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A6 blev en skam för
bilentusiasmen

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

ag blir så jävla förbannad när jag läser 
att det bränts bilar och många verkligen 
betett sig som svin på A6 efter att Elmia 
stängt. Detta hör verkligen inte hemma 
i våra kretsar och jag tvivlar starkt på 
att det är någon av de entusiaster 
som läser denna tidning. Tycker det 
är tråkigt för arrangörerna och för alla 
i bilentusiastvärlden som verkligen får 
”skit” pågrund av några idioter.

Jag har alltid tyckt att många som 
kommer in på påskafton inte hade 
behövt besöka mässan, den typen av 
fylla är i mina ögon helt oacceptabel. 
Jag tycker alla skall ta ställning emot 
detta och tillsammans är vi starka.

Men trots alla tråkigheter gav mässan 
ändå en positiv upplevelse. Vi håller 
en hög nivå på våra byggen och 
det fanns mycket fint att titta på. 
GreenLight-redaktionen arrangerade 
en partnermiddag under fredagkvällen 
och detta var mycket uppskattat från 
besökarna, detta har nu blivit lite av en 
tradition.

Elmia betyder att vi inlett en ny säsong 
med många spännande träffar att 
besöka. Jag ser framemot att följa alla 
häftiga byggen från Elmia som finns där 
ute i vårt avlånga land.

LEDAREN
Text: Daniiel Serénus





REPORTAGE
Text & Foto

Christoffer Talvis

Trots kaotisk sluttamp blev resultatet fenomenalt bra, race-igt men 

på ett stilrent sätt.  



Melissa Sjöstrand från Göte-
borg är en tjej som börjat ta för 
sig mer och mer. Till vardags 
ser hon till att sina kunder 
köper de bästa produkterna 
för att behålla sin skönhet och 
vid sidan av detta är hon inte 
ett dugg rädd för att skita ner 
sig för att få saker gjorda. In-
tresset för snygga gatbilar har 
funnits där länge men det var 
inte förrän vid 16-års ålder 
som intresset växte och vid 
18 år fanns ingen återvändo, 
Melissa skulle bygga en egen 
utställningsbil. 

- Det fanns några bekym-
mer, en bil, kunskap samt en 
dåvarande sambo med ett in-
tresse som var lika med noll 
för bilar. Det var här Miss Mad 
startade, ut med killen och in 
med bilen, säger Melissa med 
ett skratt.

Tack vare underbara föräl-
drar fick Melissa sin första 
bil i studentpresent, en Volvo 
S40. Här började hon titta på 
vad hon kunde göra, det hela 
gick väldigt fort och påsken 
2008 stod en rosa S40 fylld 
med billjud på Elmia. En up-
plevelse som Melissa endast 
hade drömt om, hon började 
även tävla i billjud i klasserna 
ESPL och Bass Race.

Nya fronten får verkligen bilen 
att se aggressiv ut.



- Jag åkte på allt jag kunde 
och tog in så mycket kunskap 
och inspiration som jag bara 
under året, säger Melissa.

Efter några år med tävlande 
och många utställningar 
kände sig Melissa nöjd med 
Volvon och det var dags för 
något nytt. I denna veva val-
de hon att lägga bilbyggandet 
åt sidan då ett husprojekt, en 
dotter och giftermål inträffade 
i denna veva. Påmind om sitt 
intresse blir hon varje dag se-
dan födelesen av dottern som 
fick namnet Decibelle. 
Många vet hur lätt det kan 
urarta och hur mycket tid som 
krävs när man bygger bil och 
detta är inte optimalt med ett 
spädbarn hemma. När Deci-
belle blivit tre år kände Me-
lissa att hon behövde ta tag i 
mina drömmar igen.

- Drömmen om att få fortsätta 
med bilar slutade aldrig, jag 
ville så mycket mer. Våren 
2016 införskaffade jag TTn, 
Decibelle var gammal nog 
att vara med i garaget och 
hennes pappa var tillräckligt 
förstående för mina galna 
idéer, säger Melissa glatt.

Året därpå kunde vi beskåda 

2016 skaffade Melissa denna Audi TT och 
nästan direkt började första versionen av 
bilen.



en grön skönhet på utställ-
ningarna runt om i landet, 
en Audi TT med några yttre 
modifieringar, stilrena men 
ändå märkbara. Ljud från 
Phoenix Gold kunde vi hitta 
fullt av i bilen, dock stilrent in-
stallerat precis som Melissa 
vill ha det, classy!
Den stora förändringarna 
skedde nu i vintras då bilen 
skulle byggas om igen, nu 
med mer racingstuk men 
samtidigt behövde allt har-
monisera med Audi TT’s run-
da och mjuka former. 
Det första Melissa tog tag i 

att börja modifiera om stöt-
fångaren fram, krävdes gan-
ska många timmar med pap-
pbitar för att inte kapa sönder 
för mycket, minimalt med 
extraarbete är bäst. Många 
ideér och tips har Melissa 
bollat med sin pojkvän Hen-
rik Mattsson som varit ett par 
sedan årsskiftet. Den nya 
grillen kanske inte ser oer-
hört olik den gamla men be-
hövdes mycket arbete för att 
få den att passa in med linjer-
na, överdelen av fronten fick 
förlängas för att inte glipan 
mellan huv och front skulle bli 

Ljud har alltid intresserat Melissa och det 
syns verkligen om man öppnar dörren och 
kikar in.



för stor. Bakom den stora grillen 
installerades en stor intercooler 
fullt synlig och rördragningarna i 
de nya luftintagen på sidorna av 
grillen. Som ni märker skiljer sig 
motorhuven från original, den 
har fått två stilrena försänknin-
gar för att släppa ut den varma 
luften som motor ger ifrån sig. 
Melissa mallade även här oer-
hört många timmar innan hon 
med lätt hjärtklappning vågade 
sätta kapmaskinen i motorhu-
ven. Tillslut föll valet på två sma-
la luftutsläpp, för att skapa des-
sa behövde man klippa ut två 
bitar aluminum och sedan krym-
pa och sträcka dessa med ett 
speciellt verktyg. Tur hon hade 
Henrik vid sin sida som kunde 
hjälpa till och visa hur många 
nya byggtekniker och verktyg 
fungerar, Melissa har verkligen 
utökat sin kunskapsbank under 
detta bygge.

- Detta var oerhört lärorikt, första 
gången jag håller på med alu-
minium, tur man hade en bra 
lärare som verkligen vet hur man 
gör, säger Melissa.

När båda luftintagen var till-
verkade och identiska limmades 
dessa på plats med ett oerhört 
starkt lim följt av åtskilliga tim-
mar med spackel och slipning. 
Sidokjolarna från Rieger lät Me-

Denna gången när bilen byggdes om var det 
lite mer racingstuk som gällde.



lissa vara då de passar in 
med de nya modifieringar-
na. Även bakstötfångaren 
skulle behövas att bygga 
om ordentligt också. Hela 
mitten sektionen där av-
gasutblåsen syntes förut 
kapades bort, här blev det 
aluminiumarbete igen, en 
diffuser skapades, vilket 
också var tidskrävande 
men förhöjde racingkän-
slan enormt på bakstötfån-
garen. Då partiet ovanför 
diffusern är ganska lång 
behövdes något för att 
skapa en snyggare design, 
fick bli fyra avlånga hål 
med nät bakom, en ganska 
lätt lösning som ger bak-
stötfångaren en mer tillta-
lande design. 

