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När skall skiten vara över 

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Känns som alla bara går runt och väntar 
på att regeringen skall säga att vi får 
umgås igen. Att man kan åka på träffar 
och utställningar igen. Men just nu känns 
det nästan som hela säsongen kommer 
att bli förstörd. Men roligt är att så många 
delar information på sociala medier, det 
gör att det ändå känns som en liten tröst 
i den tråkiga situation vi nu befinner oss 
i. Vi jobbar nu hårt för att se om vi kan 
genomföra både Galan och Modified 
Run i sommar, just nu känns det väldigt 
mörkt men ändå vill vi försöka få till en 
roadtrip. Känns som det skulle kunna 
vara görbart med viss distansiering, men 

återstår att se. Helst skulle det behöva 
komma några riktlinjer från regeringen 
som berättar hur ett event skulle kunna 
gå till rent praktiskt. Just nu är det bara 
indikationer och uppmaningar om att 
ingen får umgås. Frågan är hur länge 
vi kan stanna hemma, alla klarar nog 
till en viss gräns men tillslut går det inte 
längre. Pandemin gör det även svårt för 
oss att fylla numret med bra innehåll 
och mycket bilrelaterat. Vi planerar för 
lite tunnare nummer efter sommaren 
om det inte kommer igång snart.
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Breddad, ventilerade skärmar, bromskylning... Allt andas 

racing men detta är en bil för gatbruk, som givetvis kom-

mer användas på banan vid tillfällen.



BMW-intresset började när 
vännen Michael Edeskans 
bjöd med Jim Tengström till 
en liten bilträff i Eskilstuna. 
Denna lilla träff visade sig 
vara en av det första Bim-
mers of Sweden-träffarna 
som arrangerades för unge-
fär ett årtionde sedan. Sedan 
dess har Jim länge funderat 
på vilken BMW-modell han 
skulle köpa.

- En kollega till mig köpte en 
M3a för ett gäng år sedan 
dess blev jag helt såld på 
bilmodellen, säger Jim.

Efter något år så bestämde 
sig kollegan att han skulle 
sälja M3an som Jim blev kär 
i. Han blev väldigt sugen att 

Kupén andas racing men ändå 
med med en härlig känsla för 
stil.



köpa den men tyvärr ägde 
han redan fyra olika bilar vid 
tillfället, så passade inte rik-
tigt in att köpa en till då. Då 
köpte vännen Michael den 
och ägde den i en säsong in-
nan han ville sälja den vidare 
då han fick chansen att köpa 
en 1M.

- Vid detta tillfälle kunde jag 
inte bara strunta i det igen, 
jag ville verkligen ha bilen, så 
Michael och jag ordnade af-
fären och bilen var nu i min 
ägo, säger en nöjd Jim.

Sedan den dagen har Jim gjort 
en hel del saker med bilen. Till 
en början gjordes en stor ins-
pektion av bilen inklusive en 
stor service för att åtgärda de 
eventuella fel som han kunde 
hitta. Vid inspektionen hit-
tades en av barnsjukdomarna 
på just E46-modellen, sprick-
or i subframe-infästningen. 
När Jim ändå var tvungen att 
riva en hel del under bilen för 
att åtgärda subframen så pas-
sade han på att beställa en 
hel del andra trevliga saker till 
bilen från Schmiedmann. Jim 
har alltid haft tanken att hålla 
bilens look så original som 
det bara går fast med inspira-
tion mot CSL-modellen. Om vi 
kollar Jims shoppinglista från 

Här har vi hjärtat i M3an och några små 
uppgraderingar har gjort. 



första början så ser vi en ten-
dens att bilens vägprestanda 
har haft hög prio. 

- Inför vintern 2018 fick jag 
besked om att få ställa ut 
bilen på Elmia för första gån-
gen i Bimmers of Swedens 
monter. Då var det bara ta 
tag och modifiera bilen mera, 
säger Jim.

Nu började inspirationen från 

motorsporten och bankörning 
kommer in mer då vi kunde 
se bilen på Elmia med bur, 
dock skruvbar för att kunna 
återställa bilen när behovet 
fanns, sköna Pole Position 
Recaro-stolar, Takata-bälten, 
snygga HRE-fälgar och hel-
foliering.

 - Nu när man sitter och berät-
tar om det låter det som att 
det gick snabbt och smärtfritt 



men det var ett riktigt kämpigt bygge 
med många fler motgångar än man 
tänkt sig, säger Jim med ett skratt.

Bilen hann bli klar till Elmia 2018 och 
Jim hade ett fullspäckat år med mån-
ga besök till diverse träffar. Till året 
därpå lät han bilen vara orörd och 
se exakt likadan ut, ibland kan vara 
skönt att njuta mer än en sommar 
med en bil som man byggt om, vilket 
är ganska ovanligt för bilbyggare här 

i landet. Det var inte förens fram mot 
hösten som Jim började fundera ifall 
han skulle gå all in och förverkliga en 
dröm han haft länge och det var att 
bygga om M3:an med GTR-kit. 
Jim tog och ringde Schmiedmann 
igen som har oerhört stort kontaktnät 
och se ifall de kunde hjälpa till med 
att ta hem ett GTR-kit från tillverk-
aren Flossmann. Under veckorna 
som Jim väntade på att kittet skulle 
komma hem började han fundera 

Flossmann's GTR-kit ihop med ATS-fälgarna är en 
perfekt kombo och bilen bara skriker racing. 



på hur resten av designen 
skulle se ut. Han insåg 
ganska snabbt att HRE-
fälgarna skulle inte passa 
in med GTR-stuket samt 
att de fälgarna skulle även 
vara för smala med tanke 
på breddningen. Jim fick 
nys om att vännen Alexan-
der hade två uppsättningar 
ATS GTR-fälgar. Det som 
var bra med Alexander 
var att han också äger en 
BMW M3 också, han var 
också i full fart med att 

Är nog många som vänder på huvudet när 
Jim kommer åkandes på gatan med denna. 



bygga om sin bil och behövde en 
kolfibervinge. 

- Under åren jag ägt min M3 så 
har Alexander och jag gjort en del 
gemensamma inköp till våra bilar 

 Flossmann har verkligen tänkt på att 
bevara intrycket att bilen fortfarande är 
en M3a och inte svävat ut för mycket med 
formerna. 



och ifall jag köpte en extra 
kolfibervinge så hade vi 
en deal på fälgarna, säger 
Jim.

