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Svårt att vara ledare i en 
depression

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Det har nu gått över ett år sedan 
pandemin blev påtaglig i Sverige 
och många hoppades då på att detta 
skulle vara över redan till hösten. 
Men i november kom andra vågen 
och nu är vi i det som benämns 
om en tredje våg. Vi kommer nog 
behöva lära oss att leva med detta 
virus. Alla tjatar om mutationer och 
vill återigen påpeka värdet i att 
viruset muteras. Alla virus muteras 
lite hela tiden,  detta för att de skall 
bli mer smittsamma och mindre 
dödliga. De vill så klart inte döda 
sin bärare utan överleva så länge 
det bara går. Så viss mutation är 
positiv i pandemins tecken.

Men det som skrämmer mig mest är 
den depression jag dagligen möter i 
samhället. Folk börjar tröttna på att 

hålla avstånd och stanna hemma. 
Vi vill hitta på saker och när vi inte 
får detta och tappar mycket av vårt 
sociala liv kliver vi in i en osäkerhet 
och folk blir deppiga. I en sådan tid 
är det svårt att vara en ledare. Det 
kräver mer mod och mer kraft av 
dig och det gör det svårare.

Vi jobbar nu hårt för att kunna få till en 
gala 2021 och även om den kanske 
blir digital så tror vi det är viktigt att 
uppmuntra bilentusiasterna som 
kämpar i sina garage utan att kunna 
visa upp sina bilar.

Vi måste kämpa på trots allt känns 
tungt just nu!  

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text & Foto:

Christoffer Talvis

80-tals ikon med racing-inspirerad livery



Ett oväntat spontanköp 
kan vi minsann kalla detta 
Porscheköp. Stephanie Rö-
din Falk från Mantorp letade 
efter en passade motorcykel 
att köpa för att kunna övning-
sköra på. Hon har sedan 
barnsben spenderat många 
timmar bakom sin mamma på 
hennes motorcykel. Medan 
hon letade runt dök denna 
Porsche 944 targa upp bland 
annonserna.

 - Var bara en 
slump att den dök upp och jag 
fastnade för den. Jag hörde 
av mig till ägaren i Stockholm 
och dagen efter så blev det 
en liten roadtrip för att kolla 
på den, säger Stephanie.

Det var något med speci-
ellt över denna Porsche från 
1984 som hon fastnade för. 
Något stort bilintresse fanns 
inte direkt utan det har växt 
fram genom åren i och med 
de vänner och relationer 
hon skapat. Porsche 944 
är efterföljaren till Porsche 
924, den stora skillnaden 
är karossmässigt då 944an 
har breddade hjulhus, vilket 
gör att den ser sportigare ut. 
Men Porsche gjorde även 
en hel del andra förbättrin-
gar maskinellt. Invändigt ser 
den likadan ut som 924 fram 



till 1985. Med tanke på bilen 
hade 35 år på nacken så fanns 
det några saker som hon ville 
åtgärd. Första som Stepha-
nie började med var att byta 
ut slitagedelar men även åt-
gärda den lilla rost som fanns. 
För att vara så pass gammal 
hade den väldigt lite rost, men 
lika bra att åtgärda det så att 
det inte blev värre. 

 - Det har inte varit 
en dans på rosor alla gånger 
att äga en så här gammal 
bil. Haft en hel del strul med 
läckage, startmotor och kyln-
ingssystem, säger Stephanie 
halvt missnöjd.

När hon väl har åtgärdat 
något fel så dyker ett nytt 
upp, därför hon anser att man 
aldrig kommer bli klar, kan-
ske visuellt så småningom 
men inte maskinellt. Motorn 
som sitter i Stephanies bil är 
en frontmonterad 4-cylindrig 
8V-Porschemotor på 2,5 liter, 
som producerar 163 häst-
krafter.

 - Många av mina 
vänner gnäller på att motorn 
är original och många tror att 
det är en Audi-motor i den. Då 
brukar jag säga at jag är ytlig 
och bryr mig inte om innehål-

Stephanie har verkligen lyckats få till det 
perfekta stuket på denna Porsche 944 targa.



let, säger Stephanie med ett 
skratt.

Men ack den som ger sig trots 
att vissa perioder har varit väl-
digt jobbiga och att motiva-
tionen har varit obefintlig vissa 
stunder. Invändigt har Stepha-
nie bevarat originalkänslan och 
den slitna originalratten och 
de gamla mätarna har verkli-
gen sin charm. Det enda som 
Stephanie ändrat invändigt är 
att hon rev ut hela inredningen 
och installerade en halvbur. 
Utvändigt är bilen folierad och 
Stephanie hittade inspiration 
från motorsporten. Denna de-
sign kunde ses på under 24H 
Le Mans 1982 där tre Porsche 
956 tog hem samtliga pallplat-
ser i det racet.  För att matcha 
den racinginspirerade folierin-
gen montera Stephanie en up-
psättning RH Zw1 splitfälgar 
som rustats upp med nya fälg-
banor då de var i väldigt dåligt 
skick.

 - Jag blir ständigt 
spammad av personer från hela 
Europa om vart min frontläpp 
är köpt, säger Stephanie nöjd.
Planen var att bilen skulle stå 
utställd på Elmia förra året och 
det var verkligen stressigt för 
henne att få den helt klar, mes-
tadels för att hon just under den 



perioden var väldigt sjuk. 
Tur var ställde kompisar upp 
och skruvade för att få den 
helt klart.
 - Bästa känslan 
var helt klart när bilen skulle 
rullas ut ur garaget, vilket 
inte var helt lätt. Vi hade 
skruvat ner fjädringen så 
pass mycket att vi fick an-
vända ett gäng plankor för 
att ens få ut den och ändå 
ville jag ha den lägre, skrat-
tar Stephanie. 
Bilen gick inte ens att köra, 
många vet ju hur våra sven-

ska vägar ser ut på många 
ställen och alla dessa far-
tgupp som finns i de flesta 
städerna, så det var bara 
höja upp den till vettig höjd 
så att bilen blev körbar. På 
grund av allt strul som bilen 
haft maskinellt till och från 
har Stephanie funderat på 
att plocka ut motorn och 
renovera upp den.