- Ibland är det de små 
förändringar som ger stora 
intryck. Nu när diffusern 
tar upp stora delar av bak-
stöten behövde jag flytta 
utblåsen till sidorna, vilket 
gav mer racingstuk, säger 
Melissa nöjt.

Till Audi TT är det svårt att 
hitta en vinge som pas-
sar den väldigt runda och 
breda bakdelen, men vad 
är mer racing än en alumi-
umvinge, dock valde Melis-



sa en ganska låg version, en 
större hade blivit för aggressiv 
och hade inte harmoniserat 
med de övriga förändringar-
na. Efter många månaders slit 
kändes bilen klar utvändigt, 
mestadelen av arbetet har 
skett under helgerna då bilen 
stått i Linköping och Melissa 
bor utanför Göteborg.
Nu när utsidan fått sig en or-
dentlig makeover började 
Melissa kolla vad som kunde 
göras på insidan, här har hon 
redan gjort ett fantatiskt jobb 
med det mesta omsytt till Al-
cantara och en stilren ljudin-
stallation. Men givetvis lan-

serar billjudstillverkarna nya 
produkter nästan årligen och 
med en sån fantastisk sponsor 
som Phoenix Gold ser dem till 
att Melissa har fina produkter 
installerade. I bagaget hittar 
vi en specialplastad baslåda 
som byggdes i förra versionen 
av bilen men till i år installe-
rades två helt nya 12” basar, 
nedanför detta valde Melissa 
att bygga om golvet och sänka 
ner de snygga slutstegen från 
Phoenix Gold. Basarna ma-
tas i 1 ohm av ett nytt 1300w 
monoblock.

- Detta ger ljudet ett helt annat 
Så här skall en sportbil se ut baktill.



djup och jag är riktigt nöjd med 
trycket från basarna nu, säger 
en nöjd Melissa.  

Även dörrsidorna byggdes om, 
tidigare har en högtalare varit 
installerad och gömd bakom 
själva dörrsidan på originalplac-
ering. Melissa ville nu visa mer 
av produkten och valde då att 
göra en custompanel med två 
högtalare installerad, denna del 
är en utskuren aluminiumbit där 
Miss Mad har blvit utskuret. På 
Audi TT har du många detaljer 
som är i aluminum såsom ringar 
kring luftuttaget, stagen vid mitt-
konsollen, för att få ihop helhet-
en valde Melissa att svarva hög-
talarringar i Aluminium för att 
matcha resten av inredningen. 
Med endast veckor kvar till El-
mia och en tidsplan som låg 
hyffsat synkad var det dags för 
lackering. Efter mycket funder-
inga och bläddrande i färgkartor 
hade hon valt en grön candy, då 
grön är en färg som Melissa gil-
lar, samt sömmarna i inrednin-
gen är även dessa gröna. Men 
efter timmar med sliparbete och 
grabbarna på SYA lack hade 
lagt lacken kände Melissa att 
detta inte var rätt kulör.

- Här sprack tidsplanen direkt, 
bilen behövdes slipas ner igen, 
jag behövde hitta en ny kulör 

och det var pronto om jag skulle 
hinna få ihop bilen till Elmia, 
säger en lätt stressad Melissa.

Efter en stunds bläddrande hit-
tar Melissa en orange kulör från 
Lamborghini som hon fastnar 
för direkt. När bilen sedan stor 
färdiglackad i lackboxen kunde 
Melissa pusta ut, kulören kän-
des så rätt.
Dagarna till premiären var nära 
nu och kampen mot klockan för 
att hinna få ihop bilen för Me-
lissa var kämpig. Utöver detta 
startar en brand dagen innan 
avfärd mot Elmia i den intilllig-
gande lokalen och brandkåren 
får kämpa för att få kontroll på 
den. 

Sista veckan var nog en av de 
stressigaste Melissa varit med 
om, men nu kunde hon äntligen 
pusta ut och njuta av den fär-
diga bilen.

Man har verkligen arbetat med detaljerna och först lackerades 
bilen grön men när man såg resultatet ändrade hon sig och den 
fick bli orange istället.



Allt på bilen är custom inte enst motoru-
trymmet har lämnats ifred.



 

FAKTA
Namn: Melissa Sjöstrand 
Ålder: 31
Bostadsort: Vårgårda
Arbete:   Butikschef Kicks
Bilmodell:  Audi TT 
Årsmodell: -

Tack till: 
Sya lack,Stillströms, Sikkens, AAMP 
Phoenix Gold, Alpine, Stinger
OCL brorsson, Dotz 
Yokohama, Sjöbergs däcktjänst 
Street performance, Angelwax 
Och till alla fantastiska människor som har varit med på denna 
resan Fredrik, Albin och Markus. Men framför allt Henrik som gjort 
detta möjligt för mig



Polyuretan 
Bussningar

Snap Off
 Nav

Ta-Technix 
Coilovers

Mr Tuning 
Moccarattar

www.mrtuning.se



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Ville få yngsta grabben bort från datorn så tänkte att vi bygger en driftingbil…Valet föll på Nissan 
S.chassie och efter besök på Elmia för två år sedan så spårade det ur för pappa, grabben är inte 
fullt så intresserad…

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Jag började från scratch få drygt två år sedan och gör allt själv så har mycket kvar att lära, en 6:a 
kanske

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag 06.30 en morgon förra sommaren upptäckte att regbesiktningstiden var dagen innan…

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Underarbetet inför lackering samt motorelen

Vem är din bilförebild? 
Min far och bror som alltid varit noggranna med allt dom gör….min ADHD gör att jag ibland inte 
riktigt gör den där sista lilla finishdetaljen men på senaste bygget har jag verkligen försökt att ta 
mig den extra tiden och göra det bästa jag klarar av.

Bästa garage drycken? 
Kaffe! Tack för att det finns kaffemaskin på jobbet!!

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
I vinter minst 40 timmar i veckan

Fakta
Namn: 
Johan Öberg
Ålder: 
48 
Bor: 
Öjebyn
Arbete: 
Egenföretagare inom 
sportbranschen
Civilstatus: 
Sambo

NU I
SVERIGE

NU I
SVERIGE

Beställ onlineBeställ online
  #MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

WWW.MADCROCENERGY.COM



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Har en Nissan Silvia Varietta som jag ställde ut på Elmia, gjorde SFRO besiktning förra veckan. En s13 som jag 
gjorde sfro förra sommaren som byggs ny motor till samt en s13 som sakta men säkert byggs till grabben, när han 
har lust… Nytt projekt inköpt som hämtas i slutet på Maj, en Nissan Silvia PS13 vert från Japan som ska byggas till 
nästa års Elmia.