Nu hade Jim en up-
psättning fälgar hemma 
som skulle passa perfekt 
till GTR-kittet, de behövde 
bara lite ny färg för att pas-
sa resten av designen. I 
denna veva hade även Jim 
fått en leverans med några 
riktigt stora paket och 
givetvis var det kittet från 
Flossmann, nu kunde det 
roliga börja med att börja 
provmontera kittet. 

- Jag insåg snabbt att 
det skulle krävas väldigt 
mycket mer kapning och 
anpassning av karossen 
än planerat. Kan erkänna 
att det kändes fel att börja 
kapa bort två decimeter 
av trösklarna och kapa 
bort bakskärmar på en fel-
fri M3:an, säger Jim med 
nervös röst. 

Jim inspekterade GTR-
kittet noga och insåg att 
detta vara riktigt bra gju-
tet, men visade sig ganska 
snart att passformen inte 
var den bästa. I och med 
att kittet är gjutet i kolfiber 

De omklädda stolarna har företaget Next 
Design satt sin prägel på.



ställde det till det extra 
mycket för Jim.

- Hade kittet varit i glasfiber 
hade det varit mycket lät-
tare att modifiera delarna 
där passformen inte var 
helt bra, säger Jim.

Eftersom det var kvällar 
och helger Jim jobbade 
med bilen så tar allt extra 
lång tid. Under fyra veckor 
kämpade han på med att 
få till passformen, något 
han inte hade räknat med. 
När väl Jim lyckats få till allt 
kunde kittet samt fälgarna 
skickas till lackering, här 
fick han hjälp av Claes Tull-
säng och Anders Börjes-
son från Low Life of Swe-
den. När dem kämpade på 
med att slipa och lackera 
delarna funderade Jim vi-
dare ifall han skulle göra 
någon mer ändring med in-
teriören, ganska snart hit-
tade han en snygg mock-
aratt från Sparco som han 
beställde via DDesign. Då 
Recaro-stolarna som han 
monterade för två år sedan 
var svarta ville han även 
snygga till dessa så de 
passade den exteriöra fär-
gen samt buren bättre. Jim 
kontaktade företaget Next 



Design för att klä om stolarna. De 
hittade en kulör som skulle pas-
sa bra och givetvis valde Jim det 
sköna materialet Alcantara. Claes 
och Anders hörde av sig att de-
larna var lackerade och klara för 
avhämtning, blev genast en bil-
färd för att hämta upp dessa. Jim 
lät de lackerade delarna härda or-
dentligt i ett gäng dagar innan han 
började montera ihop bilen igen.

- Det började kännas som det 
fanns hopp igen att få bilen klar, 

dessa månader har tagit på 
psyket när det strulat, säger Jim.

Att montera dit kittet igen gick 
ganska snabbt vid det här laget 
då Jim gjort det några gånger. 
För att fullända kittet skulle kol-
fibervingen som han beställde 
i samma veva som GTR-kittet 
monterades. Dessa fästen var 
anpassade för att bultas fast i 
samma infästning som bakluckan 
och även här insåg Jim ganska 
snabbt att skulle han göra så be-



 luftutsläppen på framskärmarna måste 
varit en komplicerad historia och foliera. 

hövde han kapa rejält i original CSL 
baklucka och det tog emot. Jim bör-
jade inspektera bagageluckan och 
såg att det fanns lite förstärkningar 
på andra ställen vilket kunde bli ett 
bra ställa att få till en hållbar monter-
ing av kolfibervingen. Jim tyckte det 
saknades något i fronten på kittet 
och en rejäl frontläpp hade varit per-
fekt och började kapa och designa 
en i aluminium, resultatet blev rik-
tigt bra men Jim insåg ganska snart 
att denna endast kan användas vid 
bankörning då bilen ej kommer kun-

na bli körbar på våra svenska vägar. 

- De stora sakerna som var kvar att 
lösa var nu foliering, skulle jag försö-
ka mig på detta själv eller hitta något 
företag som kunde göra detta. Förra 
gången folierade jag själv med hjälp 
av Michael Edeskans. Men former-
na på detta kitt är oerhört komplexa 
för mig att klara av snyggt, säger 
Jim.

Jim började ringa runt till lokala före-
tag som håller på med foliering och 



 I motorutymmet syns flera detaljer i 
kolfiber, det dock många inte ser är att hela 
kittet från Flossmann också är i kolfiber.

hittade tillslut en gammal vän 
som nyligen hade startat en firma 
som kände att de hade tiden att 
ta sig an detta. Jim körde bilen till 
JW Solfilm & Reklam och arbetet 
med att foliera bilen i färgerna 
guld, röd, svart och vit. Dessa 
färgerna hade Jim valt för att 
han hade sett en gammal bild 
på en M1 pro bil från 1979 med 
Warsteiner livery. Jims M3 med 
flossmann kit skulle få en tolkning 
av just denna racingbil. 





 

FAKTA
Namn: Jim Tengström 
Ålder: 34
Bor: Västerås
Arbete: Egenföretagare
Bilmodell:  BMW E46M3 
Årsmodell: 2001

Tack till: 
Bimmers Of Sweden,Schmiedmann
Ddesign, EME Garage
JW Solfilm och reklam
Next Design bil & båt sadelmakeri, Meguiars Sverige
Alexander Westholm, Marcus Johansson
Cleas Tullsäng, Anders Börjesson



tctproduktion.se

BILLITT!! RAKSKURNA KLISTERMÄRKEN

500st - 20x4cm | NU: 1495kr

1000st - 6x6cm | NU: 1495kr

med 5 års-laminat

TRANSPARENTA:

Maila Daniel: daniel@tctproduktion.se
MOMS & FRAKT TILLKOMMER

Färdig baslåda med dubbla 12”
XED basar med slutsteg på max 1600W

Paketpris på DeafBonce värsting-
strögar paket i  Apocalypse serien

2x6,5” 2xdiskanter + slutsteg

8x6,5”,  4xdiskanter + slutsteg
Prisvärt paket för dig som vill
spela högt.
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har alltid varit intresserad av bilar. Lekte med bilar och bilmatta när jag var liten.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Har många visioner, mycket att lära och bra folk runt mig, men jag själv ligger väl på en 4. 