Originalinstrumenten funkar fortfarande trots över 
30 år på nacken.



RH-fälgarna passar verkligen 
perfekt på denna Porsche.



Förutom det specialtillverkade avgas-
systemet har Fredrik monterat en 
ducktail på bakluckan och en pas-
sande diffuser. Allt för att få rätt 
JDM-stuk.

Porsche-emblemet visar 
verkligen att bilen varit med i 
många år.



Företaget Styled har verkligen gjort ett bra 
jobb med att förverkliga Stephanies vision.



Stephanie ville verkligen att bilen skulle 
vara lägre än vad den är. Dock hade hon inte 
kunnat köra bilen då



 

FAKTA
Namn: Stephanie Rödin Falk
Ålder: 24år
Bor:  Mantorp
Arbete: Bygger stridsflygplan 
Bilmodell: Porsche 944 Targa 
Årsmodell: 1984

Tack till: 
Vill rikta ett stort tack till Meguiars Sverige, Styled, Spacers.se, L-M-R och vänner 
som har gjort detta bygge möjligt.



Nyhet! Raggarplankor med 
Phase Sound Design för 
optimalt ljud & extra hög 
volym

Full 
kontroll
På ljudet

Korea - slutsteg 
Full-size steg för den absoluta ljud-enthusiasten

+9dB Gain

PHASE
SOUND

Från
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Är uppvuxen med muskelbilar, så det var bara gilla läget.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Lägger mig nog på en 5a, det finns alltid möjlighet att bli bättre

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När toalettpappret är slut, skämt åtsido! Värsta hittills var nog när en av bilarna började brinna vid 
uppstart.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Att låta bilen vara helt original.

Vem är din bilförebild? 
Den första jag tänker på är Roland Zetterström aka Dubrolle. Han får alltid till de rätta detaljerna 
på sina bilar.

Bästa garage drycken? 
Energidryck

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Det blir ganska snabbt många timmar. Men någonstans runt 10 timmar per vecka blir det nog utan 
problem.

Fakta
Namn: 
Tim Rio
Ålder: 
29 år
Bor: 
Stockholm
Arbete: 
Wrapper
Civilstatus: 
i förhållande



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Småpill inför säsongen med både min Porsche och BMW.
Tar gärna allt med en nypa salt, är fantastisk kul som människa och inte alls ytlig egentligen. Bara lagom trött på alla 
som klagar på att min motor är original men fantastiskt snyggt byggd.
 



info@mrtuning.se
mrtuning.se

mrtuning.se

RABATTKOD:

GREENLIGHT10
GÄLLER TILL 31/5



ARTIKEL
Text: Daniel Serénus

Foto:  InskickadeE L M I A  S H O W  O F F  2 0 2 1



Som hyllning till Bilsport Perfo-
mance & Custom motorshow, ska-
pade vi 2020 en facebook grupp 
som skulle vara en tröst i att even-
emanget blev inställt. Nu blev det 
återigen inställt och därför tyckte vi 
på tidningen det var viktigt att be-
hålla detta digitala evenemang som 
kunde hylla svensk bilentusiasm där 

våra bilbyggare kunde dela med sig 
av sina byggen, nya som gamla. 
Det var förvånansvärt många som 
la upp bilder och delade med sig av 
sina bilbyggen. För oss på tidningen 
kändes det mycket skönt i själen att 
bilbyggarna inte gett upp hoppet och 
att bilintresset fortsätter vara starkt. 
I detta reportage kommer ni kunna 

David Lejons Porsche 911 GT3

Daniel Serénus Opel Speedster

Danne Engbergs Volvo S70



se bilder från detta digitala 
evenemang, med bilbyggen 
från förr och nya byggen. Vi 
hoppas så klart att vi nästa år 
kan fortsätta med denna digi-

tala grupp och att vi då kan 
få bilder från den pågående 
mässan. Hoppet är det sista 
som överger oss!

Daniel Kim Kristianssons 
snygga S15. 

Alex W Öjvindsson (Frugans bil)

Aija Nelhage läckra Mercedes-Benz.



 Alice Hernqvist (Vänster), Pernilla 
Carlsson (Höger)

Andreas Leivo Danforth

Anders Börjessons BMW E36 med den omtalade dekoren.

Andreas Sundströms V70, ja ni såg rätt det är en V70.



Christian Magass Collection.

Ett annorlunda Audi A4 bygge. Ett liknande bygge kunde ni läsa om 
för några år sedan i tidningen. 

Anna Brisfjords Subaru har en spännade dekor som passar 
hennes bygge.

Christian Björnbergs välputsade och välljudande Audi A6 



Daniel Nyströms har lagt ner massa 
energi under huven på denna lilla 
best

Eddie Siverskog Wrangel's BMW 
A-traktor är verkligen en ungdoms-
dröm.

Eddie Holmkvists breddade BMW.

Elisabeth Kristiansens BMW klassiker.



Emil Johansson

Var många år sedan Erik Jarl ställde ut denna på Elmia.

Även denna byggd av Erik Jarl



Felix Strömbergs låga gula BMW.

Espen Simonsen från Norge visade 
upp denna Ford.

Gregor Jurkiewicz 

Fredrik Perssons bidrag i 
elbiltävlingen



Gunnar Brinkas Volvo V70

Henrik på Rides of Sweden uppseendeväckande Mini Cooper.

Hampus Lindwalls Mustang som ni kunde läsa om i förra 
numret. 

 Henrik Mattssons prisvinnande Volvo V70.



Hisham Rashid Al-timimi breddade 
Supra.

Jesper Strand 

Jessica Wigrens Time Attack SAAB. 

Jimmy Lindwalls fina Mustang.



Johan Björne Björlén bränner däck 
med sin Volvo 740.

Jennie Skoogs Audi TT som används flitigt i Nordic time attack där 
hon tagit över arrangörsrollen efter Helene Filander.

Johan Nilssons Covette C5:a



Jim Tengströms BMW före 
han påbörjade bygget och en 
efter .

Johanna Lövensjös vackra BMW.

Jonas Andersson



Jonas Larssons och hans älskade 
Nissan GT-R

'
Kenny Rockzter Cadillac drar 
verkligen åt sig blickar.