NU I
SVERIGE
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SVERIGE

Beställ onlineBeställ online
  #MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto:  Pontus Blomqvist
& Martin Hansson



Ett riktigt kul inslag i Bil-
sport Performance & Cus-
tom Motor Show är den 
årliga Påsksladden. I år 
blev det en riktigt varm 
kväll för omväxlingens 
skull när några av landet 
bästa driftingförare skulle 
göra upp om förstaplat-
sen. Men redan under 
kvalet på Långfredagen 
hettade det till och många 
av favoriterna hade prob-
lem och lyckades inte 
kvala in för vidare körn-
ing på påskafton. Istäl-
let blev Tony Averstedt 
som visade framfötterna 

Olle Olssons ruskigt 
läckra Audi RS5 i 
driftingutförande

Johan Skogsby ser 
fundersam ut.



och där allt föll på plats. 
Tony är en erfaren förare 
men denna gång verkade 
allt fungera och han blev 
storfavorit inför lördagen-
skörning. Under lördagen 
fortsatte Tony leverera 
och när det bara återstod 
fyra förare var han en av 

Mårten Stångberg gillar att showa men det 
räckte inte till någon topp-10 placering.



Den tillfälliga driftingarenan blev snabbt 
rökfyllt mellan körningarna. 

dessa tillsammans med toppföraren 
Joakim Grahn, fjolårets fyra Mattias 
Johansson och nykomlingen Andreas 
Lilja. Alla visste att det skulle bli en tuff 
duell mellan Tony och Mattias, men då 
händer det som inte får hända. Mattias 
får kopplingsstrul och måste avbryta. 
Mycket lutar åt att det är växellådan som 
krånglar och Mattias tvingas bryta, vilket 
automatiskt ger Tony en plats i finalen. 
Men vi fick bevittna en bra duell mellan 
nykommlingen Andreas Lilja och Joakim 
Grahn. Här var det den rutinerade Joa-
kim som drog det längsta strået och klev 
ut som vinnare! Trots att Andreas inte 
nådde fram till final så är det en förare vi 
skall hålla under lupp under säsongen.

I finalen blev det Joakim Grahn som 
mötte en Tony Averstedt som levererat 
hela vägen. Det kokade på arenan inför 
finalrepan och två duktiga förare skulle 
verkligen göra upp. Tony startade som 
”lead” och Joakim hängde på bra. När 
det var ombytta roller hände något som 
gjorde att Joakim fick åka helt själv. Det 
var då helt klart att Joakim Grahn stod 
som ensam vinnare av årets Påsksladd.

Detta ger Joakim en bra ranking inför 
kommande säsong men även det kan-
ske lite otippade kortet Tony Averstedt 
som även han går in med höga ranking-
poäng.



Det var mycket folk i publiken när sommar-
värmen hade tittat fram.



Emil Vikman körde på bra och var med i topp-10 med sin 
Nissan 200. 



Andreas Lilja i den blå Supran kom från ingenstans och slu-
tade trea. Andreas skall vi hålla under luppen denna säsong.

Christian Erlandsson fortsätter ratta sin 
Subaru BZR och känns som bilen och formen 
fanns där och detta kanske blir hans bästa 
säsong.



Grahns 245:a var ostoppbar, hatten av för 
denna rutinerade förare.



1. Jocke Grahn

2. Tony Averstedt

3. Andreas Lilja

4. Mathias Johansson

5. Jocke Andersson

6. Ørjan Nilsen

7. Petter Lauvås

8. Christian Erlandsson

9. Emil Wikman

10. Martin Frejd

P Å S K S L A D D E N





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:   GIMS



Då var den 89e gången av Ge-
nevesalongen avslutad och ar-
rangören kan inte vara något 
annat än nöjd. Som vanligt ar-
rangeras denna fantastiska mäs-
sa i mars månad varje år, de första 
två dagarna är endast tillägnad 
press och sedan är resterande 
nio dagar öppet för allmänheten. 
Över 10 000 mediarepresentanter 
fanns på plats för att ta del av de 
151 europa- och världspremiärer 
som ägde rum på årets GIMS. 
Det som gör arrangören extra 
nöjd över årets bilsalong är att fler 
företag än någonsin har ansökt 
om att få ställa ut och i år fanns 
det möjlighet att få in 34 stycken 
nya företag som fick egna mon-



Bentleys nya SUV får Porsche 
Cayenne att kännas billig.

trar. 
Det var exceptionellt hög kvalité 
på bilarna som ställdes ut, där får 
utställarna tackas som verkligen 
höjde ribban. Extra stolta får vi 
svenskar trots allt vara bland alla 
fantastiska bilar, jag syftar givetvis 
på Koenigsegg Jesko. Ängelholms 
nya fara, med sina 1600 hästkraft-
er på etanol och en läcker design. 
Modellnamnet är en hyllning till 
Christian Von Koenigseggs pappa. 
En annan svensk biltilverkare är 
Polestar som premiärvisade sin 
senaste modell Polestar 2, en elbil 
med fyrhjulsdrift och en räckvidd 
på närmare 50 mil. En bil med mer 



Var några år sedan Volkswagen 
lanserade Beach Buggy, kanske 
är dags snart igen i modernare 
tappning. 

tacksam prislapp jämfört med 
Koenigsegg men det är två helt 
olika biltyper, inte desto mindre 
en vass konkurrent till Tesla.
Andra mer exklusiva sportbilar 
som vi kommer få se på vägarna 
framöver som presenterades var 
Pininfarina Battista, Ferrari F8 
Tributo, Lamborghini Huracán 
EVO spyder, Mclaren 720 S spy-
der, Puritalia Berlinetta och sedan 
har vi givetvis mässans dyraste 
bil, Bugattis senaste modell La 
Voiture Noire. I vanlig ordning så 
finns välomtalade företag som 
ABT och Mansory vars montrar 
absolut glänser med alla de olika 
bilmodeller som blivit individuellt 
ombyggda för att passa kundens 

I detta utförandet är nya Toyota 
Supra riktigt snygg.



Tunern Mansory gör sällan någon 
besviken, den ända som blir det är 
plånboken.

önskemål, allt har givetvis sin unika 
prislapp. 
När det handlar om bilmässor så vill 
många biltillverkare visa upp sina fram-
tidsvisioner och det gör dem med kon-
ceptbilar. Det är väldigt sällan ett bil 
som man ser som koncept blir exakt så 
när dem väl blir serietillverkad om den 
ens kommer så långt i tillverkningspro-
cessen. Några av dessa konceptbilar 
som var representerade under årets 
Genevesalong var Aston Martin Lag-
onda Concept, Audi Q4 e-tron Con-
cept, Nissan IMq concept, Subaru Viziv 
Adrenaline concept och Arcfox ECF för 
att nämna några. Om man vet hur des-
sa bilar ser ut så ser man ett mönster 

vilken bilmarknad dessa koncept ägnar 
sig till, stadsjeep eller snarare rätt namn 
att använda är SUV. 

Är ni sugna att besöka Genevesalongen 
till nästa år är datumet 5-15 mars ni ska 
boka in i era kalendrar.