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Dagen då polisen ringde och sade att Subaruns garage brinner. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Svetsa och lacka 

Vem är din bilförebild? 
Andreas Berggren samt Skogenracing 
 

Bästa garage drycken? 
Kaffe

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Olika, de veckor jag har Jolene är det mindre, kanske 4 av 7 dagar. Annars kan jag vara där varje 
dag.

Fakta
Namn: 
Anna Brisfjord
Ålder: 
37 
Bor: 
Gävle
Arbete: 
Förskollärare
Civilstatus: 
Ensamstående
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Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Just nu bygger jag ihop Subarun, en hel del kvar och mycket jag skulle vilja få gjort men fått lite käppar i hjulet. Byggt 
på henne hela vintern och hoppas jag får visa upp henne någonstans i sommar. Men stor hjälp från Skogenracing, 
Däckakuten och Meguiars.

Foto: Kim Jarl





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto Alen Hazeta 
T O K Y O  A U T O  S A L O N 



För hela 37 år sedan 
slog TAS upp dörrarna 
för första gången

Arrangörerna kan inte 
vara annat än nöjda, förra 
årets höga besökarsiffror 
bräcktes ordentligt i år. To-
talt under de tre officiella 
dagar som mässan är öp-
pen tog sig hela 336 060 
personer till Tokyo och 
Makuhari Messe. De 11 
mässhallarna inklusive 
utomhusområde är välfyll-
da med de hetaste bilarna 
inom customvärlden och 
det är inga dåliga byggen. 

”ANIJA” loggan på lambon är i 
diamant..yepp..



Men det är ju inte bara bilar 
som du hittar inne i dessa 
hallar utan också några av 
världens mest framgång-
srika företag inom denna 
bransch, såsom Liberty 
Walk, Varis, Toyo Tires, 
HKS, RE Amemya för att 
nämna några. Den största 

Nissan S15 är fortfarande en populär 
modell i Japan.

ChargeSpeeds grymma GT86



delen av de utställda bilarna är från 
den japanska marknaden vilket är 
förståeligt, många ombyggda Nis-
san GTR samt den nya Toyota Su-
pran. Men även många äldre mod-

Supra som legenden Max Orido 
äger. 

 

Info:
2000 JZA80 Toyota Supra

Motor: 2JZ-GTE 626HP

Bodykitet är blandning av 
RIDOX, Tamon Design och Varis

Top Speed 193MPH

Advan GT Racing fälgar

Ljudsystem: JBL



Vacker RB-motor

FULL CARBON gtr32 med GARAGE ACTIVE 
widebody kit.

eller som RX-7, NSX, Supra 
MKIV med flera, old school 
modeller som man aldrig 
kommer få nog av. I Digi-
cams monter stod legen-
den Max Orido’s Toyta Su-
pra JZA80, en Supra med 
av produkter från Ridox, 
Tamon Design och Varis.  
Bland dessa fantastiska ja-
panska bilar hittades en och 
annan sportbil såsom Lam-
borghini Miura, Ferrari 308 
GTB, Mercedes CLK GTR, 
Jaguar XJ15. En bil som 
fick oss att glömma allt som 
har med breddningar och 
sånt var 4 Laws klassiska 



Här blir fel sida den rätta sidan när 
det gäller förarplacering.

Porsche 911 som på håll inte såg speciellt 
märkvärdig ut förutom ett par klassiska 
JDM-fälgar skodda med ett bara schys-
sta Toyo Tires R-däck. Men ju närmare 
du kom desto mer såg du strukturen av 
kolfibern i karossen. Varje panel av bilen 
är handgjord i en kombination av våt och 
torr kolfiber. Normalt när vi ser en Porsche 
ombyggd från denna sidan av jorden så 
har Akira Nakai varit inblandad (Rauh-
Welt, RWB), så detta var väldigt unikt att 
se, detta var minst lika extremt om inte 
snyggare, även om en RWB-porsche är 
ball också. Men även andra hade valt att 
gå all in med kolfibern och det var tunern 
Garage Active, som hade en widebody 
Nissan R32 GTR i full kolfiberkostym i sin 
monter.  

Vi får ju inte glömma de galna kreation-
erna också som japanska bilkulturen är 
känd för, en av dessa hittades i Zombie 
Factory’s monter och det var en rejält om-
byggd Toyota 200 Hiace, med extra allt. 
2021 öppnas dörrarna till Tokyo Auto Sa-
lon 15-17 januari



HKS grymma Supra



En härlig Nissan S15.



Den låga stancetrenden fortsätter 
dominera modifierade bilar runt om i 
världen.

Denna Toyota Celsior har fått en G60 Cen-
tury front-end konvertering av företaget 
Mizuno Body Works. Föll inte oss på 
redaktionen helt i smaken.  



Denna Nissan GT-R har fått sig en 
riktigt läcker färg, full med detaljer.



Laws grymma kolfiber Porsche



Denna brutala Nissan GT-R hittade vi i Liberty Walks 
monter.



En grym Ferrari 308 GTB



Den kallas LB-ER34, 
skapad efter Masahiro 
Hasemi's tävlings-sky-
line KDR30 som tävlade 
i Super Silhouette 
Formula Series 1982 
och 1983. 



Lamborghini fanns det 
många av på TAS.



Motuls monter bjöd på denna 
motorsports dröm.



Sjukt grym Nissan S13!



Inte bara japanska 
byggen.



Föreläsningsstolarna såg trevliga 
ut.



Nej, det är ingen Porsch utan en Lotus 
Europa i grunden.



 Ito Shokai “G-Man” FD3S RX-7 drog åt sig 
blickar i RE Amemiya's monter.

Mercedes CLK GTR



Lite mer Old School i jämförelse 
med dagens byggen.

Slutrörskungen



Bilen heter Mitsuoka Orochi efter en såkallad:
“eight headed snake”.
Gjord efter NSX.
Motor: Toyota MZ-FE V6 233H till bakhjulen.
Endast 400 exemplar tillverkade. 
Pris mellan $100.000 - $160.000



Ibland är stilrenhet, bara en del av 
perfektionen.



Denna brutala RX-7:a hittade vi i 
Toyo Tires monter.



I Zombie Factorys monter, hittade 
vi denna kreativa mini-van.





