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Limbo utan mikrofon

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Säsongen är i fullgång och trots 
de skyhöga bränslepriserna verkar 
folk vilja ut på vägarna igen med 
sina byggen, dock kanske vi får 
se mer lokala arrangemang då 
viljan att resa långt för att ställa ut 
sin bil verkar minska hos en rad 
bilbyggare. Men glada är nog alla 
att den lock down som nu pågått i 
snart 2 år för alla som arrangerar 
evenemang äntligen verkar vara 
över. När Elmia, som så långt fram 
som i januari fortfarande hängde 
på en lös tråd, fick arrangeras blev 
det som proppen från allt tvivel 
försvann. Arn Racing arrangerade 
en parkeringsutställning inne på 
områden i utkanten av A-hallen, 
ett sjukt bra initiativ enlig mig, då 
detta har saknats för alla som inte 

fick plats inne på mässan. Detta 
blev en succé och kanske inte 
bara för att de hade världens bästa 
speaker under bil-limbo tävlingen, 
tillika mig själv. Dock fick jag agera 
utan mikrofon eller för den delen 
en högtalare, vilket gjorde att  jag 
med all min kraft fick skrika ut till 
publiken. Men om man lever efter 
mottot att det bara finns lösningar 
och inga problem så kan väl inget 
gå fel. Dock var jag lagom hes och 
bakfull på söndagen ändå men som 
man brukar säga ”är huvudet dumt, 
får kroppen lida”.
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Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
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Från att hävda för kollegorna att bilen skulle 

behållas original till att flyga hem fem resväskor 

med 137kg bildelar från en tjänsteresa.



Att pendla till sina arbeten är 
det många som tvingas göra i 
dagens samhälle. Det är ju en 
extra kostnad som inte är ro-
lig att ha och många försöker 
hitta möjligheter att samåka, 
eller kanske köpa elbil för att 
få en billigare milkostnad. Det 
sistnämnda var Niclas Svens-
sons tanke för att det är dyrt 
att sitta och pendla, vilket han 
inte är ensam om i landet att 
tycka.  
 - Vid denna tid-
punkt jobbade jag på Volvos 
utvecklingsavdelning och satt 
och pendlade från Uddevalla. 
Började inse att det inte är 
gratis att pendla varje dag 
med bil, säger Niclas.
Niclas satte sig i sin nu-
varande bil och åkte till bilhan-
dlaren, tanken var att köpa en 
elbil vilket skulle innebära bil-
ligare kostnad per mil. Tyvärr 
stod det en vit Nissan 370Z 
Nismo precis bredvid den där 
elbilen som egentligen skulle 
få följa med hem, men Niclas 
kunde verkligen inte motstå 
den där japanska skönheten.  
De som känt Niclas länge 
vet om att intresset för mo-
torer är oerhört stort, speciellt 
trimmade. Niclas har ägt en 
Subaru WRX med 480 häst-
krafter, två speed-båtar varav 
ena hade cirka 800 hästkraft-
er och toppade 75 knop och 

137kilo blev det i bagage efter en jobbtripp 
till staterna.



en annan med kompressormatad motor 
som lämnade 1563 hästkrafter, den sist-
nämnda hann han aldrig dock göra helt 
klart innan han sålde den vidare. 
Ni inser nog snart vart vi är på väg. I och 
med sin tjänst på utvecklingsavdelningen 
på Volvo så blir det ganska mycket tjän-
steresor, bland annat för att testa olika bi-
lar i olika miljöer, så USA är ett av länderna 
som han besökte mycket.

 - När man är iväg och reser 
mycket så känner många till att det ofta blir 
ganska långa dagar. När man får en ledig 
stund så ligger man ofta och tar det lugnt 
på hotellet. Då blev det en hel del surfande 
och jag började hittad massa roliga delar 
man kunde köpa för att trimma bilen. 
Inte speciellt långt tid efter Niclas hade köpt 
Nissan blev det en tjänsteresa till Phoenix 
i USA där Volvo har en anläggning. Just 

Niclas passade på att lacka om de spe-
cialtillverkade fälgarna när resten av bilen 
renoverades efter olyckan.