Josefine Chilic Lindqvist var i med i tävlingen som Bil-
sport arrangerade och här är hennes version av en El-bil.

Kevin Gustafssons Subaru



Koen Hendrickx inredning är helt 
magnifik.

Kristoffer Hanssons Volvo 940.

Kristoffer Hansson var med och byggde denna C70

Linus Fernlo Nissan.



Lukas Koos i sin Nissan GT-R.

Magnus Riedels Volvo 240.

Magnus Holmbergs gamla Nissan 
R32:a 

Marius Wards Golf omgiven av några 1000 
bollar.



Martin Rosendorf Aspnes är snart 
tillbaka på Elmia scenen.

Matthias Karlsson

Mathias Tias Johanssons GT92

Mattias Extremecar 
Svenssons extrema 
Caddy



Melissa Sjöstrands Audi TT

Max Klovegård står bakom denna 
vackra BMW.

Michael Johanssons Ferrari F40

Mattias Jönssons  Alfa Romeo in 
Action.

Mikael Wrzos
BMW



Morgan Eplamojje Svennarps Mazda 
RX8

Mikaela Anderssons BMW 
före och efter.

Morten Harms Volvo 182

Månne Olsson

Niclas Burn Svenssons
Nissan 370 Nismo



Niclas Engbergs Volvo V40

Ola Katamso Ericson byggde 
denna till hyllning av Paul 
Walker.

Nils Kristian Halset, blir det häftigare än så 
här

Patric Hagemeisters Corvette C6.



Peter Fälts Audi R8 med takbox.

Patrik Nilssons Merca Cab

Pontus Blomqvists Volvo 
Amazon

Patrik Lundells Skoda är en snabb familjebil

Pontus Karlssons Toyota 
MR2:a



Peter Jynnesjös gamla Honda Civic

Rasmus Leanderssons BMW

Pontuz Gustafsson 

Rebecka Clendinnings Subaru



Pär Edqvists breda Jaguar.

Reine & Eva Gahnströms 
Delorean

Rickard Benjaminsson fick 
många likes med denna bild.



Richard Klarbys Porsche

Robin Boströms Volvo.

Rickard Kindvalls Volvo V50. Peter Malles Super 7



Thomas Tk Kindvalls Volvo

Sammy Seven Mazda RX7

Robin Petterssons Honda Prelude.

Thomas Malmström



 Två riktigt snygga Nissan som verkligen inte 
skäms för sig.



Vidar Skaanes Ford RS

Tommy Norèn

Viktor RockNroll Adolfsson

Viktor Svenssons Dodge Ram

Stefan Saetrans Camaro.
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Folier 

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 

Hos oss hittar du ett stort utbud på vinyl, 
solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. färdig print-
ade camovinyler, sticker- bombvinyler, 
kolfibervinyler, metal- licvinyler. Snabb 
frakt i hela Norden. 

www.vnvinyls.se 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123Trycksaker & Reklam

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

Bromsar

Vi kan bromsar!
Belägg, Bromsok, Big Brakes, Broms-
skivor m.m.

www.getech.se

info@getech.se

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



Bilvård Styling & biltillbehör 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 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you

www.tershine.com

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård

Världens bästa hjälmar för bilsport.
Om du är ute efter det bästa på 
marknaden är STILO det givna valet.

 
www.simpson-europe.com
 



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

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

Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87
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Bilträff i skön slottsmiljö

I höstas förra året var det 
dags för ännu ett evene-
mang arrangerat av tyska 
bilentusiasterna DS Au-
tomotive. Arrangören har 
funnits sedan 2013 och ar-
rangerar ett gäng olika bi-
levenemang årligen runtom 
i Tyskland. Legends är de-
ras avslutningsevenemang 
och arrangeras i Möckmühl 
vid Assumstadt slotts som 
byggdes år 1769. Kon-
ceptet är väldigt likt The 
Mark of Style som Dress up 
Kings arrangerar. För just 
denna träff är det ansökan 
för att få ställa ut som gäller 
och DS Automotive handp-

En fantastisk miljö att arrangera ett 
evenemang på.



lockar sedan vilka bilar 
som får chansen att 
komma dit. Totalt var 
det 180 bilar som stod 
parkerade inne på det-
ta magiska område. 

Gamla Mercedes Benz med 
stancestuk har verkligen sin 
charm.



 Opel GT växer inte direkt på träd, inte ofta man 
ser dem och speciellt inte såhär sänkt.



Träffen bjöd på tyska bilar i 
överflöd





Färgstark dekor. 



Lagom lågt!



Volkswagen Golf är en väldigt populär 
modell att bygga stance på, vi förstår ju helt 
klart varför!



Freeskiers-åkaren Edvin Olsson gjorde en 
snygg back flip över två feta porschar. 



Denna breddade Ford med skiftade 
kulör var riktigt läcker!



Ifall du vill få fälginspiration är en 
träff som denna perfekta stället att 
åka till.



Inte varje dag man ser en 
Mazda 3 ombyggd.



Kul att se ögonlock som harmonerar 
med huven.



 
Audi TT blir en helt annan bil när den 
kommer ner mot marken.



Inte varje dag man ser en Mazda RX7 med 
VeilSide-kit



Tofugarage känner många av oss till 
i Sverige, de brukar alltid ställa ut ett 
gäng fräcka bilar på Elmia.



Tur det finns luftfjädring som kan justera höjden på bilen 
annars hade det varit omöjligt att köra denna Subaru.



 Riktigt läcker gammal 
Ford, vet ni modellen?



En familjebil som 
sticker ut!



'
Det charmiga med utländska träffar är att 
man får se många bilmodeller som vi kan-
ske inte ser här hemma allt för ofta. Denna 
Opel cab tillexempel sticker verkligen ut ur 
mängden.



En Widebody Nissan NSX fanns 
att skåda under utställningen.



Denna Audi modell tillhör inte 
vanligheterna nu för tiden.



Klassisk 2000-tals styling. 
Denna Mitsubishsi Eclipse återfinns i den 
populära film serien “the fast and the 
furious”. 