INSLAG
Text: Daniel Serénus
  Foto  Alen Hazeta T H E  N I S S A N  G T - R 5 0  B Y  I T A L D E S I G N



När Italdesign fick fria händer 
att skapa en unik Nissan GT-R 
blev resultatet helt fantastiskt. 
Bygget var klart 2018 och var 
tillängnat 50-års firandet av GT-
R:n. I grunden är detta en Nis-
san GT-R Nismo som fått ett helt 
nytt utseende både invändigt 
och utvändigt, men fortfarande 
med vissa GT-R kännetecken. 
Taklinjen är sänkt 54mm vilket 
ger bilen en helt ny karaktär. 
Bakljusen är 3D printade och 
helt specialdesignade som pre-

cis allt annat. Kvar är dock driv-
linan från Nismo där den kända 
Nissan-trimmaren gett den lite 
mer kräm. Chassit har uppdat-
erats med ett specialutvecklade 
stötdämpare från tyska Bilstein. 
GT-R:ns ”samurajsvärd” till luft-
kanaler på sidan har uppdater-
ats och fått en mer passande 
look till den grå och guldfärgade 
helheten. Fronten har byggts 
om helt med nya framlampor 
vilket ger bilen en mer futuris-
tisk design. Även inredningen 



har byggts om med mycket 
inslag av kolfiber, vilket vi 
på tidningen lyckades få se 
den i verkligheten när den 
visades upp i Januari på 
Tokyo Auto Salon. Detta är 
verkligen en ”unicorn” i bil-
världen. 



Framifrån har den inte många 
likheter kvar från den äldre Nis-
san GT-R



Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

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

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

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

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

Trycksaker & ReklamFoliering & 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



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 

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

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

Välkommen till Raidopower.se - 
Försäljning av motorsportprodukter, 
tillbehör och belysning och mycket mera 
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

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

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

WR-Specialfälgar tillverkar “custom 
made” fälgar utifrån kunderna behov och 
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

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

www.brl.se

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

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

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 Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

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

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som 
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter 
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri 
frakt på våra produkter. Vi vill att du som 
kund ska känna dig speciell och inte en i 
mängden. 

www.audio55.se

Billjud
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Evenemang
Text: Daniel Serénus

  Foto: Christoffer Talvis



När nyheten om att Bilsport Perfor-
mance & Custom Motorshow blev in-
ställt, deppade tidningen ett tag som 
alla andra. Coronaviruset blev liksom 
på riktigt för alla och ingen kunde väl 
ana att det skulle gå så här långt och 
ställa till för alla eventarrangörer. Men 
istället för att deppa oss igenom hela 
Mars så tog vi tag i saken. Vi kände ett 
visst ansvar som en av landets största 
mediekanaler för bilentusiaster. Vi 
ville inte att våra bilbyggare skulle 
missa chansen att visa upp sina byg-
gen. Så vi anordande Elmia Show off, 
ett event på Facebook där alla kunde 
dela sina byggen och bilder. Allt för att 
ge alla duktiga bilbyggare som spen-
derat hela vintern i garaget en chans 

att få den publicitet bilarna förtjänar.

Den största höjdpunkten och kanske 
det häftigaste bygget från Elmia Show 
off måste ha varit Andreas Berggrens 
”Joker” bubbla. Ett perfekt bygge med 
så mycket detaljer och känsla att det 
står på tidningen ”top of” lista 2020. 
Många kanske hade höga förväntnin-
gar på Lukas Kooz GT-R bygge. Men 
Lukas har redan innan hade flaggat 
för att GT-R:en är hans drömbil och 
att han vill bygga den på ett lite mer 
distanserat sätt. Detta är ingen bild vi 
vanligen ser av denna kreativa tema-
byggare men det är en lite äldre Lu-
kas som bygger nu och grundbilen 
är dyr och likså delarna vilken gör att 

Alex W Öjvindsson

Daniel Carlssons lilla bygge.Daniel Carlssons stora bygge



han ville gå lite mer försik-
tigt fram. Men resultat verkar 
hyllas, många gillade bilen 
och kanske är detta den nya 
Lukas Koos eller början av 
något stort. För vad vore bil-
världen utan Lukas Kooz? 
Troligtvis lite mindre kul och 
galet.

För alla BMW älskare hade 
Jim Tengström byggt något 
att dregla över. En DTM-stu-
kad BMW E46 med en fan-
tastisk dekor och inredning. 
Även detta är ett bygge som 
måste upplevas live.

Jim Björk tog och blandade 
80-talet med modern JDM 

Christoffer Walters Mazda RX-7

Fredric Blanks mattsvarta Volvo



och återigen var det en Corvette 
som fick agera grund. Det verkar 
som Jim har en stark förkärlek till 
den amerikanska sportbilen. Men 
jämför man Jims byggen genom 
åren slår nog detta alla på fingrar-
na. Denna är unik och visar ut-
vecklingen av Björks byggstil och 
känsla för form och färg.

Om vi pratar skrikiga färger som 
associeras med 80-tal måste vi 
även få in Rafael Akbaris grymma 
Supra. Den har fått en helt under-
bar dekor som passar med den 
breddade karossen.

Jonas Franzén visade upp en rik-
tig ett grymt Mazda RX8 bygge. 
Denna lite underskattade sportbil 

Anna Egerlands Audi bygge

Jennie Anderssons pick-up



fick till slut en mer brutal look och 
är byggd för att brukas med tung 
fot på gaspedalen.

Det är bara några av alla duktiga 
bilbyggare som visade upp sina 
bilar. Trots att inte Elmia blev av, 
lyckades vi skapa en virtuell mäs-
sa med spridning under påskhel-
gen med några av landets grym-
maste bilbyggare.

Tack  till alla som stöttar oss och 
vi vill skänka våra tankar till Fa-
bas förlag som är arrangör av 
Bilsport Performance & Custom 
Motor Show som drabbats av 
detta virus genom inställda even-
emang.

Christian Björnbergs låga Audi med nytt 
ljudbygge.

Jerry Honkalas Subaru



Jonas Franzéns brutala Mazda RX-8.

Jonas Johanssons Nissan GT-R, notera bromssystemet där 
bak.

Johan Öberg hann inte riktigt klart till påsken.



Lars Nittymäkis ljudbygge är en fröjd för ögat.

Roland Morinas snabba taxi.



Mathias Karlssons Volvo 850.

Maria Mariåsens snygga V60. Morgan Svennaraps Ferrari



Lukas Kooz överraskade med sitt lite 
mer “Cleana” bygga av sin drömbil.

Madeleine Hildingsson, sambo till Lukas Kooz har byggt på 
sin Honda Civic.