där råkar även en av världens 
största återförsäljare av Nissan 
customdelar ligga också. Ni vet 
ju själva att släppa in ett barn 
i en godisaffär och berätta att 
ni får varken köpa eller smaka 
är typ mission impossible, det-
samma gällde Niclas i denna 
butik. Hela 137 kilo extra pack-
ning hade Niclas med sig hem 
från denna USA-resa. 
 - Folk måste trott 
att man var helt galen, säger 
Niclas med ett skratt.
Väl hemma i Sverige igen så 
var det bara börja montera alla 
godsaker. Bland de första de-
larna som monterade var ett 
nytt turbokit som var ett anpas-
sat bolt-on kit. För att klara den 
nya effekten som skulle bli med 
det nya turbokitet monterade 
Niclas ny oljekylare och byg-
gde om bränslesystemet. För 
att styra alla parametrar och 
optimera bilen sköts allt med 
ECUTEK. Niclas köpte även 
en Nifty City-modul som gör att 
bilen originalmediasystem blir 
Android Auto, och ihop med att 
hijacka CAN-systemet kunde 
Niclas interagera och se bilens 
parametrar som EFT, AFR och 
laddtryck direkt i navigations-
displayen.  Då effekten förvän-
tades mer än fördubblas mon-
terades en bättre koppling och 
lättat svänghjul också. 



 - Originaleffekten 
var 344 hästkrafter i motorn 
och efter dessa modifieringar 
så kunde jag plocka ut 751 
hästkrafter, säger Niclas med 
ett leende.
Niclas lät Ferrita bygga ett 
custombyggt avgassystem för 
att få optimalt flöde för bilen. 
Några förebyggande chassi 
och drivlineuppdateringar 
gjordes också, såsom extra 
stag till diffklumpen, 1.5 way 
LSD diff, K-sport coilovers 
och justerbara stag till fram 
och bakvagnen från Voodoo. 
Utvändigt la Niclas inte speci-
ellt mycket krut, det är ju ändå 
effekten som är det viktigaste. 
Ett par customtillverkade fäl-
gar från Daniel Wigart blev 
det dock då Niclas hade ex-
tremt svårt att hitta ett par 
snygga fälgar som passade 
till bilen samt en foliering.
Tyvärr när man kör med myck-
et effekt har det en tendens 
att gå sönder. Niclas fick cirka 
ett års glädje av denna effekt 
innan en vevstake tittade ut 
genom blocket. Men är man 
effektgalning som Niclas så 
vet man att detta händer förr 
eller senare och det är bara 
ta tjuren vid hornet och bygga 
något värre. 
 - Det var här det 
verkligen började spåra totalt, 

De 344 originalhästarna har blivit 906 
hjulhästkrafter på hjulen, helt galet mycket 
effekt i denna kaross!



säger Niclas med ett stort skratt.
Ett helt nytt motorblock beställdes 
från USA som var strokat, borrat och 
med lösa sleeves. Volymen i motorn 
ökade från 3.7 till 4.3 liter. Det gam-
la turbokitet fick lämna plats för en 
större doning, det var ändå den som 
var begränsningen för att plocka 
ut mer effekt i förra setupen. I och 
med större turbo behövde Niclas 
bygga om och modifiera nuvarande 
grenrör. Istället för en oljesmord 
turbo valde Niclas ett turboaggregat 
med keramiska lager från välkända 
Comp turbo. Hela bränslesystemet 
byggdes om igen, denna gång lite 
mer omfattande och även för att 



klara E85 flexifuel. För att alltid vara 
på säkra sidan att bilen har rätt flöde 
och mängd av etanol installerade Ni-
clas en Surge Tank från Nuke Perfor-
mance, en extra 400l pump och sen 
en bränslekylare för att alltid veta att 
bränslet håller en vettig temperatur. 
När motorn till slut var ihopsatt och till-
baka i bilen igen var det dags att köra 
ett bromstest.     
Den nybyggda motorn lämnar nu 906 

hästkrafter på hjulen, en ganska or-
dentlig ökning. Efter lite provkörningar 
så ville inte växellådan vara med län-
gre när den ingående axeln fick för sig 
att checka ut och gå av helt.
 - Det är dumt att ha fullt 
vrid på 5an och 6ans växel, säger Ni-
clas med ett stort leende.
För att vara säker på att det håller bät-
tre så köpte Niclas hela drevsatsen 
från PAR Engineering. Nuvarande väx-

Nismon har redan från fabrik fått en del 
kosmetiska uppdateringar som nu verkligen 
kommer fram med den nya färgen.