MAY THE
GLOSS
BE WITH YOU

Nyhet! Raggarplankor med 
Phase Sound Design för 
optimalt ljud & extra hög 
volym

Full 
kontroll
På ljudet

Korea - slutsteg 
Full-size steg för den absoluta ljud-enthusiasten

+9dB Gain

PHASE
SOUND

Från



Nyhet! Raggarplankor med 
Phase Sound Design för 
optimalt ljud & extra hög 
volym

Full 
kontroll
På ljudet

Korea - slutsteg 
Full-size steg för den absoluta ljud-enthusiasten

+9dB Gain

PHASE
SOUND

Från



Hyundai IONIQ 5



Som första modell i Hyundais 
nya IONIQ-varumärke, dedik-
erat till batterielektriska bilar 
(BEV), sätter IONIQ 5 rikt-
märket för att omdefiniera den 
elektriska mobilitetslivsstilen 
med hållbara och innovativa 
funktioner.
IONIQ 5 bygger på Hyundai 
Motor Groups dedikerade 
BEV-arkitektur vid namn Elec-
tric-Global Modular Platform 
(E-GMP), vilken möjliggör 
unika proportioner med en 

utsträckt hjulbas. Tack vare 
E-GMP erbjuder IONIQ 5 en 
innovativ interiördesign med 
miljövänliga material, kraftfull 
prestanda parade med ultra-
snabb laddning, en Vehicle-
to-Load-funktion (V2L) och 
avancerade uppkopplings- 
och förarassistansfunktioner 
som skapar den ultimata bi-
lupplevelsen samtidigt som 
säkerheten är tryggad.
”IONIQ 5 är anpassad för 
livsstil utan gränser och kom-



mer proaktivt tillgodose 
kundernas behov un-
der hela resan,” säger 
Thomas Schemera, Ex-
ecutive Vice President 
och Global Chief Market-
ing Officer. Det är verk-
ligen den första elbilen 
som skänker en helt ny 
upplevelse med sin in-
novativa användning av 
invändigt utrymme och 
avancerad teknik.”

Inledningen på en ny era 
för EV-design
IONIQ 5:s progressiva 
design representerar en 
avvikelse från tidigare 
normer och utforskar ny 
designfrihet som endast 
kan uppnås med en de-
dikerad BEV-plattform. 
Genom att framkalla den 
vågade attityden hos 
Hyundai Pony, företag-
ets första produktions-
bil, framhäver IONIQ 5 
den 45-åriga resan mot 
att bli en del av kunder-
nas livsstil och skapa 
en röd tråd från dåtid till 
nu och framtid. Detta är 
omdefinieringen av tidlös 
design, ett tema som 
kommer att expandera 
vartefter fler IONIQ-mod-
eller adderas.
Design och Hållbarhet

IONIQ 5:s progressiva 
designspråk hämtade 
inspiration från Hyun-
dais 45 EV Concept som 
debuterade på 2019 In-
ternational Motor Show 
i Tyskland. Guidad av 
Hyundais designidentitet 
Sensuous Sportiness, 
presenterade ”45” en 
kaross i monokokstil och 
en futuristisk interiör des-
ignad för elektrifiering 
och autonom teknik. IO-
NIQ 5 följer efter men går 
ett steg längre genom 
att skapa en bro över 
till framtidens tekniskt 
avancerade elektriska 
mobilitet, som är både 
miljövänlig och ansluten 
till dagens kunders be-
hov. .

Prestanda
IONIQ 5 finns med en 
rad PE-konfigurationer 
för att passa mobilitets-
behoven hos alla kunder, 
utan att kompromissa på 
prestanda.
I toppen av elmotorut-
budet finns ett fyrhjuls-
drivet (AWD) alternativ 
parat med batteriet på 
72,6 kWh, vilket levere-
rar en kombinerad effekt 
på 225 kW och 605 Nm 
i vridmoment. Den här 



PE-konfigurationen gör 0 till 
100 km/h på 5,2 sekunder. 
När AWD-alternativet paras 
ihop med 58-kWh-batteriet 
accelererar bilen från 0 till 
100 km/h på 6,1 sekunder.
Singelmotorns layout med 
en 160-kW bakre motor (125 
kW i kombination med 58 
kWh-batteriet) ger 350 Nm i 
vridmoment och tvåhjulsdrift 
(2WD). När den paras med 
58-kWh-batteriet kan den 
köra från 0-100 km/h på 8,5 
sekunder.
Dessutom har IONIQ 5 kapa-
citet att dra en trailer på upp 
till 1600 kg. 

IONIQ: Det kommer mer
Hyundais nya IONIQ-
varumärke representerar 
företagets starka engage-
mang för hållbarhet och in-
novation. Under IONIQ-var-
umärkets mission, ”Progress 
electrified for connected liv-
ing” skall Hyundai erbjuda el-
bilsupplevelser med focus på 
skräddarsydda, miljövänliga 
lösningar för alla livsstilar via 
företagets vision, ”Progress 
for Humanity”. Introduktionen 
av IONIQ 5 är första steget 
i företagets resa för dedik-
erade elbilar och Hyundai tar 
ytterligare ett steg närmare 



att må sina mål för ren mo-
bilitet.
Efter lanseringen av IONIQ 
5 kommer Hyundai utöka sitt 
BEV-sortiment med IONIQ 
6, en elektrisk sedan och IO-
NIQ 7, en stor eldriven SUV. 