Thomas Malmströms Toyota.

En härlig dekor på Rafeal Akbaris Supra.

Vi brukar inte ha med motorcyklar 
i tidningen men en grym trike 
kanske ändå passar.

Jokern har anlänt.
Läs mer i nästa nummer av tidningen



En SAAB med riktigt schysst JDM stuk.



MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset

641 94 KATRINEHOLM
WWW.59NORTHWHEELS.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE
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 249kr/st

Jim “Salle”Svensson är tillbaka med ett 
nytt Volvo-bygge.

Jim Björks grymma 80-tals ikon.
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PRODUKTTEST
Text & Foto

Christoffer Talvis



Nu kan du på ett enkelt 
sätt försegla din med den 
enkla metoden foam, allt 
du behöver är en Foam 
lance.

Inför 2020 lanserade Sonax 
flera nya produkter, bland 
annat denna Foam + Seal. 
Denna produkt är en vida-
reutveckling av Spray & 
Seal, det som skiljer dessa 
två produkter är att den 

sistnämnda sprayar du på 
förseglingen på blöt bil och 
sköljer av. Medans Foam + 
Seal applicerar du med en 
Foam lance vilket gör job-
bet med att skydda din bil 
effektivare men också ro-
ligare. Att använda Foam 
lance vid rengöring av din 
bil är en metod som är oer-
hört effektivt och sparar 
oerhört mycket tid, vilket är 
något som många konsu-
menter uppskattar. Produk-



ten späds en del Foam+Seal och 
nio delar vatten eller om man vill 
ha mer skumeffekt använder man 
två delar Foam+Seal och åtta de-
lar vatten. Blandar du enligt läg-
sta rekommendationen i en foam 
lance-behållare som är på en liter 
får du ut 10 liter försegling som 
räcker till bra många förseglingar 
och detta till priset av rekommen-
derat butikspris på 299 kr. 

Precis som med andra förseg-
lingsprodukter är det väldigt vik-
tigt att fordonet är riktigt ren innan 
applicering annars stänger man 
inne smutsen mellan lack och 
skyddet. Ena testobjektet i denna 
test är en Ford Fiesta som inte har 
tvättats på hela vintern och rullar 
dagligen 15 mil och krävde där-
för en grundlig och ordentlig tvätt 
innan Foam + Seal kunde applic-
eras. Den andra bilen är en BMW 
där ägaren tvättar bilen minst en 
gång i veckan oavsett årstid. 
Slutresultatet blir väldigt snarlikt 
Sonax Spray & Seal, alltså bra 
avrinning med fin pärl-bildning, 
lyster i lacken och du får ett 
skydd som gör att bilen blir lättare 
att tvätta vid de nästkommande 
tillfällen. Fördelen med Foam + 
Seal kontra Spray & Seal är att 
du slipper applicera förseglingen 
i omgångar på de olika delarna 
på bilen och sedan torka av med 
torkhandduk. 

Efter försegling.Före försegling.



Detta är helt klart en produkt vi kan 
rekommendera då Foam + Seal 
ger ett bra skydd som är enkelt att 
applicera plus att vem som helst i 
familjen kan hjälpa till, vem gillar 
inte att foama!
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Evenemang
Text: Christoffer Talvis

  Foto: Martin Hansson



Att få till körtid nu när Covid-19 
ställer till det i världen.

Efter en lång vinter av skruvande 
med driftingbilarna så börjar 
suget för många att  avverka lite 
gummi och finjustera körtekniken. 
Vår fotograf Martin Hansson lyck-
ades bli medbjuden till träning-
stillfället på Emmaboda för några 
veckor sedan. SM-föraren Pontus 
Furbring är den som kämpat för 

att anordna detta träningstillfälle. 
Med folkhälsomyndighetens re-
striktioner just nu på max 50 per-
soner så gäller det att tänka till 
hur ett sånt här tillfälle anordnas 
på bästa tänkbara sätt. Det är 
väldigt sällan en driftingförare är 
helt själv utan det krävs ju ofta ett 
team med mekaniker osv, som 
kan behövas ifall ett haveri av 
något slag skulle uppstå, eller om 
något snabbt behöver justeras. 

Rasmus Larsson i sin BMW var 
den som hade minst bekymmer 
och brände mest däck under hela 



Totalt blev det 11 stycken driftingförare 
som anmälde sig, vissa lyckades få mer 
körtid än andra. Banan var uppbyggd så 
förarna fick öva på olika tekniker, vissa 
ställen krävde snabba initieringar med-
an andra ställen var utdragna och långa 
svängar, allt för att få så bra träning som 
möjligt. 

Årets SM och RM-serie har flyttat framåt 
och just nu är första deltävlingen plane-
rad till mitten av Juli. 



 Kevin Wettemark hade en del 
bekymmer med sin BMW E36 men 
den lilla körning han fick till då 
visade han vart skåpet skulle stå!



 Även lite twin-battles hanns med 
under dagen. Här jagas Pontus 
Hartman av Kevin Brunberg. 



CUPRA Formentor



Denna högpresterande cross-
over kännetecknas av märkets 
specifika DNA och har designats 
och konstruerats för framtiden. 
Resultatet är en ikonisk modell 
som blandar förfining och innova-
tion med en intuitiv och kraftfull 
körupplevelse på ett mästerligt 
sätt.
CUPRA Formentor är anpassad 
efter marknadens utveckling och 
kombinerar en prestandabils 
fördelar med de kvalitéer som 
en SUV erbjuder. Modellen rep-

resenterar allt det som CUPRA 
står för och presenteras vid en 
tidpunkt då CUV-segmentet up-
plever en enorm tillväxt.
”CUPRA Formentor innebär ett 
stort steg framåt i vår strävan att 
göra CUPRA ännu mer locka-
nde för bilälskare. Med den fas-
cinerande designen och de olika 
högpresterande drivningarna, 
däribland en plug-in hybrid, har 
vi utvecklat en mycket unik bil 
för verkligt unika människor”, sa 
Wayne Griffiths, CUPRAs VD.



E x t e r i ö r d e s i g n e n , 
avspeglar CUPRA:s in-
nersta väsen
CUPRA Formentor, 
företagets första helt 
egenutvecklade modell, 
har fått sitt namn efter 
den vackraste och vil-
daste udden på Mallorca. 