Den gröna färgen kommer i från Lamborghini.

eldrev är smidda och av dogbox 
typ vilket garanterat kommer in-
nebära bättre hållbarhet. Olyck-
ligtvis fick Niclas vattenplaning 
förra året och konsekvensen av 
detta blev ett besök in i diket. 
 - I samband med 
reparationen valde jag att lac-
kera om hela bilen. Jag fast-
nade för en grön 3-skikts pär-
lemokulör från Lamborghini 
som heter Verde Ithaca, även 
fälgbanorna lackades i denna 
kulör, berättar Niclas. 
Trots att bilen nu har effekt med 



Det är många som verkligen inte vet hur 
mycket arbete som är gjort med denna bil.

råge och är giftigt grön så fanns 
det ändå fler saker som Niclas fun-
derat på att uppgradera. Insuget 
har varit en sådan. Det insug som 
sitter monterade original består 
mestadels av plast vilket har en 
tendens att spricka.
 - Under evenemanget 
Modified Run precis innan Covid-
pandemin kom jag i kontakt med 
Jonas på MAD Sweden. Dem spe-
cialiserar sig på specialtillverkning 
av motorkomponenter bland an-
nat. Jonas egna GTR han körde 
då hade massa fina detaljer till-
verkade i Billet-material. 
Efter många diskussioner, timmar 
av konstruerande så är nu OEM in-
suget ersatt av ett 3-delat billetin-
sug. I och med denna uppgrader-
ing så har Niclas stött på ett nytt 
bekymmer, det nya insuget har för 
bra flöde vilket innebär att turbon 
är ännu en gång för liten. Vi får väl 
se ifall Niclas kan tänka sig leva 





 

FAKTA
Namn: Niclas Svensson
Ålder: 46
Bor: Ödeborg utanför Färgelanda
Arbete: Teknisk säljare på Nordic Crane AB
Bilmodell: Nissan 370Z Nismo 
Årsmodell: 2017

Tack till: 
Tack till: Lena Lund för att hon har varit med alla sena kvällar i 
garaget och alla upptåg jag hittat på hela tiden. Samt hon är grym 
på att hitta snygga vinklar på bilen med kameran.
Meguiar´s Sverige
MAD Sweden
Ferrita
Nuke Performance
Kloma Däck och fälg
Payback Lubricants
Raidopower
Fotograf sida 115 föregående nummer: Miss.mercedes__ på instagram
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Farsan hade mycket jänkare när jag var liten, och bilar har alltid funnits min närhet under uppväx
ten.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Svår fråga utan att låta självgod, men en 7:a kanske. 

Vilken är din värsta garageupplevelse? 
Har faktiskt inte haft någon speciellt dålig garageupplevelse. Värsta som hänt är väl att man skurit 
sig lite eller slagit i huvudet några gånger. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Som för många andra, elen! Men det kommer sakta men säkert.

Vem är din bilförebild?
Har ingen bilförebild. 

Bästa garagedrycken? 
Redbull helt klart, många deadlines har klarats tack vare den drycken.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Förr var det säkert 20–30 timmar i veckan. Nu för tiden med sambo, hund och mycket annat som 
ska hinnas med så är de inte mycket mer än 5–10 på sin höjd. 

Fakta
Namn: 
Kim Jensen 
Ålder: 
29år
Bor: 
Hedared 
Arbete: 
Tankbilschaufför
Civilstatus: 
Sambo
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1490kr
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Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ja det har jag, köpte en plåtbreddad Toyota Supra MK4 med rasad motor i höstas. Har byggt ny motor, bytt växellåda 
från r154 till v160 med mera. Håller på att regga den som ombyggt fordon med singelturbo via Testa. Utseendet kan 
jag inte ta åt mig någon ära för, det är tidigare ägaren som gjort allt kosmetiskt. 
Sen hjälper jag även sambon med hennes Supra MK4 targa. Den köpte hon som en N/A automat. Sen bytte vi ut 
drivlinan till 2jz-gte och V161 växellåda och reggade den med detta. Jag lackade även om den 2021 från silver till 
Candy Apple Red, med lace paint på tak och vinge. 
Bägge bilarna stod jämte varandra på Elmia 2022.  
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G A T E B I L  S W E D I S H  D R I F T  S E R I E S  P R E S E N T E D  B Y  M E G U I A R S



Påskhelgen är verkligen efterläng-
tad av många, speciellt driftingförar-
na som efter en lång vinter äntligen 
får tävla igen.