Street-legala sportbilen Sbarro Renner utvecklad av franska studenter 
på Université de Technologie de Belfort Montbéliard.



 Tyvärr imponerar inte TechArt på vår 
redaktion med sin senaste Porsche 911

En Lamborghini i skönt grön kulör 
ihop med blanksvarta detaljer, läcker 
kombo.



Gumpert är åter på kartan och 
denna känns rätt i tiden.



En Peugeot i annat formspråk än 
vad vi brukar se dem i, detta är 
konceptet e-Legend.



Aurus Senat är en rysk-lyxbil.

 Pininfarina Battista en av mässans 
största snackisar.



Aston Martin visade sina nya 
mittmotor-koncept.



McLaren fortsätter spotta ut nya 
modeller.



ACRFOX-GT är en kinesisk till-
verkad sportbil.



??????



Över 10 000 mediarepresentanter 
fanns på plats.

De stora tillverkarna satsade hårt 
på sina montrar.



Nissans nya GT-R koncept. Polestar 2 presenterades i Genevé



Lack & Bilvård

Reservdelar

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vi har reservdelarna du söker och alltid 
till skruvade priser.

www.skruvat.se

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

www.racegear.cc
order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Motoroptimering & Verkstad

Autoexpertenverkstad och optimering.

Välkommen in till våra nya lokaler i
Lidköping

0510-53 22 22
Linspelsgatan 2
Lidköping

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

MotorsportsprodukterMotorsportsprodukter

Stolt Nordisk distributör av Samco Sport 
silikonslangar och Puma Motorsport föra-
rutrustning. Dessutom ett stort utbud av 
motordelar, interiör, FIA godkända delar 
och mycket mer till din racingbil och dig 
som förare.
www.westcoastmotorsport.se
info@westcoastmotorsport.se



Bilvård Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
teknisk support och personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

DDESIGN - Din motorsportbutik på 
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

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

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Motorsportsprodukter

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

www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga ingredienser för att skapa den 
perfekta handgjorda produkten just för 
dig. Varje produkt är unik och noggrann 
utformad av våra kemister som har över 
25 års erfarenhet. 

www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.

www.raidopower.com

Motorsportsprodukter

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

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Styling, Tuning & Motorsports-
produkter

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

Sveriges bredaste utbud under ett och 
samma tak. Däck, batterier, reservdelar 
och motorsport av hög kvalité till konkur-
renskraftiga priser. Besök vår butik på 
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göte-
borg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

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

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Optimering, renovering och tuning av 
klassiska & moderna tävlings- och gatbi-
lar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, over-
aller, hjälmar,handskar, brandsläckare 
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Billjud

Foliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



POSTER
Foto:  Pontus Blomqvist

LOW(BATTERY) AUDI



Hela familjens köpcenter

INOMHUSUTSTÄLLNING 25-26 MAJ
• BILVÅRDSPRODUKTER • BILLJUD • LIVEMUSIK

RACINGSIMULATOR • PREMIÄRVISNING MED AVTÄCKNING AV BIL 
• TÄVLINGAR RC DRIFTING - CRAZY DRIFTAZ  - CRAZY CUP deltävling 2

UTOMHUSUTSTÄLLNING 25 MAJ
• DROP-IN UTSTÄLLNING • TERRÄNGBILAR • TRIAL

LÄS OM MOTORSHOWEN PÅ 
WWW.TANUMSHOPPING.SE



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto: Pontus, Martin, Kim, 
Gustaf, Christoffer



Årligen arrangeras Bilsport Perfor-
mance & Custom Motor Show på 
Elmia i Jönköping. Det är för alla bil-
intresserade en av årets riktiga höjd-
punkter. Utställarna skall få bekräf-
telse för det de byggt i garaget under 
vintern och besökarna skall få en 
massa att njuta av när våren är här, 
även om just denna helg gav mer eller 
mindre en försommarupplevelse med 
22 graders värme.

Årets mässa gav dock en del up-
prepning av vad vi tidigare kunnat se 
tidigare år när det kommer till byggstil 
även om det var nya byggen. Men 
ytan som tidigare uppfattades som 
“dit går man inte i B-hallen” har de 

senaste åren huserats av organisa-
tionen Oij Oij och numera kallas Hall 
X, vilket vi i tidningen tycker är kanske 
den bästa hallen på årets mässa.

På fredagen avtäckte Lukas Kooz 
av sitt hemliga bygge, mannen som 
lovade sig själv att nu är det över. Dock 
var det ju ingen som trodde på honom 
och vi på tidningen visste någonstans 
att hans liv kretsar kring just bilar och 
att det är svårt då att bara lägga av. 
Men han sa dock att om han skaffar 
en Nissan GT-R skall han fundera 
på saken. Under förra årets Modified 
Run kom han inglidandes på målgån-
gen med just en Nissan GT-R vilket 
gjorde att vi visste vad vi skulle tro. 

Riktigt läcker E30, den blåa kulören ihop med 59 North 
Wheels-fälgarna gifter sig bra.

Många utländska byggen representerade 
som vanligt under Elmia.



Driver Acedemy täckte av sin 
nya sommarbil. 

Så när täcket gick av på långfre-
dagen var nog många chockade 
att det inte var någon GT-R utan 
en Hyundai Veloster som stod där 
i Deadpool-tema. Denna gång 
kanske den bästa tematiseringen 
någonsin från Lukas Kooz. Dead-
poolimitatören Gereth Reeves har 
hjälpt Lukas med alla filmer som 
rullat på skärmarna under mäs-
san och även på sociala medier. 
Här får bilbyggare och bilfolk en 
sarkastisk dos av sanningar med 
en glimt i ögat. Bilbyggarkomp-
isen Anderas Berggren var en av 
dessa som stod i A-hallen med sin 
nu ombyggda Hyundai med Bat-
man-tema. Nu är den ännu bre-
dare och med dubbelmontage (!) 
på bakdäcken, vilket många hade 

Josefine Lindqvists breda golf.



Foliering är fortfarande en het 
trend i bilbyggarvärlden.

missat.

En sådan här mässa med så 
mycket bilar gör sällan någon 
besviken. Det finns så många 
guldkorn och byggen så även om 
man går här hela helgen lyckas 
du inte se alla bilar, det blir alltid 
någon bil du missat när du ser 
på bilder som figurerar på nätet. 
Men häftigast var nog Sven Bill-
reds rod byggd på lastbilschassi 
i med glänsade aluminiumkaross 
och en hemmasnickrad rak 12:a 
som bygger på två Cheva sexor 
i botten. På bara 1,5 år har han 
lyckats bygga denna bil vilket är 
otroligt imponerande.

I Sonax monter kunde man få en 



autograf från världsstjärnan Ken 
Block under fredag och lördag. 
Detta gjorde medförde långa 
köer till montern. Först trodde 
vi det var Henrik Elgs nya Mer-
cedes projekt. Men ack så fel vi 
hade, även om detta var ruggigt 
kreativt i tidningens tycke.

Men det fanns mycket att njuta 
av och nivån har verkligen höjts 
på bara några år, det välkomnar 
vi varmt på tidningen.