Bilen är ett konkret ut-
tryck för de egenskaper 
som karakteriserar den-
na plats och avspeglas 
i den högpresterande 
crossoverns exteriörde-
sign.
Den tvåfärgade karos-
sen påminner litegrann 



om en robust terrängbil, men 
med denna designteknik har man 
gjort sidoprofilen mycket mer el-
egant och mjuk. Och till skillnad 
från en traditionell SUVs grova, 
robusta framtoning, kombinerar 
Formentor terrängattributen med 
en halvkombis sportiga look och 
kompakta yttermått, fast med 
samma form som för en coupé.

Den visuella betoningen på spor-
tighet når sin höjdpunkt bak, 
samtidigt som den får motorhu-
ven att verka längre och på så 
sätt framhäver proportionerna. 
Designen avspeglar också den 
höga kvaliteten, t.ex. med den 
LED-ljuslist, coast-to-coast, som 
sträcker sig tvärs över hela bak-
partiet. Ett annat exempel är 
de standardmonterade 19” lätt-
metallfälgarna, som också kan 
fås i färgen Copper, bakom vilka 
18” högprestandabromsar från 
Brembo skymtar.
Den övergripande designen 
förstärks av läckra färger från en 
bred palett. Förutom de fyra sol-
id- och metalliclackerna (Urban 
Silver, Midnight Black, Magnetic 
Tech och Candy White) kan man 
också få sin CUPRA Formen-
tor lackerad i någon av special-
färgerna Graphene Grey, Dark 
Camouflage och Desire Red eller 

i någon av mattlackerna Petrol 
Blue Matt och Magnetic Tech 
Matt. De exklusiva, matta lackal-
ternativen ger bilen en extra el-
egant aura.
Interiördesignen, en modern 
tolkning av sportighet
CUPRA Formentors unika ex-
teriördesign matchas perfekt av 
en högklassig interiör på typ-
iskt CUPRA-manér, sportigt och 
modernt.

Drivlinor, prestanda för framtiden
CUPRA Formentor lanseras med 
två högpresterande drivlinor som 
båda borgar för helt unika körup-
plevelser.
Toppversionen är en bensindriv-
en, 2.0-liters turboladdad TSI-
motor som levererar 310 hk och 
ett vridmoment på 400 Nm, ett 
krutpaket som är det ultimata ut-
trycket för det som CUPRA står 
för och som dessutom levererar 
ett maffigt ljud. Den här mot-
orn kommer att vara kopplad till 
4Drive-tekniken som hela tiden 
läser av data om bilen och körnin-
gen för att leverera motoreffekt till 
rätt hjul i exakt rätt ögonblick.
CUPRA Formentor blickar ock-
så framåt genom att växla upp 
sin elektrifiering av drivlinan, 
här i form av en högpresterande 
plug-in hybrid. En bensindriven 



1.4-liters TSI-motor på 150 hk 
(110 kW) kombineras här med 
en elmotor och ett litiumjonbat-
teri med en kapacitet på 13 kWh, 
allt för att leverera den prestanda 
kunderna förväntar sig, men som 
också rimmar med det globala 
engagemanget att minimera vår 
miljöpåverkan. Denna drivlina 
levererar en total toppeffekt på 
245 hk (180 kW) och ett maximalt 
vridmoment på 400 Nm. Räckvid-
den på el är ca 50 km.
Båda drivningarna kombin-
eras med en DSG-växellåda 
med dubbla kopplingar som gör 

växlingarna jämnare och mer 
väldefinierade. Den elektroniska 
växlingstekniken (shift-by-wire) 
innebär att växelspaken inte är 
mekaniskt kopplad till växellådan, 
istället används elektroniska sig-
naler för växlingarna. Resultatet 
är högre effektivitet och körglädje 
på helt ny nivå! Växlingspaddlar 
på ratten ser till att föraren kan 
växla manuellt för en mer interak-
tiv körupplevelse när andan faller 
på.
CUPRA Formentor börjar lever-
eras under sista kvartalet 2020.
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BMW Group avslöjar nu 
sin första helt elektriska 
Gran Coupe. BMW Con-
cept i4 ger en glimt av den 
kommande BMW i4 som 
planeras att gå i produk-
tion 2021. Modellen kom-
binerar en modern, elegant 
och sportig design med 
rymligheten och funktion-
aliteten i en fyrdörrs Gran 
Coupe - allt till noll lokala 
utsläpp.
Drivlinans enastående sif-
fror inkluderar en räckvidd 
på 600 km, effekt på upp till 
530 hk, acceleration från 
0 - 100 km/t på cirka 4.0 
sekunder och en toppfart 
över 200 km/t. BMW Con-
cept i4:s köregenskaper 
kan emellertid inte ut-
tryckas endast i siffror. Den 
nästan helt tysta leveran-
sen av kraft skapar en ny 
känsla av dynamik.
“BMW Concept i4 tar elek-
trifiering till BMW:s kärna,” 
säger Adrian van Hooy-
donk, Senior Vice Presi-
dent BMW Group Design. 
”Designen är dynamisk, 
ren och elegant. Kort sagt: 
en perfekt BMW som råkar 
ha nollutsläpp. ”
Många interiöra och ex-
teriöra designelement i 
konceptbilen kommer att 

synas i BMW i4 tillsam-
mans med flertalet kom-
mande elektriska modeller.
Ny intelligent grill
Den moderna, eleganta ex-
teriören representerar en 
avsiktlig motvikt till körup-
plevelsens dynamiska stil. 
Med sina fyra dörrar erb-
juder BMW Concept i4 inte 
bara en hög praktisk nivå 
utan även en mycket större 
insida än vad bilens dyna-
miska proportioner anty-
der.Skarpa och mjuka linjer 
bildar en modern skulptur 
och den moderna färgen 
Frozen Light Copper åter-
använder en färgnyans 
som visats via BMW Vision 
iNEXT. Blå element fram-
till, baktill och på sidorna 
påvisar bilens BMW i-ur-
sprung.
En mängd aerodynamiska 
åtgärder maximerar bilens 
elektriska räckvidd. De 
mest utmärkande egen-
skaperna bortsett från 
den släta grillen är de för 
BMW Concept i4 exklu-
sivt designade fälgarna. 
Den prominenta och släta 
grillen skapar en brygga 
mellan dåtid och nutid. Då 
bilen inte har en förbrän-
ningsmotor behövs inte 
kylning, därför fungerar 