Påskhelgen på Elmia är äntligen 
återställd efter den pandemi vi äntli-
gen kan lägga bakom oss. Betong-
suggorna ställs upp för att forma ban-

an för Gatebil Swedish Drift Series 
första deltävling. I år har arrangören 
gjort om layouten på banan som 
varit densamma under ett gäng år. 
Den nya utformningen kommer göra 
att föraren kommer innebär högre 
farter men även bättre möjlighet till 
jämnare battles, trots sin fortfarande 
begränsade yta. Den gamla banan 



var både tight samt aningen 
mer teknisk krävande. Båda 
har sina för och nackdelar, 
men högre fart och mer jäm-
na battles är alltid extra trev-

ligt att beskåda!

I vanlig ordning så är start-
fältet för 2022 i båda klasser-
na välfyllda, i Pro så var det 

Joensuu-bröderna vet hur man bjuder till fest.



Här får Christian Erlandsson lite 
snabb coaching från vännen 
tillika sponsorn Anders “Kloma” 
Gustafsson.

39 anmälda förare och i 
Semi-Pro 26. Extra roligt 
i PRO-klassen är att vi 
åter igen hittar ett antal 
välbekanta ansikten som 
äntligen hittat ut från pen-
sionärshemmet och åter 
igen vaknat till liv, vi pratar 
om Rickard Ivars, Mikael 
”Wunderbaum” Svens-
son, David Skogsby och 
Jim Olofsson. Jim Olofs-
son var lite snabbare upp 
ur sängen då han redan 
förra året gästade serien 
som Wildcard. Det ska 
bli oerhört kul att se vad 
dessa herrar levererar 
under året. 

Precis som förra året 
kunde snabbt konstater-
as att förarna i både Pro 
och Semi-Pro klassen 
verkligen inte tappat stin-



get över vintern. Efter några träning-
srundor på fredagsförmiddagen var 
det äntligen dags för kvalet, där Mi-
kael Johansson i Pro-klassen körde 
bäst och fick ihop 92 poäng tätt följd 
av Andreas Lilja, Mathias Johansson 
och David Skogsby. I Semi-Pro var 
det Andreas Johansson som kvalade 
in bäst och hak i häl hade vi Johannes 
Rydberg och Felix Molander samt Jim 
Nordqvist. Nu väntade en natts vila 
för förarna för att göra sig redo för en 
lång och intensiv lördag.

Under tidig eftermiddag på lördagen 
var det dags för Top 32 battles och 
det var många battles som var riktigt 
jämna och spännande att se. Olyck-
ligtvis är det ett antal som får problem 
med sina bilar och behöver lämna WO 
eller lyckas reparera bilen. Olofsson 
bland annat lyckades spränga diffen, 
men genom att tömma en rulle svet-
stråd så kunde han hitta ut på banan 
igen. Efter någon timmes körning var 
det dags för Top 16 och där var det en 
battle som gav en lite flashback från 
förra året, det var mellan Jim Olofs-
son och Mathias Johansson som 
fightades riktigt tufft. Nu var det dags 
för dessa herrar att mötas igen och 
enligt Olofsson så är det bara att hålla 
mutter och komma ihåg och andas för 
andnöd kan vara jobbigt nämner han i 
en intervju som SDS-teamet.  
Fram mot 22-tiden på lördagen var 
Påsksladden och round one för Gate-
bil SDS presented by Meguirs klar 



Den svåra och tekniska 
banan satte verkligen 
förarna på prov.

för denna gång och på pallen i 
Semi-Pro hittade vi Felix Molan-
der med totalt 100 ihopsamlade 
poäng tätt följt av Andreas Jo-
hansson med 95 poäng och på 
bronsplats hittar vi Elias Lägge-
berger. 
På pallen i Pro-Klassen hittar vi 
överst Mathias Johansson med 
108 poäng tätt följt av David Sk-
ogsby med 102 poäng och på 
bronsplats kvalettan Mikael Jo-
hansson med 100 ihopsamlade 
poäng. 



 Påsksladden pågick sent in på kväl-
len och mörkret ställer ännu högre 
krav på förarna.



Mycket publik på 
plats.



Veteranen Tobias Olofsson 
låter sin BMW få bekänna färg i 
vanlig ordning.