Text & Foto: Hyundai





KIA EV6



Kia EV6 är den första av 
Kias kommande genera-
tion elbilar som tagits fram 
med en ny designfilosofi 
som representerar märkets 
allt större fokus på elektri-
fiering.
Den nya designfilosofin 
”Opposites United” hämtar 
inspiration från kontraster 
i naturen och mänsklighet-
en.
I centrum för designfiloso-
fin står en ny visuell iden-
titet som framkallar positiva 

krafter och naturlig energi, 
med kontrasterande kom-
binationer av skarpa stil-
istiska element och skulp-
turala former.
– Den första dedikerade 
elbilen från Kia har en 
progressiv design med 
användaren i fokus och 
elektrifierad kraft. Vi är 
övertygade om att EV6 blir 
en åtråvärd och relevant 
modell för den nya elbils-
marknaden, säger Karim 
Habib, designchef vid Kia 



Global Design Center. Med 
EV6 tog vi fram en distinkt, 
effektfull design genom att 
använda en kombination av 
sofistikerade, högteknolo-
giska detaljer på rena och 
stora ytor, samtidigt som vi 
skapade ett unikt utrymme 
som en futuristisk elbil.
Fler detaljer om designfi-
losofin ”Opposites United” 
introduceras i en film om 
Kias designmanifest
Exteriör design
Kias karaktäristiska tiger-

nosgrill har i Kia EV6 övergått 
i ett så kallat ”Digital Tiger 
Face”, ett utvecklat form-
språk för den elektrifierade 
eran, där strålkastarna har 
ett sekventiellt och dyna-
miskt ljusmönster.
Den slanka karossen bär 
formerna av en crossover 
med aerodynamiskt slut-
tande taklinje. Vindrutan 
är välvd och ger dynamik i 
formen medan en kraftfull 
skuldra ger volym baktill. En 
karaktärslinje sträcker sig 



i nederkant av dörrarna och 
löper uppåt mot de bakre hjul-
husen gör att bilen ser längre 
ut. Den blanksvarta C-stolpen 
ger visuellt ett större bakre 
glasparti. Överst på bakrutan 
sitter en framträdande tak-
spoiler som kanaliserar luft 
nedåt mot en upphöjd nedre 
spoiler, väl markerad ovanför 
bilens unika bakljuskluster.
Kia EV6 är resultatet av ett 
samarbete mellan de tre 
designcentren Namyang (Sy-
dkorea), Frankfurt (Tyskland) 
och Irvine (Kalifornien, USA).

Interiör design
Den nya kompakta plattfor-
men frigör större utrymmen 
för passagerare och bagage 
jämfört med elbilar som 
baseras på befintlig arkitektur. 
Designteamet har på ett in-
novativt vis utnyttjat de större 
utrymmena och skapat en 
unik designprofil och spatiös 
känsla.

I centrum står en bred, lätt 
böjd högupplöst skärm med 
instrumentklustret direkt fram-
för föraren medan infotain-



ment och navigation är sam-
lade ovanför mittkonsolen. 
Under skärmen finns en rad 
haptiska kontroller med en lätt 
knappkänsla vid funktionen.
De lätta och slankt utformade 
sätena är tillverkade av åter-
vunnen plast.



AUDIO 55

Mirka® DEROS
Mirka DEROS är den mest kompakta, ergonomiska 
och användarvänliga slipmaskinen i sin klass. 

Mirka® DEROS har en vikt på endast 1 kg och är per-
fekt för allmän slipning av alla typer av ytor, särskilt 
för mindre områden. Detta är helt enkelt den perfekta 
partnern för alla när det är dags att slipa. Mirka® Deros 
har en mjuk startfunktion och en inbyggd elektronisk 
motorbroms. Du kan enkelt välja hastighet genom att 
trycka på plus eller minus, för högre respektive lägre 
hastighet. Den unika ergonomiska designen gör Mir-
ka® Deros lika bekväm för vänsterhänta som för hö-
gerhänta användare. Mirka® Deros elektrisk slipmaskin 
har använts av tusentals yrkesverksamma och belönats 
med både iF Design Award och Red Dot Design Award 
sedan starten 2012. På Mirka sätter vi din hälsa i fokus. 
Därför har Mirka Deros låga vibrationsnivåer jämfört 
med andra slipmaskiner på marknaden. Använd Mirka 
DEROS tillsammans med Abranet nätrondeller för att 
uppnå dammfri slipning.





Fram till nu har BMW i4 
endast visats som kon-
ceptbil, men idag rullar 
den slutliga produktion-
smodellen ut på scenen 
under BMW Groups år-
liga konferens. BMW i4 
lanseras senare i år, och 
blir då den fjärde helt 
elektriska modellen från 
BMW.

– Idag är en stor dag 
för elektrifierad körning. 
Förutom att vi presen-
terar nya detaljer och 
prisinformation om nya 
BMW iX, så visar vi även 
de första bilderna på nya 
BMW i4, säger Carl Lind-
wall, e-mobility specialist 
för BMW Group Sverige.
BMW 3 och 4-serien har 
alltid varit riktmärken för 
den perfekta balansen 
mellan dynamiska funk-
tioner och komfort i sitt 
segment. Med BMW i4 
omdefinieras denna mått-
stock ännu en gång, med 
ren elektrisk körglädje. 
En av de kommande i4-
modellerna är en M Per-
formance-modell, vilket 
innebär att BMW Groups 
stora satsning på elektri-
fiering nu också nått de 
mest sportiga modeller-

na.
– Med BMW i4 elektrifi-
eras på sätt och vis kär-
nan i företaget, då bilar 
som levererar körglädje 
i mellanklassen har varit 
en grundpelare för BMW 
i decennier, fortsätter 
Carl Lindwall.
Under fjärde kvartalet 
2021 kommer BMW i4 att 
börja rulla på de svenska 
vägarna.
Fjärde helt elektrisk BMW
BMW i4 är en helt ele-
ktrisk fyrdörrars Gran 
Coupé, som finns i olika 
versioner, med en ele-
ktrisk räckvidd på upp 
till 590 km (WLTP). Med 
en motoreffekt på upp till 
530 hk kommer BMW i4 
att göra sprinten från 0 - 
100 km / h på cirka fyra 
sekunder.
Men ännu mer im-
ponerande än själva ac-
celerationen är respon-
sen. Detta tack vare en 
modellspecifik stötdäm-
parteknik, som mins-
kar rörelsen man ofta 
upplever som att bilen 
“sätter sig” under kraftig 
acceleration - tillsam-
mans med ett nyutveck-
lat antispinnsystem som 
fungerar blixtsnabbt och 



precist, säkerställs maxi-
malt grepp och stabilitet 
när gaspedalen får kän-
na trycket från skosulan.
Imponerande accelera-
tion längs en rak linje är 
dock bara en aspekt av 
BMW i4. Den snabba, 
instinktiva responsen 
är märkbar även i rat-
trörelser och från brom-
spedal. Denna smidighet 
och precision kommer ur 
BMW i4:s fordonskon-
cept, med lång hjulbas, 
bred spårvidd, modell-
specifik hjulvinkel, stora 
däckdimensioner, hög 
vridstyvhet samt låg tyn-
gdpunkt och viktbalans.
Först och främst en 
omisskännlig BMW
BMW i4: s distinkta kör-

dynamik bygger på att de 
dynamiska egenskaper-
na aldrig kommer på 
bekostnad av komforten. 
Denna helt elektriska 
fyrdörrars Gran Coupé 
är först och främst en 
omisskännlig BMW, byg-
gd för såväl korta resor 
som långväga körning.
BMW i4 är byggd på 
femte generationens 
BMW eDrive-teknik. El-
motorn, laddaren och 
högspänningsbatteriet 
är nyutvecklade och gör 
det möjligt för BMW att 
ta ett nytt och viktigt steg 
i utvecklingen av de ele-
ktriska drivlinorna. 
Text & Foto: BMW