grillen som en intelligent panel 
med sensorer.
Modern och elegant interiör
Framtill i kabinen går den nya 
BMW Curved Display ihop 
med ratten och avslöjar ett 
nytt uttryck för förarfokuserad 
design. Skärmen är den som 
kommer användas i produk-
tionen av BMW iNEXT och 
BMW i4.Nästan alla funk-
tioner - även klimatkontrol-
len - är integrerade i BMW 
Curved Display som en del av 
en övergripande strategi med 
inriktning på att minimera an-
talet reglage.
Det diskreta materialvalet och 
arrangemanget av kontroller 
skapar en modern och ele-
gant atmosfär. Accent-listerna 
i varm guldbrons som blan-
das med krom ger interiören 
en högklassig touch. Sätenas 
kombination av tyg och läder 
- sammansatt av mikrofiber 
med linjegrafik och naturläder 
färgade med olivblad - sätter 
ett högkvalitativt och hållbart 
sigill på interiören. Baktill er-
bjuds oväntade nivåer av hu-
vudutrymme och benutrymme 
för en coupe. Designelement-
et i nackstödet är en elegant 
detalj som hänvisar till spor-
tiga BMW-modeller från den 
aktuella serien.
Akustik framtagen av Hans 

Zimmer
Tre olika ”Experience”-lägen 
i BMW Curved Display gör 
det möjligt för användare att 
utforska de olika aspekterna 
av det elektriska drivsyste-
met och ger en inblick i det 
visuella i nästa generations 
operativsystem från BMW. 
Den ibland slående visuella 
differentieringen mellan de tre 
”Experience”-lägena (“Core”, 
“Sport” och “Efficient”) spän-
ner över allt från hur använ-
daren upplever skärmen och 
grafiken till hur interiören pre-
senteras. I “Effektivt” läge de-
buterar en “Assisted Driving 
View”, som öppnar djupare 
insikter i bilens teknik, till ex-
empel hur den kommunicerar 
med omgivningen.
Den världsberömda kom-
positören Hans Zimmer har 
arbetat tillsammans med 
BMW-ljuddesignern Renzo 
Vitale under varumärket BMW 
IconicSounds Electric för att 
utveckla akustiken för BMW 
Concept i4. Audiella ackom-
panjemang när man öppnar 
dörren och startar bilen är en 
del av dess ljudbild. För att 
lyssna på ljudet, klicka här.
BMW:s nya identitet
BMW avslöjar nu även sin nya 
varumärkesidentitet och den 
nya logotypen för kommuni-



kation kröner BMW Con-
cept i4. Dess tvådimen-
sionella och transparenta 
design integreras söm-
löst och framhäver den 
yttre nyansen Frozen 
Light Copper.

Enastående prestandae-
genskaper och exceptio-
nell effektivitet
Femte generationens 
BMW eDrive-teknik är 
avgörande i BMW i4 och 
därför också för framtida 
elektriska fordon. Dess 
elmotor, kraftelektronik, 
laddningsenhet och hög-
spänningsbatteri är helt 
nya och möjliggör BMW 
Group att ta ytterligare ett 
viktigt steg framåt inom 
elektrifierade drivlinor.

Den elektriska motorn ge-
nererar maximal effekt på 
upp till 530 hk, vilket ran-
gordnar den tillsammans 
med en nuvarande BMW 
V8-förbränningsmotor. 
Dess omedelbara kraft-
leverans ger BMW i4 
enastående prestandae-
genskaper och exceptio-
nell effektivitet.

Batteriet som utvecklats 
för BMW i4 imponerar 
med sin extremt smala 

konstruktion och op-
timerade energitäthet. 
Det väger ungefär 550 
kg, har ett energiinnehåll 
på cirka 80 kWh och up-
pnår en räckvidd på upp 
till 600 km i WLTP-cykeln.

Serieproduktionen av 
nya BMW i4 börjar 2021 
på BMW Groups fabrik i 
München. Cirka 90 pro-
cent av befintlig produk-
tionsutrustning på anläg-
gningen kan integreras i 
processen, dvs anpassas 
för tillverkning av i4. De 
återstående tio procent-
en - särskilt de maskiner 
som är involverade i att 
bygga den bakre struk-
turen – är helt nyutveck-
lade. Företaget invester-
ar cirka 200 miljoner euro 
i fabriken i München för 
att få serieproduktionen 
av BMW i4 att bli verk-
lighet.
Text & Foto: BMW
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POLSTAR KONCEPT



Polestar visar upp Pole-
star Precept – en vision 
av markets framtida rikt-
ning och ett rent uttryck 
av intention. Precept 
visar upp utförandet av 
nya, mer hållbara in-
teriörmaterial, det fort-
satta utvecklandet av det 
digitala användargräns-
snittet och Polestars de-
signessens.

Namnet ”Precept” valdes 
för att ge eftertryck för 
fordonets roll i att uttryc-
ka Polestars avsikt som 
kontemporärt elektriskt 
prestandavarumärke. 
Precept är ett manifest 
om saker som komma 
skall; en deklaration.  
Bilen innebär en viktig 
milsten för Polestar som 
fristående varumärke, 
beskrivandes en unik 
designfilosofi som förblir 
fast inbäddad i Polestars 
varumärkesvärde: ren, 
progressive och pres-
tanda.

”Precept är en deklara-
tion, en vision av vad 
Polestar står för och vad 
som gör varumärket rel-
evant,” kommenterade 
Thomas Ingenlath, CEO 

för Polestar. ”Bilen är 
en respons på de klara 
utmaningarna som vårt 
samhälle och industri 
står inför. Detta är inte 
en dröm om en avlägsen 
framtid, Polestar Precept 
visar framtida fordon 
och visar hur vi kommer 
att applicera innova-
tion för att minimera vår 
miljöpåverkan. 

Minimalistiskt atletisk, 
den skulpterade formen 
hos Polestar Precept 
sätter tonen för fram-
tida Polestar-fordon. 
Fordonets proportioner 
definierar dess närvaro 
med återhållsamma ytor 
och en focus på en aero-
dynamisk effektivitet. En 
3,1 meter hjulbas som 
rymmer ett stort batter-
ipaket ger den fantas-
tiska fyra dörrars grand 
tourer en mycket låg och 
elegant siluett med ton-
vikt på ben- och huvudu-
trymme där bak.