Auto-gruppen från Mellerud har verkligen fått till 
den perfekta Time Attack Evon.



Lukas Kooz som inte skulle bygga mer 
täckte av det alla trodde var en Nissan GT-R.Denna Lamborghini Huracán står 

nog på mångas önskelista.



Utställande företag fanns det gott om, här i Hall-X hittade 
ni L-M-R som hade bland annat ett gäng läckra fälgar 
uppställda för beskådning. Blir det snyggare än såhär? 



Hall-X stod nog för årets bästa hallupplev-
else med ruggigt snygga bilar. 

Ken Block var på plats och signerade af-
fischer.

Victors nissan hade fått en rejäl 
ansiktslyftning.



Karel Silha visade början av det som kommer 
att vara hans största bygge någonsin.



Vår fotograf Gustaf i egen hög 
person.



Utomhusarenan var som vanligt actionladdad 
med imponerade stunts.



Fredrik Hellgren har verkligen lyckats 
med sin Mazda CX-3.

I DbAkutens monter kunde ni hitta artisten Maski-
nistens läckra Lincoln Continental. Sanny Wallman 
har gjort ett grymt jobb med ljudinstallationen från 
Cerwin Vega.



Kreativ rattlösning som 
passar en ljudbilsbyg-
gare.

Lorens Wastesson 
fortsätter i vanlig 
ordning att spela 
sönder vindrutor. Flest 
spräckta vindrutor 
vinner?



Christian Magass är en riktigt 
VW-fantast och här har ni 
tre av hans byggen.

Andreas Berggren kör dub-
belmontage på bakljulen.



Lukas Koos senaste bil var 
ingen Nissan GT-R utan en 
Hyundai Veloster som är 
ännu mer ovanlig. 



Gustafs Porsche är extrem 
på många sätt och en riktig 
tidsjägare.

En äkta DTM-dröm.



I hall X hittade man också 
några internationella byggen. 
Men klassen på byggena i 
Sverige blir bara bättre och 
bättre.



Mässan häftigaste bygge var denna putsraket med en hem-
masnickrad rak 12:a. 



Många influencers 
på plats.



Rocket Bunny-ligan!



FINN ETT FEL



Modified Run-föraren Ina 
Bäckdahl visade upp sin 
Toyota Supra.

Johan Håkansson har köpt en 
lite sportigare bil och byggt på





www.sonax.se

Fungerar med adapter på 99% av alla högtryckstvättar

Perfekt i kombination med våra skumschampon

Smartare & roligare tvätt!

NYHET!
FOAM LANCE
SMARTARE 
& ROLIGARE



ARTIKEL
Foto

Från Arkivet

DEL 3



Vi hittade ett gäng bilder från 
diverse bilträffar från 2003 
och framåt, några bekanta 
ansikten?

Andreas “fimpen” Lindé



Johan Lundgrens Saab som alla 
pratade om.

Elisabeth Karlssons Astra



Elite Projects Porsche Boxter.

Johan “Rebew” Holm

Marcin Charkiewicz 
omtalade Nissan 370Z.



Lukas Koos första version av sin Mazda RX8a Ola Katamsos Saab.



Linda Hanssons häftiga 
Nissan 200 bygge



MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset

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

59NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

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

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

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

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

S-001
8,5x19” ET38     2499kr/st
9,5x19” ET40     2699kr/st   SUPERSPORT RS 

235/40 -18”   715kr/st
265/35 -18”   725kr/st

SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

BANDIT

HANS III

RALLY

HYBRID SPORT

CARBON 
DEVIL RAY

HYBRID PRO

+4690-13 47 00   •   simpson-europe.com   •   order@simpson-europe.com



NYHET
Text: Daniel Serénus
  Foto: Koenigsegg



En gång i tiden var vi en bilbyggarna-
tion att lita på. Men nu när Volvo är 
kinesiskt och Saab ett minne blott och 
visioner som Indigo inte blev något 
är vi lite extra stolta över supersport-
bilstillverkaren i Ängelholm. Vi pratar 
så klart om Koenigsegg. Varumärket 
som satt lilla Sverige på sportbilskar-
tan med råge. En biltillverkare vars 
mål måste vara att slå rekord även om 
de är deras egna.

Senaste kreationen heter Jesko och 
ersätter Ageran som varit ett trumfkort 

för företaget. Jesko är ny på alla sätt, 
ett nytt chassi som är både bredare 
och längre. En vidareutvecklad driv-
lina och en unik växellåda. Namnet 
på bilen är också nytt då det till skill-
nad från ”Agera” inte är ett ord ur den 
svenska ordboken. Istället är det en 
hyllning till grundaren Christian Von 
Koenigseggs pappa som nyligen fyllt 
80 år. Jesko Koenigsegg har följt och 
stöttat sin son sedan begynnelsen av 
bilmärket. Enligt Christian hade inte 
bilmärket varit möjligt om han inte fått 
stöttning från familjen och speciellt 



av sin far. Därför finns det nog in-
get finare sätt att säga tack för från 
Christians sida.

Jesko är en supersportbil som tar 
vid där Agera RS slutar. Med Jesko 
laddar man lite högre och har ut-
vecklat den överladdade V8 mot-
orn så den nu levererar 1600 häst-
krafter på en vikt av 1420kg. Det 
ger den mer effekt per kilo än den 
otroliga One:1. Det gör resan mot 
målet om 300mph (482km/h) långt 
ifrån omöjlig. Något som är extra 
unikt och innovationsteamet bakom 
bilen är lite extra stolta över är den 
patenterade växellådan som kallas 



LST. Står för ”light speed trans-
mission” vilket är helt unikt. Att ta 
fram snabba automatlådor är kan-
ske inte så unikt men att från 7:e 
växeln ner till 3:e i extrem hasighet 
är helt otroligt. Till skillnad från 
en vanlig dubbelkopplingslåda 
så har Koenigsegg tagit bort mo-
menten med att förladda en växel 
och istället göra växelmomentet 
helt ”seemless”. Detta genom ett 
flerkopplingsystem i den totalt 
9-växlade lådan. Detta system gör 
att man kan fokusera på bantider 

utan att tappa tid mellan växlarna.

Chassit som är både längre och 
bredare än föregångaren är en 
egenutvecklad monocoque som 
integrerar bränsletank och stört-
bur. Det är förstärkt med världens 
starkaste fiber, Dyneema. Man 
har äntligen infört bakaxelstyrning 
som kommer ge den nya längre 
modellen ett mer dynamiskt chas-
si, vilket ger bilen ett mer lättkört 
läge vid låga hastigheter och sta-
bilitet vid högre hasigheter.



Koenigsegg slutar aldrig att im-
ponera och för oss bilintresse-
rade, blir man lite extra stolt när 
man vet att vi i Sverige kan byg-
ga denna typ av bil.

