselljusens
unika former, där de sitter placerade som ett
bågformat band under
LED-strålkastarna,
understryker precis som de
stora LED-ringarna runt
dimljusen hur individuell
designen för denna bil
är. Även sidoprofilen med
den dubbla karaktärslinjen är karakteristisk för
bilen. Den undre kanten
löper i detta fall inte runt
hela bilen (som den gör på
t.ex. Tiguan), utan sträcker sig upp över bakhjulet
vilket ger sidoprofilen en
helt ny look. En annan
detalj som karakteriserar
bilens sidoprofil är de 19”
stora lättmetallfälgarna
som har en spiraldesign
som vid naven individu-

aliserats med färgstarka,
stjärnformade plastspännen. Bakpartiet på denna
SUV-cabriolet domineras
å sin sida av en bred baklucka med integrerade
LED-baklyktor.
Lastutrymmet har en volym på
nästan 300 liter och det
är mycket enkelt att lasta
i och ur.
Invändigt tar Volkswagens bilar nu ett epokgörande kliv i ny riktning.
Konstruktörerna
har fokuserat på det som
verkligen betyder något:
att skapa en ny rumsupplevelse och att konstruera
om förarplatsen från grunden med hjälp av den nya
generationens HMI (Human-Machine Interface)
samt genom att utveckla
ett helt nytt gränssnitt för
alla reglage som gör att vi
en dag kommer att slippa
alla knappar och strömbrytare i bilen. Detta är en
tidig antydan om vart de
serietillverkade modellerna är på väg på inte alltför
lång sikt.
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Lamborghini har gått från
bilmärket som släppt en bil
var tionde år till att spotta ut
nya modeller, den ena snyggare än den andra. Nu under
Geneve släppte man ytterligare en ny modell. Denna
till hyllning för Lamborghini’s
grundare Ferruccio. Den
nya modellen heter Centenario och är enligt oss ett
mästerverk.

mellan ett rymdskepp och en
fullblodsracer. Kan det bli mer
brutalt och vackert än detta?
Det känns som Lamborghini
har hittat den brutala delen
av själen i sin design som
företaget gett sken av sedan
man lanserade Countach.

Som vanligt burkar inte Lamborghini göra den fartglade
besviken, med Centenario
Lamborghini har lyckas göra visar man vart skåpet skall
en bil som känns som en stå. Detta skall nämligen bli
snabbaste
blandning mellan Aventa- Lamborghinis
dor, Huracán och den unika modell någonsin. 0-100km/h
modellen Veneno. Inrednin- avklaras på 2,8 sekunder
gen ser ut som en blandning och 0- 300km/h går på 23,5

sekunder. Toppfarten sägs vara
över 350km/h. Källan till dessa
siffror kommer från den klassiska
V12 maskinen på 6,5 liter som vi
sett i Aventadoren. Denna gång
har den gått på anabola ytterligare
en gång och ger 20 hästar mer än
sin föregångare. Detta betyder att
motorn nu levererar 770 hästkrafter
Men trots att vi blir vilda av förtjusning av den nya modellen så blir
vi lika skrämda av den betydligt
högre prislappen än Aventadoren.

BOKA IN I KALENDERN
12 november 2016
Trollhättan

Entreprenören
Text & Foto:
Daniel Serénus

Utanför Uppsala hittar
vi Thomas Wennberg.
Thomas bedriver lackeringsverksamhet i anslutning till sin bostad. I
den lilla verkstaden utför
han mästerverk. Thomas
startade sin karriär med att
börja motivlackera för 20
år sedan.

Thomas verkstad är inte
stor och industriell. Istället
ger den intryck av en härlig spartanska känslan där
en hantverkare utför hantverksglädje på topp nivå.
Vi bad Thomas hjälpa oss
med att lackera det kjolpaket vi kommer att montera
på redaktionsbilen.

Det går helt enkelt inte att
missa att Thomas är konstnärligt lagd och vi får
studera några arbeten han
utfört åt lite kunder. När
vi besöker Thomas håller
han på att motiv lackera ett
par gasoltuber för en kund.
Tanken är att de skall se ut
som whiskeyflaskor.

Vi såg mycket positivt på
Thomas långa erfarenhet
och professionella intryck.
Att lämna våra produkter
i Thomas händer kändes
mycket tryggt.

Det är alltid kul med kunder
som vill ha lite unika
produkter, säger Thomas.
Bolaget
Wenncoart
startade Thomas 2003. Vi
fick kontakt med företaget
via SC styling när vi började planera att bygga
om vår redaktionsbil. De
hade arbetat med Thomas
under flera år när deras
kunder vill ha färdiglackerade produkter.