Den främre grillen har 
bytts ut med Polestar 
SmartZone, som rep-
resenterar ett skift från 
luftintag till synförmåga. 
Ett område som bru-



kade ta in luft till kylare 
och förbränningsmotor 
huserar nu teknologi för 
säkerhetssensorer och 
förarassitansfunktioner. 
Målmedvetet samlade 
bakom en transparent 
panel dedikerad till intel-
ligent hårdvara finns två 
radarsensorer och en 
högdefinitionskamera. 
LIDAR-podden, monter-
ad ovanpå glastaket, har 
optimal sikt som ett näs-
ta stop mot ökad föraras-
sistans. Thor’s Hammer 
LED-strålkastarsignatur 
utvecklas med separata 
element, får en mer ro-
botisk och varumärkes-
definierande tolkning. 

Precept har en integre-
rad främre vinge ovan-
för SmartZone-området 
som accelererar luftflö-
det över den långa mo-
torhuven. Detta later 
luften i sig själv att fästa 
sig på ytan tidigare, vilket 
förbättrar den aerodyna-
miska effektiviteten och 
således förbättrar for-
donets räckvidd. Där bak 
går den breda ljusbågen 
över hela bilens bredd, 
och sträcker sig i vertika-
la aero-vingar – ännu en 

aerodynamisk funktion 
och en nod till lättviktig 
design.

Konventionella sido-
speglar har bytts ut med 
kamerabaserade enhet-
er, var och en sträcker sig 
utåt på en aerodynamisk 
arm. Inuti har den traditi-
onella backspegeln bytts 
ut med en digital skärm, 
bilden samlas in av en 
vidvinkelkamera mon-
terad på bilens baksida. 
Frånvaron av en konven-
tionell bakruta betyder 
att Precepts envolyms-
glastak går ner bakom 
baksätet och bakluckan 
i sig själv är designad 
med en större öppning 
och gångjärn monterade 
högre upp som förbättrar 
tillgången.

Polestar fortsätter att 
tro på samarbete med 
exporter för att acceler-
era utvecklingen och ge 
kunder den bästa tillgän-
gliga teknologin. Pre-
cepts interiör definieras 
av hållbarhet och erbjöd 
möjlighet att arbeta med 
nya material och proces-
ser. Liknande bygger 
evolutionen av HMI på 



nuvarande partnerskap som 
hjälper till att maximera inte-
grationen av expertis. 

Hållbara nya interiörmaterial 
balanserar modern högteknol-
ogisk lyx med reducerad 
miljöpåverkan. Bcomps lin-
baserade kompositer för in-
teriörpaneler och säten erb-
juder avsevärda förbättringar 
över konventionella material, 
inkluderat upp till 50 % be-
sparing i vikt och upp till 80 % 
reduktion av plastavfall. 

Sätesytor är 3D-stickade 
från återvunna PET-flaskor, 
stoppning och nackstöd är 
gjorda av återvunnen korkvi-
nyl, medan mattorna är gjord 
av återvunna fisknät. Dessa 
element, kombinerat med dig-
italt artisteri, definierar en ny 
premiumlyx som överträffar 
bruket av skinn, trä och krom. 

Nästa generations HMI, som 
styrs av Android, bygger på 
Polestars nära samarbete 
med Google. En förstorad, 
porträttorienterad 15 tums 
pekskärm i center kompli-
menterar en 12,5 tums förar-
display, och de två är länkade 
via et upplyst blad som går 
runt hela interiören. I detta ut-
förande flyter det unika Pole-

star-emblemet holografiskt 
inuti en svensk kristall mellan 
de bakre nackstöden.

Instrumentpanelen som 
stöder utvecklingen av ett 
skräddarsytt och dynamiskt 
digitalt gränssnitt, har även 
an rad olika smarta sensor-
er. Ögontrackning kommer 
låta bilen övervaka förarens 
blick och justera innehållet 
för de olika skärmarna efter 
det. Närhetssensorer förbät-
trar också användbarheten av 
centerdisplayen under färd.

Maximilian Missoni, 
designchef hos Polestar, 
säger: ”Polestar Precepts 
estetik är grundad i ledande 
teknologi snarare än att se 
bakåt i tiden på historiska bil-
referenser. Hos Polestar ser 
vi teknologi som en möjlighet, 
ett verktyg att lösa vårt sam-
hälles problem och vi över-
satte denna attityd till en ny 
uppsättning av designprincip-
er. Kombinationen av hållbara 
material och högteknologiska 
smartsystem öppnar ett helt 
nytt kapitel av avantgardede-
sign och visar vart Polestar är 
på väg.”





Gemballa Avalanche 4x4



Företaget Gemballa har verkligen 
gått utanför sin ”comfort zone” när de 
lanserade skisserna på en helt ny of-
froad-Porsche och det blev verkligen 
något vi aldrig sett tidigare. Anlednin-
gen till att denna Porsche lanserades 
var kanske att Marc Philipp Gemballa 
(som är grundaren den bortgångne  
Uwe Gemballas son) gick ut med att 
han skulle bygga en supersportbil 
med terrängegenskaper. För detta 
uttalande blev det en stämningsan-
sökan mot Marc-Philipp, som sedan 
2010 inte har något med bolaget att 
göra.  Avalanche 4×4 som modellen 
kallas är en sportig terrängmaskin. 
Företaget påvisar också att man har 
en Cayenne på ingång också inom 

kort. Gemballas plan är att dela in 
sitt företag i tre stycken olika kat-
egorier - Hypercar Division, Luxury 
Customization och Classics Division. 
Den första bygger extrema byggen 
som den planerade hyperbilen, den 
andra bygger om befintliga bilar och 
den tredje ser till att underhålla och 
restaurera nuvarande Gemballa-bilar
Detta är en extrem sportbil som häm-
tad ur en Mad max-scen och frågan 
är vilka som vill ha en sportbil som 
inte är byggd för snäva kurvor och 
landsvägsåkning, utan för att ge sig 
ut på skogspromenader?
Prislappen har ännu inte presenterats 
men att den blir dyr är ett faktum.



Juni#4
RWB Tokyo Meet
Evenemang

Expo Tuning Torino
Evenemang

Berggrens custom bubbla
Reportage
 
 Timeattacknu.se deltävling 1, Knutstorp
Evenemang

# Rule no.1
Subscribe today



HOS OSS HITTAR DU ALLT INOM DÄCK & FÄLG   SHOWROOM I GBG