Om du efter denna text känner 
att du vill komma över något av 
de 125 exemplar man planerar 
att tillverka är det tyvärr kört, 
samtliga modeller är redan sålda 
eller tingade. Populariteten för 
bilen är skyhög och prislappen 
på 28 miljoner verkar inte hin-
dra de mest förmögna att köpa 
denna dyrgrip. Men vanligt folk 
får nöja sig med att njuta av bil-
derna och med lite tur få se en 
på riktigt



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

VINDAVVISARE

Modellspecifika vindavvisare av topp

kvalitet. Kompletta satser med 4st. 

Monteras enkelt med clips. Ordinarie 

pris 795:

595:-F
R

Å
N

:

SPIKES MED HJULBULT TÄLT FÖR DEPÅ & UTSTÄLLNING

Komplett sats med 20st spikes och 

hjulbultar till bilen. Tvådelad för att lätt 

kunna välja mellan  att köra med eller 

utan spike.

6x3m tält komplett med tak och 4st 

väggar. Perfekt som depåtält eller för 

uställningar.  Levereras med en smidig 

väska för transport.

995:- 2495:-

En av årets nyheter är Japan Racings JR30. Modellen är bland de läckraste på 

marknaden just nu!. Köp ett komplett fälgpaket med 4 däck och 4 fälgar för 

endast 13490kr! När du beställer ett fälgpaket hos oss får du det monterat och 

balanserat i en dimension som är anpassad för din bil och dessutom levererat 

hem till dörren!

JR30 FÄLGPAKET - 4 KOMPLETTA HJUL

13490:-

Art.nr: 936-MSPIKE Art.nr: SC-T63

F
R

Å
N

:

F
R

Å
N

:

POPPY PAKET - 3ST + PLATTA

Klockrent paket för dig som älskar 

Poppy! För 499kr får du 3 poppys och 

en RGB LEDplatta. Självklart är det 

 originalet Poppy Grace Mate.

499:-
Art.nr: DX10-RGB3

OCEAN DTM FÄLGPAKET

Fälgar med bred fälgkant och riktigt lågt 

ET. Finns endast i 18” och är perfekt för 

Volvo 240/740/940

10490:-

JR28 FÄLGPAKET

Komplett fälgpaket med 4 fälgar och 4 

däck. Finns i storlekar från 1822” En av 

årets nyheter från JRWheels.

13490:-F
R

Å
N

:



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

VINDAVVISARE

Modellspecifika vindavvisare av topp

kvalitet. Kompletta satser med 4st. 

Monteras enkelt med clips. Ordinarie 

pris 795:

595:-F
R

Å
N

:

SPIKES MED HJULBULT TÄLT FÖR DEPÅ & UTSTÄLLNING

Komplett sats med 20st spikes och 

hjulbultar till bilen. Tvådelad för att lätt 

kunna välja mellan  att köra med eller 

utan spike.

6x3m tält komplett med tak och 4st 

väggar. Perfekt som depåtält eller för 

uställningar.  Levereras med en smidig 

väska för transport.

995:- 2495:-

En av årets nyheter är Japan Racings JR30. Modellen är bland de läckraste på 

marknaden just nu!. Köp ett komplett fälgpaket med 4 däck och 4 fälgar för 

endast 13490kr! När du beställer ett fälgpaket hos oss får du det monterat och 

balanserat i en dimension som är anpassad för din bil och dessutom levererat 

hem till dörren!

JR30 FÄLGPAKET - 4 KOMPLETTA HJUL

13490:-

Art.nr: 936-MSPIKE Art.nr: SC-T63
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POPPY PAKET - 3ST + PLATTA

Klockrent paket för dig som älskar 

Poppy! För 499kr får du 3 poppys och 

en RGB LEDplatta. Självklart är det 

 originalet Poppy Grace Mate.

499:-
Art.nr: DX10-RGB3

OCEAN DTM FÄLGPAKET

Fälgar med bred fälgkant och riktigt lågt 

ET. Finns endast i 18” och är perfekt för 

Volvo 240/740/940

10490:-

JR28 FÄLGPAKET

Komplett fälgpaket med 4 fälgar och 4 

däck. Finns i storlekar från 1822” En av 

årets nyheter från JRWheels.

13490:-F
R
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N

:

Bugatti La Voiture Noire



Trots sin skyhöga prislapp 
så är världens enda redan 
såld

För några veckor sedan när 
dörrarna till Genévesalon-
gen slogs upp fick vi sky-
mten av en helt ny Bugatti 
under ett skynke. Några 
timmar senare presenter-
ades vad som numera är 
världens dyraste bil, 11 mil-
joner euro, vilket med da-
gens växlingskurs betyder 
cirka 115 miljoner svenska 
kronor. Inte nog med att 
den är så dyr, ägaren som 
köpt denna förblir ensam 
om att äga en sådan. 

La Voiture Noire som på 
franska betyder ”den svar-

ta bilen” har ganska många 
likheter med Chiron, men 
några saker är omgjorda. 
Hela karossen är i kolfiber 
som har lackerats med en 
blanksvart finish där du 
fortfarande ser kolfiber-
strukturen. En kaxigare, 
mer modern design på det 
nya frontpartiet inklusive 
nya strålkastare. Taklin-
jerna ner mot bakpartiet 
på bilen är justerat och ger 
mjukare och mer stilrena 
linjer jämfört med Chiron. 
Bakpartiet har även det fått 
en ny design där bakljuset 
formats efter formen av 
karosslinjen och större luf-
tutsläpp för motorn. Utöver 
detta så dras blicken till 
de sex stora utblåsen som 
lämnar ifrån sig ett fantas-



tiskt ljud.

Den bakmonterade motorn är dens-
amma som i Chiron, en 16-cylind-
rig motor på 8-liter försett med fyra 
turboaggregat som totalt genererar 
1479 hästkrafter. Ifall den nya de-
signen förändrar aerodynamikförhål-
landena är fortfarande oklart.

Varför då endast ett exemplar? Jo, i 
år firar Bugatti hela 110 år och bilen 
är en livslång hyllning till grundaren 
Jean Bugatti. 

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Bugatti
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Porsche Cayenne Coupé
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Porsche Cayenne-familjen 
växer. Till den tredje gener-
ationen av den framgång-
srika SUV-serien läggs nu 
en ännu sportigare modell 
– Cayenne Coupé. ”Cou-
pén delar all teknik med nu-
varande Cayenne men har 
en mer dynamisk design 
och nya tekniska detaljer 
som positionerar den som 
mer progressiv, atletisk och 
emotionell”, säger Oliver 
Blume, styrelseordförande 
i Porsche AG. Utmärkan-
de för den nya Cayenne-
modellen är skarpare lin-
jer med en helt unik bakre 
sektion, en adaptiv spoiler, 
individuella baksäten och 
två olika takkoncept – ett 
fast panoramatak i glas 
som standard eller som till-
val ett kolfibertak.
 
En brant sluttande taklinje 
Mer dynamiska proportion-
er ger Cayenne Coupé en 
oöverträffad elegans. ”Den 
betydligt brantare bakåt-
sluttande taklinjen ger Cay-
enne Coupé ett ännu mer 
dynamiskt utseende och 
positionerar den som den 
modell i segmentet som 
ser sportigast ut”, säger 
Michael Mauer, vice ord-
förande för Style Porsche. 