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

Ge din bil ett grymmare utseende med  

ögonlock! Finns till en mängd olika bilar.

ÖGONLOCK TILL STRÅLKASTARNA

395:-

PRIS FRÅN

Komplett fälgpaket med grymt snygga 

JR38 från Japan Racing. Levereras med 

däck monterat och  balanserat redo för 

din bil. Finns i storlekarna 18”-20”.

JR38 BLACK BRUSHED TINTED

13490:-

PRIS FRÅN

Snygg diskret cupspoiler till främre 

nedre delen på Audi A4 2008-2011. 

Tillverkad i blanksvart ABS-plast och 

kan monteras utan att lackas.

BLANKSVART CUPSPOILER AUDI A4

Art.nr: 125310-2

2495:-

Takspoiler till BMW 3-serien 2005-

2012 Touring. Tillverkad i blanksvart 

 ABS-plast och kan med fördel 

 monteras utan lackering.

BLANKSVART SPOILER BMW E90

Art.nr: 139170

1995:-

Trimma din bil enkelt på egen hand 

med några knapptryck. Koppla en 

PPC-enhet till OBD2-uttaget och du har 

en kvickare bil på några minuter!

MOTOROPTIMERING FRÅN BSR 

7995:-

Helgjuten aluminiumfälg från välkända 

italienska MOMO. Passar 5-bultade 

bilmodeller. Finns i storlekarna 17”-20”.

MOMO REVENGE ANTRACIT

Art.nr: V180185108E45REAN

1690:-

PRIS FRÅN

Ett perfekt alternativ eller komplement 

till solfilm. Veva ner rutan utan att 

 släppa in solljus och insekter. Monteras 

lätt med hjälp av clips på några minuter. 

MODELLANPASSADE SOLSKYDD

MODELLANPASSADE SOLSKYDD

CAR SHADES

GÄLLER T.O.M. 9/5-21

1276:-

20%

Cupspoiler i blanksvart utförande till 

BMW 3-serien 2015-2018. Passar bilar 

med M-sportstötfångare. Tillverkad i 

ABS-plast.

FRONTSPLITTER BMW 3-SERIE

Art.nr: 139753

BMW F30 M-SPORT

CUPSPOILER

2999:-
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plug-in hybrid
Peugeot presenterar nya 
Peugeot 308 – den första 
modellen som bär den 
nya logotypen och nästa 
version av framgångsrika 
Peugeot 308. Ny teknik 
och ny design präglar nya 
Peugeot 308, som även 
erbjuds som plug-in hy-
brid.
När den tidigare genera-
tionen av Peugeot 308 
lanserades 2014 blev den 
en omedelbar succé och 
tilldelades bland annat det 
prestigefulla priset Årets 
Bil. Nu presenteras helt 

nya Peugeot 308, med 
ny design och ny teknik, 
och både som plug-in 
hybrid och med förbrän-
ningsmotorer.
Ny design, ny logotyp och 
nytt formspråk
Nya Peugeot 308 är den 
första modellen med den 
nya logotypen i emblemet, 
som nu består av en svart 
sköld med Peugeots le-
jon i mitten. Emblemet är 
placerat fram mitt i grillen, 
centrerat under de bakre 
strålkastarna, samt på 
främre sidorna snett un-
der backspeglarna.



Hjulbasen på nya Peugeot 308 
är 55 mm längre och höjden 20 
mm lägre. De nya dimension-
erna erbjuder därmed både 
en större invändig rymlighet 
för passagerarna i baksätet, 
och en ny design på motorhu-
ven.
Nya Peugeot 308 har op-
timerats för att skapa bättre 
aerodynamik, och för att yt-
terligare förstärka det nya de-
signspråket är de främre och 
bakre strålkastarna direkt igen-
kännbar med Peugeots klo-
liknande utseende. Den sen-
aste LED-tekniken finns också 

tillgänglig i strålkastarna, både 
fram och bak, vilket optimerar 
sikt och ljus under exempelvis 
mörkerkörning.
Senaste generationen förar-
teknik
Nya Peugeot 308 är utrustad 
med den senaste generationen 
teknik. Interiört har förarmiljön 
nya Peugeot i-Cockpit fått ett 
nytt modernt utseende, ex-
empelvis på pekskärmen och 
reglagen i mittkonsolen. Den 
kompakta ratten, kombinerat 
med de smart placerade och 
högupplösta skärmarna, ger 
föraren optimerad ergonomi 



under körningen.
Infotainmentsystemen i nya 
Peugeot 308 erbjuder en up-
pkopplad upplevelse, där nya i-
Connect håller föraren ansluten 
till bilens funktioner – som ex-
empelvis navigation och körin-
formation. Nya förarsystem ger 
även körupplevelsen en helt ny 
dimension av trygghet och kom-
fort, med allt från parkeringsas-
sistans, ny farthållarteknik och 
filhållningskontroll.
Power of Choice – nu även som 
plug-in hybrid
Peugeot bygger vidare på sin 
Power of Choice-strategi som 
innebär att valet av modell inte 
styrs av drivmedel. I stället väljs 
först modell och sedan drivme-
del.
Nya Peugeot 308 erbjuds som 
plug-in hybrid med 180 eller 
225 hästkrafter. Bensinmo-
torerna finns med 110 eller 
130 hästkrafter, automat eller 
manuell växellåda, och diesel-
motorn med 130 hästkrafter, 
automat eller manuell.