Testreportage
Text & Foto:
Christoffer Talvis

Produkten som har så många
olika namn att man inte vet
vilket av dem som är korrekt. Är
du lat eller vill du bara glida runt
som en kung på stan eller bilevenemangen i sommar? Detta är
produkten du ska beställa.
Vi beställde en Qboard Q10 från
företaget QBOARD som ligger
i Stockholmsområdet. Just för
att prova på denna hype och se
vad som gör produkten så populär. Vad är då korrekt namn
på denna produkt? Många använder namn som airboard
eller hoverboard, men detta
är ej korrekt, då produkten ju
inte svävar. Men namnen låter
häftigare än självbalanserande
scooter som skulle kunna sägas är ett mer korrekt namn.
Namnet hoverboard dök upp i
en sciencefictionnovell som är
cirka 50 år gammal. Boken blev
filmatiserad 1985 där en bräda
som svävar ovanför marken i
Back to the future.
Hur är produkten uppbyggd då?
Under sina plastkåpor sitter ett
aluminiumchassi. I detta chassi
sitter gyrosensorer som gör att
scootern åker åt det håll du lägger större tryck med foten.
Det finns ett gäng olika företag i Sverige som säljer denna
produkt än sålänge och det
finns några saker man bör
bestämma sig för innan man

beställer sitt exemplar.
Vilket typ av underlag tänker du
åka på? Qboard erbjuder i dagsläget två olika modeller, det
som skiljer dem åt är storleken
på hjulen, maxvikten, topphastigheten samt räckvidd. Antingen väljer man 6,5” modellen
som heter Q6, den är mer anpassad för mindre kuperade
ytor såsom betong, asfalt,
markplattor. Eller om man vill
kunna åka på de flesta underlag faller valet på 10” modellen
som heter Q10 som tillåter mer
offroadkörning. Tack vare sina
stora hjul som även är luftfyllda
så kan man lättare ta sig uppför
lättare kanter, åka runt på grusvägar samt snö utan att det blir
alltför stötigt.
Om vi kollar extra noga på Q10
modellen som vi har provat så
lovar den en räckvidd på 25 km
på en laddning, samt en högsta
hastighet på 18 km/h. Ta detta
med en nypa salt, det finns faktorer som påverkar, såsom vikten på den som åker, underlag,
temperatur samt hur du framför
hoverboarden. Är man en lättviktare som mig (110 kilo) och
gjorde testet på en relativt jämn
och fin ödslig väg, visst några
uppför och nedförsbackar fanns
då klarade Q10an av att komma cirka 15km av de påstådda
25 km, yttertemperaturen denna dag var 12 grader. Detta får

anses som väl godkänt med tanke på
att testpersonen väger 10 kilo mindre än
angiven maxvikt. Väger du mindre kommer du givetvis längre på en laddning. Vi
ska även berätta att vi under testet aldrig
åkte maxhastighet, sådant spelar också
roll, precis som i en bil när man pratar
eco driving för att åka soppasnålt. Alla
faktorer som att svänga runt och showa
drar mer batteri sen finns även en annan
funktion som kan vara trevlig under sin
tur, lyssna på spotify eller annan musiktjänst via bluetoothhögtalarna som sitter
i framkant på Q6 och Q10an.
Hur lång tid tar det att ladda produkterna
då? Är den helt urladdad tar det cirka
2-3 timmar tills det att den är fulladdad
och du kan fortsätta åka.
Som ni kanske läst är det vissa av dessa självbalanserade scootrar som fattat
eld, detta är p.g.a av batterier som vissa
återförsäljare väljer. Se till att Samsung
Lithiumbatteriet är det som används, då
kommer aldrig denna obehagliga sak
hända dig.
Var det svårt att lära sig då? Jovisst, se
till att ställa in den på nybörjarläget då
blir det avsevärt mycket lättare att hitta
balansen. Men något blåmärke uppstod
när fallet var ett faktum. Vill du slippa
detta rekommenderar vi att använda
skydd. Men det går ganska fort att hitta
tekniken och börja köra fortare. Men det
är vansinnigt kul!
Besök www.qboard.se och beställt ditt
eget exemplar. Inom kort kommer även
en skateboardvarianten hitta sig in i la-

Projektbilen
Text Daniel Serénus
Foto: Johan Selvén

I förra numret kunde ni
läsa om Greenlight Magazine’s nya projektbil,
där vi kommer följa Johan Selvén under bygget
av hans Saab 99. Johan
är en sann Saab-fanatiker och denna ombyggnation kommer att innefatta
flera generationer av
Saab. Förra numret var
bilen klar för lackering.
Bilen lämnades då till
Runes billack för att få
en mycket speciell Saabkulör. Sky Blue heter
kulören och återfanns
på Saab 9-3 Cabriolet.
En färg som inte var helt
självklar för Johan. Att
välja färg på sin bil är
inte det lättaste. Färgen
gör helheten och med fel
färg kan allt arbete vara
förgäves. Att välja en
ljusblåkulör var ett vågat
val.
Jag valde mellan flera
färger från början men
har alltid gillat denna ljusblåa kulör, säger Johan.
Tidigare hade Johan
en Svart färg på bilen
men denna gång ville
han ha något mer utstickande. Johan har
även lyckats få tag i de
tre-ekrade fälgarna från

kända Saab tunerfirman
Hirsch. Något som för
en sann Saab-älskare är
ögongodis på hög nivå.
Dock är det inte självklart
att få plats med dessa
19-tumsfälgar på en
Saab 99:a. Men med de
nya fjäderbensinfästningarna och D2 Coiloverskitet hoppas han lyckas
få allt att passa. Stuket
på bilen kommer bli en
blandning mellan välputs
och motoreffekt. För under huven kommer det
snart att sitta en vässad
T16 motor, Saab klassiska Aero maskin. Men
resan har bara börjat och
vägen innan bilen möter
sin första vårdag är än så
länge lång. Men vi kommer att fortsätta följa Johan under hans resa till
färdig bil.
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