Intrycket förstärks av en 
takspoiler som framhäver 
Coupéns distinkta silhuett. 
Vindrutan och A-stolparna 
är lägre än på Cayenne tack 
vare att takkanten sänkts 
med ungefär 20 mm. Nya 
bakdörrar och bakskärmar 
breddar skuldrorna med 
19 mm, något som bidrar 
till det muskulösa intrycket. 
Den bakre nummerskylten 
är integrerad i stötfångaren 
vilket gör att bilen ser ut att 
ligga närmare marken.
Med sin adaptiva tak-
spoiler var den nuvarande 
Cayenne Turbo den första 
SUV-modellen med den 
här typen av aktiv aerody-
namik. Nya Cayenne Cou-
pé tar den passningen och 
spelar bollen vidare. I varje 
Cayenne Coupé är tak-
spoilern kombinerad med 
en adaptiv bakre spoiler 
som del av Porsche Ac-
tive Aerodynamics (PAA). 
Spoilern, som är harmoni-
skt integrerad i modellens 
silhuett, förlängs 135 mm 
vid hastigheter över 90 km/
tim för ökat marktryck bak, 
samtidigt som PAA ökar ef-
fektiviteten.
 
Stort panoramatak i glas 
eller kolfiber



Nya Cayenne Coupé har som 
standard ett fast panoramatak i 
glas. Den glasade ytan ger alla 
åkande en speciell känsla av 
rymd medan den integrerade 
rullgardinen skyddar mot sol och 
kyla. Ett konturerat kolfibertak 
finns som tillval. Det försänkta 
mittpartiet ger det ett karaktäris-
tiskt sportbilsutseende, liknande 
taket på Porsche 911 GT3 RS. 
Kolfibertaket finns tillgängligt i 
ett av de tre lättviktssportpaket 
som erbjuds till modellen. Dessa 
paket inkluderar Sport Design-
detaljer och nya lättade 22-tums 
GT-fälgar, sätesmittsektioner 
klädda i klassiskt pepitarutigt tyg 
och inredning med kolfiber- och 
Alcantara-detaljer. Ett sportav-
gassystem ingår också i paketet 
till Cayenne Turbo Coupé.
 
Bekväm för fyra
Nya Cayenne Coupé erbjuder 
mycket goda utrymmen för fyra 
personer. I framsätet ger de åt-
tavägs justerbara sportstolarna 
med integrerade nackskydd 
mycket hög komfort och opti-
malt sidostöd. Baktill har Cou-
pé-modellen som standard ett 
baksäte utformat som två indi-
viduella säten. Som alternativ 
kan komfortbaksäte i 2+1-kon-
figuration – som känns igen från 
Cayenne – beställas utan extra 
kostnad. Baksätespassager-



arna sitter 30 mm lägre än 
i Cayenne och det ger gott 
om utrymme för huvudet 
trots den sportiga lägre sil-
huetten.
Bagageutrymmet rymmer 
625 liter, idealiskt i varda-
gen, och växer till 1 540 liter 
med nedfällt baksäte (Cay-
enne Turbo Coupé: 600 till 
1 510 liter).
 
Marknadslansering med 
340 eller 550 hk
De dynamiska linjerna och 
anpassade designelement 
skiljer tydligt Cayenne Cou-
pé från Cayenne. Samtidigt 
har den alla tekniska lösnin-
gar som den tredje genera-
tionen Cayenne har, till ex-
empel kraftfulla drivsystem, 
innovativa chassisystem, 
ett digitaliserat display- och 
operativkoncept och omfat-
tande uppkoppling.
Vid lanseringen finns två 
högprestandamotorer att 
välja mellan. Den sexcylin-
driga turboladdade 3-liter-
smotorn i Cayenne Coupé 
ger 250 kW (340 hk) och ett 
maximalt vridmoment på 
450 Nm. Med Sport Chrono-
paketet, som är standard i 
de nya Coupé-modellerna, 
ingår i de serietillverkade 
bilarna avverkas sprinten 
från 0 – 100 km/tim på 6,0 

sekunder. Med lättviktss-
portpaketen, som är tillval, 
sjunker den siffran till 5,9 
sekunder. Toppfarten är 
243 km/tim.
Toppmodellen Cayenne 
Turbo Coupé ställer upp 
med en 4-liters V8 med 
dubbelturbo, 404 kW (550 
hk) och ett maximalt vrid-
moment på 770 Nm. Cay-
enne Turbo Coupé acceler-
erar från 0 – 100 km/tim på 
3,9 sekunder och når en 
toppfart på 286 km/tim.

Text & Foto: Porsche



Pininfarina Battista



De första bilarna rullar ut 
2020 och kommer kunna 
ge en Formel 1-bil en re-
dig match.

Under motorsalongen i 
Genevé visade den nu-
mera italienska biltillverk-
aren Pininfarina upp sin 
kommande modell, Bat-
tista. Detta är första gån-
gen som Pininfarina gör en 
helt egen modell, tidigare 
genom åren har förädling 
av andra biltillverkares bi-
lar varit konceptet. Namnet 
på modellen kommer från 
designern och grundaren 
av företaget Battista Pin-
infarina som avled 1966, 
73 år gammal. Bilen kom-
mer precis som alla andra 

hyperbilar i denna kaliber 
byggas i limiterad utgåva, i 
detta fall 150 exemplar. 
Hela karossen, inkluderat 
monocoquen, är byggd 
i kolfiber, för låg vikt och 
styrka och för att klara 
kollisionskraven är vissa 
delar förstärka med krock-
absorberad aluminium. I 
övrigt när vi tittar på karos-
sen är designspråket stil-
rent och tilltalande och 
påminner om Mclaren 720s 
i vissa vinklar. Battista är 
försedd med 21 tums fäl-
gar och bakom dessa ser 
ni ett par rediga kolfiber-
keramiska bromskivor som 
mäter 390mm. Prestandan 
är inget denna bil behöver 
skämmas för, hela 1900 



hästkrafter och 2300 newton-
meter, 0-100 km/h avverkas 
på under två sekunder! Upp till 
300 km/h kan du köra i värsta 
körläget på 12 sekunder. Inte 
nog med att du kan accelerera 
väldigt snabbt du har en räck-
vidd på 45 mil, detta tack vara 
batterikapaciteten på 120 
kWh. Tekniken är inget Pin-
infarina tagit fram själva utan 
man har tagit hjälp av Rimac 
Automobili.

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Pininfarina
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FULLSET OCH SJUKLIGT SAMLANDE
I klockvärlden pratas det just nu 
ofta om ”fullset”, vilket enkelt 
förklarat betyder att allt som fanns 
med när klockan såldes ny, finns 
kvar. Vanligtvis är det originallådan 
och det certifikat som medföljde, 
men även de foldrar, tags och annat 
som medföljde vid köpet. I sam-
larkretsar är ett fullset mer attraktivt 
och ger ett högre andrahandsvärde. 
Prisskillnaden mellan ett fullset och 
en klocka utan tillbehör är stor på 
andrahandsmarknaden. Säljs klockan 
utan tillbehör och utan originalx-
länk säger man i klockterminologin 
”heads only”, och då är det enbart 
klockan som säljs. 
Många äldre klockor brukar dock 
vara utan handlingar och/eller origin-
altillbehör.