Text & Foto: Peugeot







Artikel
Text: Daniel Serénus

Foto:  Koenigsegg



Det finns nog inte någon som 
missat att vi har en supers-
portbilstillverkare i Sverige 
vid namn Koenigsegg. Men 
få känner nog till historian ba-
kom bilmäket som verkligen 
satt Sverige på kartan när 
det gäller fartresuser. 1972 
föddes entreprenören Chris-
tian Von Koenigsegg, son 
till Jesko Von Koenigsegg 
som då var VD på J K Ener-
giteknik AB. Christian växte 
upp i Stockholm  och gick i gr-
undskola där och andra året i 
gymnasiet flyttade han in på 
rikinternatet Lundsberg. En 
skola som har skolat många 
företagsledare genom åren.

Men drömmen om att bygga 
en sportbil kom redan vid 5års 
ålder när Christian fick se den 
norska filmen Flåklypa Grand 
Prix på bio. Filmen där vi ser 
cykelreparatören Reodor Fäl-
gen bygga en racingbil. Den-
na film satte så stora spår i 
Christian att han redan där 
och då visste att han skulle 
bygga bilar när han blev stor.

Christian imponerade redan 
som ung när han som 22 
åring samlade ihop över 50 
miljoner i investeringskapi-
tal för att starta upp det som 
idag är Koenigsegg Automo-

 
Koenigsegg CCR var bilen som satte
varumärket på kartan.



tive AB. Detta var 1994 och i 
ett Sverige som återhämtade 
sig efter en fastighetskris 
som hade gjort många för-
siktiga. Mitt i denna tidsepok 
ville Christian bygga världens 
snabbaste bil. Först togs en 
prototyp och konceptbil fram 
som det arbetades hårt med 
och den var ritad av Chris-
tian tillsammans med design-
ern David Crafoord. Denna 
konceptbil användes för att 
bygga upp varumärket samt 
utgöra försökskanin på alla 
Christians galna innovationer. 
Det dröjde ända fram till 2002 
innan företaget lanserade 
sin första serietillverkade bil, 
Koenigsegg CC8S. Porto-
typen av CC8S tog dock två 
år innan den visades upp i 
Genevé.

CC8S tog hela världen med 
storm. Med sin 655 hästkraft-
er starka kompressormatade 
V8:a motor hade den alla 
förutsättningar till att vara en 
potent supersportbil. Den slog 
då rekordet i Guinness rekord 
bok som den mest kraftfyllda 
motorn i en serieproducerad 
bil. Bilens unika design och 
den minst sagt unika dör-
röppningsfunktionen tilltalade 
också en hel värld.

Christian i företagets beynnelse.



Men målet var att slå McLar-
en F1’s rekord från 1998 som 
världens snabbaste serietill-
verade bil. 2005 lyckades 
Koenigsegg att slå rekordet 
med den nyare modellen 
CCR. En modell som intro-
ducerades redan året innan 
och byggdes i 14 exemplar 
mellan 2004 till 2006. Det 
nya rekordet var 388km/h. 
Det tog alltså 7 år att slå 
McLaren och vem skulle då 

ana att det var en svensk en-
treprenör som stod bakom 
bilen som gjorde det.

Det var nu löpelden kring 
den lilla svenska biltillverk-
aren spreds över världen. 
Christian hade tillsammans 
med sitt team byggt världens 
snabbaste serietillverkade 
sportbil. Men resan dit hade 
tagit tid och inte varit helt rak. 
2003 drabbades företagets 



fabrik av en eldsvåda och det kunde 
redan då varit slutet för bilmärket. Det 
har varit många saker som kunde ha 
gjort att bilmärket aldrig hade tagit 
detta rekord. Men om man drömt 
om att bygga världens snabbaste 
sportbilen från 5 års ålder, skall nog 
jordens undergång ha skett innan 
Christian släpper sin dröm.

2006 presenterades nästa modell, 
CCX, som till utsidan såg ut som 

den tidigare CCR men det var stor 
skillnad mellan modellerna. Den nya 
CCX var från början anpassad kring 
de säkerhetsregler som gällde för 
en helbilsgodkänd konstruktion. Så 
även om skalet var rätt lika så var 
detta en helt ny bil. Det var också 
först nu som Koenigsegg kunde säl-
jas i USA. CCX fick extremt mycket 
uppmärksamhet i TV-programmet 
Top Gear inte bara för att vara den 
snabbaste bilen på banan utan ock-

CCX modellen blev första modellen att säljas i USA.



så som bilen som The Stig 
lyckades krasha under sin 
testköring.

CCX var också betydligt 
starkare än tidigare mod-
eller. Den hade 800 hä-
star under huven och en 
torrvikt på dryga 1100kg. 
Man gjorde också en dåti-
da miljöbil när E85 var som 
hetast 2007. Modellen kal-
lades CCXR och hade 
över 1000 hästar och var 
då den första supersport-
bilen som klassades som 
en miljöbil.

Under 2008 fortsatte Chris-
tians besatthet av att sätta 
rekord framtona företaget 
och bland annat sattes 
rekordet på från 0 km/h 
till 300km/h och tillbaka till 
0km/h på 29.2 sekunder. 
Det är mer än många av 
dagens sportbilar tar på 
sig att nå 300km/h bortsett 
från el- och hybridbilar.

Formspråket kring CC 
modellerna skulle fortgå 
med en rad modellbeteck-
ningar fram till 2010 när 
den nya modellen Agera 
presenterades. Det var nu 
Koenigsegg för första gån-
gen hade ett svenskt namn 

i modellbeteckningen.. När 
man presenterade den nya 
modellen under Geneva 
Motor Show 2010 var me-
dia eliten inte sena med 
att fylla tidningarna med 
bilder på den nya sven-
sken. Agera var precis vad 
företaget gjorde. Det nya 
designspråket kändes igen 
från CC-modellerna men 
denna bil hade så myck-
et nytt att erbjuda att det 
var en helt ny bil. Motorn 
hade nu 960 hästar och 
1100 Nm i vridmoment. 
Det gjorde att fartresurser, 
som blivit bolaget signum, 
inte saknades. Agera fick 
en storebror i form av Ag-
era R redan året efter. Nu 
var det etanolen som åter 
kom in i bilden.