Hur viktigt är då det med att ha alla 
tillbehör till en klocka? För klockan 
skull gör det detsamma. Vi pratar 
om tillbehör som oftast ligger i 
ett bankfack eller tryggt förvarat i 
hemmet och som tar plats och ändå 
inte används. Kanske har det gått 

lite hysteri i att alltid köpa fullset 
och allt annat som hör till klockan? 
Men visst är det kul med ett fullset 
och därmed en ”komplett” klocka 
till samlingen. Frågan är,  är det värt 
tusenlapparna det kostar extra? Kan-
ske räcker det med att bara få tag på 
sin drömklocka?

För vissa blir det ett sjukligt sam-
lande, att man söker efter en viss 
modell som är ovanlig och svåråt-
komlig. Kan man då ändå köpa den 
komplett med fullset är det för några 
det finaste som finns. Men, är du ute 
efter en bruksklocka, och inget sam-
larobjekt, så skippa tusenlapparna på 
tillbehören och bara njut av din nya 
klocka. Men, det är upp till dig om 
du blir den sjukliga samlaren som 
jag eller inte ett dugg intresserad av 
saker som samlar damm.

TEXT & BILD: Daniel Serénus



ROLEX BÄSTA NYHETER UNDER BASELWORLD
TEXT: Daniel Serénus FOTO: ROLEX 



Rolex satsade hårt på årets Basel-
world och företaget har släppt taget 
om relingen och simmat ut på öppet 
vatten, då en del efterlängtade ny-
heter var vågade. Men klockan som 
både jag och min kollega Pierre vän-
tat på, Datejust TurnOGraph 41 mm 
med blå urtavla, lös med sin frånvaro. 
Just den modellen får vi nog vänta ett 
tag till på, men det blev en del annat 
kul från nämnda varumärke.

ROLEX YACHT-MASTER 42
Yacht-Mastern blev nog den mest 
otippade klockan från Rolex. Eft-

erlängtad, men inget vi såg skulle 
komma. Den har det nya urverket 
Caliber 3235 som påstås vara det 
bästa urverket Rolex någonsin pro-
ducerat, men det är dock för tidigt 
att uttala sig om detta ännu. Den nya 
storleken visar att man nu går mot 
större klockor i sin kollektion inför 
2019 och just denna modell kommer 
på Rolex egna gummiband, Oyster-
flex, vilket verkligen ger den en egen 
karaktär tillsammans med den svarta 
bezeln.

ROLEX GMT MASTER II 
Även om det är en ny modell så har 



den urverket 3285. Till skillnad från 
fjolårets modell kommer den i ett 
klassiskt “Batman” utförande med en 
svart och blå besel.

ROLEX SEA-DWELLER TWO-
TONE
Man kan väl inte annat än älska nya 
Sea-Dwellern?! Även om vi hade 
hoppats på en mer slimmad boett, 
fick vi ett nytt urverk, 3235 och en ny 
färgkombination, som får räcka för 
den här gången.  Roligt att se Rolex 
våga komma med nya idéer.

ROLEX DATEJUST 36 - Stål
En klassiker har återfötts och i takt 
med att Datejust 36mm stål har en 
uppgång på begagnatmarknaden 
kommer nu den populära modellen 

återigen i produktion. Dock kommer 
den i ett mer modernt chassi, med 
möjligt att välja bezel i vitguld eller 
stål. 

ROLEX DAY-DATE 36 - Stål
Denna modell är en efterlängtad 
”comeback” från Rolex. Nya Day-
Date kommer i helguld med den 
åtråvärda gröna urtavlan med valbart 
diamantindex. Naturligtvis finns fler 
modeller att välja på, i exklusiva ma-
terial så som rosé- och vitguld. Med 
detta vill Rolex visa att klockan hör 
hemma bland de mer sofistikerade 
modellerna. Klockan är försedd med 
nya 3255-urverket, vilket vi framöver  
kommer se i en rad nya modeller.



FÄRGADE NYHETER 
FRÅN SVENSKEN

Sjöö Sandström har tillverkat Royal 
Steel Classic i 26år och nu är det dags 
att addera en ny tavelfärg till kollek-
tionen. Den nya djupblå tavlan lan-
seras till samtliga storlekar i familjen. 
Designen av Royal Steel Classic in-
spireras från deras allra första klocka, 
Automatic S1, som lanserades 1993. 
Denna modellen är fundamentet i Sjöö 
Sandströms DNA och finns i storlekar-
na Royal Steel Classic 41MM, Royal 
Steel Classic 36MM & Royal Steel 
Classic 32MM.
Royal Steel Worldtimer lanserades 
2016 och blev snabbt en populär 
modell. Nu tre år senare utökar Sjöö 
Sandström kollektionen med en matt-
blå tavla med röda och vita detaljer till 
både Royal Steel Worldtimer 41MM 

& Royal Steel Worldtimer 36MM. 
Håll koll på två tidszoner med den 
extra timvisaren, perfekt för den med-
vetne resenären. Välj mellan fem olika 
tavelfärger och matcha antingen med 
stållänk eller det svarta gummibandet 
med viklås.
Förutom den nya djupblå tavlan till 
Royal Steel Classic 32MM så föräd-
las modellen med ytterligare två nya 
tavlor, solborstad champagne och 
solborstad rosé. Sjöö Sandström har 
även förnyat formspråket i tavlan för 
en mer klassisk och sober design. 
Denna ändring innefattar även Royal 
Steel Classic 32MM med vit pärlemor 
samt svart tavla.

Text: Sjöö Sandström



Oris Divers Sixty-Five 
EN OVANLIG KOMBO

Lagom till Baselworld visade Oris upp en ny modell där man 
förenar stål med brons. Kul att just bronstrenden fortsätter 
bland tillverkarna, och just kombinationen brons-stål ger en 
helt ny upplevelse. Det som är extra roligt med just brons är 
att det är ett material som ger en åldrande patina, och ingen vet 
säkert hur klockan kommer att se ut om några år. Det gör det 
hela lite mer spännande och förtjusande.

Just denna Diver har hämtat sin design från Oris första dykar-
modell från 1965. Intresset för Oris har växt i takt med att 
många i Sverige fått upp ögonen för Schweiziska klockor. Oris 
ligger i ett lagom prissegment om du är ute efter en klocka från 
klockornas ”Mecka”, men har en lite stramare budget. Oris ger 
dig bra kvalité och mycket klocka för pengarna.

Det är dock inte den optimala dykarklockan, då den bara är 
”100m”, vilket inte räcker för en dykarklocka med dagens mått.

Rek. Pris: ca. 20 000kr

Diameter: 40mm
Glas: Safir med antireflexbehandling
Skruvad krona
Vattentät: 100m
Urverk: Oris 733 – Automat.
Gångreserv: 38 timmar
Juveler: 26st