2011 slogs det egna rekord 
på  0 km/h till 300km/h och 
tillbaka till 0km/h med hela 
8 sekunder med nya Agera 
R. 2012 lanserades Agera 
S som är den första bilen 
att ha över 1000 hästkraft-
er med vanlig 95 oktanig 
bensin. Det var också då vi 
fick se kolfiberfälgar på en 
fabriksbyggdbil för första 
gången, som sparade 40% 
vikt mot vanliga alumini-
umfälgar.

Ageran som kom 2010 var början på ett nytt 
formspåk från vaumärket.



2014 lanserade man One:1 
modellen som till stor del 
liknande Ageran men motor-
mässigt och tekniskt skilde sig 
från Ageran. Nu hade Koenig-
segg lyckats leverera en bil som 

hade lika många hästar som tor-
rvikt och det var precis dessa 
förhållandena som ledde fram till 
dess namn. 1340 hästar och lika 
mycket i vikt. Även en rad inno-
vativa aerodynamiska kreationer 
uppvisades. 2015 lyckas också 



One:1 slå det tidigare 0-300-0 km/h 
rekordet med tiden 17.95.

Under 2015 lanserade bolaget en 
stor sensation med den nya model-
len Reagera. Bolagets första hybrid-
bil som saknar växellåda. Koenig-
segg har lyckas bygga en bil som har 
vad man kallar ”direct drive”. Detta 
då man kombinerar tre elmotorer 
och en dubbelturboladdad V8 mo-
tor. Tekniken fick skribenterna och 
ingenjörerna att häpna.  



2015 lanserades också nya model-
len av Agera med bokstäverna RS 
i slutet och 2016 berättade man att 
eran med Ageran var över. Agera är 
en bil som tar många rekord under 
åren den produceras. Ett av dem är 
att man når en toppfart på 457.94 
km/h. Man tar rekord på 0-400-0 
km/h som docks slås av företaget 
själva i en Reagera 2019 med tiden 
31.49 sekunder.

2019 presenteras en helt ny mod-
ell som skall ersätta Ageran, Den 
är namn given efter Christians far 
Jesko som stöttade bolaget i början 
både ekonomiskt och fysiskt. Han 
skulle bara assistera i sex veckor i 
bolaget begynnelse. Men han blev 



Gemera är bolagets första fyrsitsiga modell. Där de 
stora dörrarna blivit ett signum för modellen.

Jesko är uppkallad efter Christians far och en 
hyllning till denne företagsledaren som gjorde det 
möjligt för Koenigsegg att starta sin verksamhet.

då kvar i 5 år. Detta ville Christian 
hedra och namngav bolagets 
kanske mest avancerade sport-
bil efter honom. Jesko bevisar 
varför Koenigsegg lyckas hålla 
sig kvar i toppen av supersportbi-
lar och hur de italienska sportbi-
larna kunnat utmanas. Det är för 
man tänkt lite annorlunda och för 
haft en ledare med en stark vilja 
och dröm.
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PROJEKTBILEN
Text: Daniel Serénus

Foto:  Berggrens Garage



Det blir inte alltid som 
man planerar och det 
har verkligen teamet i 
Berggrens galna värld 
fått befara. Inte bara 
sjukdom har stoppat 
upp farten. Även en 
del missar. När teamet 
skulle montera tillbaka 
fälgarna med däcken 
på inser de förtvivlat 
att däcken och fälgen 
inte passar. Helt klart 
en miss men det är 
precis sådant här tillfäl-
len som uppstår under 
ett bygge. Tror alla kan 

känna igen sig I dessa 
missöden. Men det var 
inte mycket att föra. Var 
bara ta fram vinkelsli-
pen och svetsen igen. 

- Känns bittert att sätta 
kapen i en nylackerad 
bil så klart, men vi är ju 
tvungen att få fälgarna 
att passa och finns ju 
inte så många att skyl-
la på, säger Anderas 
Berggren.
Om det inte vore nog 
med det helt galna 
karossbygget har man 



nu också byggt om motorn. Så 
mycket att man åkte på ett nytt 
styrsystem som skall harmonera 
med den nya motorn. Här lyck-
ades man få med en ny part-
ner vid namn Streetpower som 
gick in med ett nytt styrsystem 
vid namn Maxxecu. Så om man 
inte hade jobb redan innan så 



lär man inte bli arbetslös nu 
när man skall få detta att 
fungera. 
Gällande ljudbygget 
nämnde vi förra gången att 
det blir DSL kit i hela bilen, 
men här hnde lite ovän-
tade förändningar när DLS 
agenturen plötsligt ham-
nade hos BRL och man nu 
tillsammans med AAMP 
Nordic tänker om och ersät-
ter detta med ett annat var-
umärke av ljudprodukter 
som distributören AAMP 
distribuerar. 



- Vi hade ställt in oss på DLS 
produkter men nu när det istäl-
let blev det anrika Alpine är 
man inte speciellt ledsen. Det-
ta är ruggit bra prylar om verk-
ligen passar perfekt till denna 



bil, Säger en mycket glad Andreas.

Men trots alla dessa motgångar 
har man också lyckas komma 
framåt. Vingen sitter på plats men 
infästning i gångjärnen genom 
glasrutan. Bilen börjar se färdig 
ut på utsidan även om en hel del 
saknas. Om man bara får motorn 
att fungera om den skall så är nog 
bilen inom kort klar för en jungfru 
tur.



SC Styling 
Autoglym

ECG lack och bilvård
AAMP nordic

Getech
Billackering.eu 

Mekonomen Vialanda 
Hagmans Sverige 

L-M-R
Greenlight Magazine

Mirka
Scumball

Spacers.se
Mr. Tuning

Racegear.wtf
Streetpower
Diodhuset



Jun #4
Felix Kevlarklädda Nissan S15
Reportage

Bimmer of Sweden
Evenemang

Genesis X Concept
Bilnyhet
 
Max Klovegårds BMW F32 Coupé
Reportage

# Rule no.1
Subscribe today



#4
LEDIG