Wettemark maxar hjulvinkeln i 
vanlig ordning.



Brunberg imponerar med sin Torslanda-
container.



Andreas Lilja med sin Supra ger sig 
inte i första taget. 



Rickard Ivars jagar återigen Johan 
Skogsby. 



 Inte varje dag med ser en 
bakhjulsdriven V40 sedan.



Det var mycket rök bitvis på banan 
vilket gjorde det utmanande för 
förarna. 



Vår egna showartist på driftingbanan måste nog vara 
Mårten Stångberg i sin Mercedes-Benz.



Varje förare kör en lead respektive 
chase run i varje battle.



Rickard Ivars är numera ägare till Olle 
Olssons extreme RS5 driftingbil.



Vädret var verkligen med arrangörerna denna dag.



Jim Olofsson är åter igen tillbaka på svenska 
driftingscenen, han fick mersmak efter förra årets 
wildcard-deltagande.



Här tackar en nöjd Mikael Andersson aka Fast Mike 
publiken.
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Fungerar med adapter på 99% av alla högtryckstvättar

Perfekt i kombination med våra skumschampon

Smartare & roligare tvätt!

"DET LUKTAR GOTT OCH SCHAMPOT BLIR EFFEKTIVARE NÄR DET 
HÄNGER KVAR PÅ LACKEN SOM SKUM. DESSUTOM ÄR DET MYCKET 
ROLIGARE ATT TVÄTTA BILEN!" Viktor Svensson - ägare till bilen på bilden



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: 019-507 40 01
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 
info@tershine.com
Tel: +46735075734

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

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
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Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: Pontus, Kim, Alen & 
Martin.

B I L S P O R T  P E R F O R M A N C E  &  C U S T O M  M O T O R  S H O W



Bilsport Performance & Custom 
Motor Show fick för första gån-
gen på nästan tre år arrang-
eras igen och frågan alla ställ-
de sig innan var nog om folk 
skulle hitta tillbaka till bilut-
ställningen eller om det skulle 
bli tomt i hallarna. För även om 
man kunde förbereda lite för 
öppning var det högst osäkert 
bara några månader innan om 
mässan skulle få öppna vilket 
gjorde att arrangörerna som 
vanligtvis lägger lång tid på att 
ordna med allt nu fick extremt 
kort tid på sig att rodda ihop 
en mässa. Samma gällde ju för 

Andreas Berggren var på plats med 
båda sina byggen i en grymt häftig 
monter. Eller han hade alla tre bilarna 
här då hans gamla batmanbygge var 
utlånat. 



företagsutställare, men trots 
detta lyckades man med bra-
vur få ihop en mycket lyckad 
mässa.

Frågan som som uppstod in-
nan mässöppning var bor-
ta när man efter fredagens 
stängning insåg att denna 
påskhelg kommer att bli en 
av de bättre på mycket länge. 
Längtan att få komma tillbaka 
till en normalitet efter nästan 
två års lockdown för alla bilin-
tresserade var så enormt stor. 
Mässan gav oss också en del 
roliga nya byggen. Det som 
imponerade mest på tidningen 

Detta uppmärksammade bygge kunde 
man hitta i Angelwax monter. Bilen är 
byggd efter en spelillustration. 



Det fanns gott om  bilar med mycket 
puts under huven.

Ord. Pris:Ord. Pris:

var kanske årets stora comeback, 
Volvobyggaren Martin Rosendorf 
som imponerade med sin C70 cab. 
Ett så galet kreativt bygge som på 
teaserbilderna han skickat  till re-
daktionen kändes som en omöjlig 
uppgift att få till på ett snyggt sätt 
i sann volvo anda. Men det omöj-
liga visade sig möjligt och även om 
det som vanligt utöver ett ihopp-
lock av Volvo-delar kunde hittas ett 
huvscoop från Subaru och back-
speglar BMW.

Även vår allas Lukas Koos var till-
baka med avteckning och monter 
i sann amerikansk bilbyggaranda. 
Återigen hade han byggt om sin 
Nissan GT-R, tillika drömbilen han 
lovade skulle förbli original. Men 
alla som vid det här laget lärt kän-
na den småländske bilbyggarn vet 
att han inte kan hålla fingrarna bor-
ta från vinkelslipen. Även om han 
engång bokstavligt talat kastade 
handskarna i soporna när han la av 
första gången. Men ingen mer än 
vi åskådare är väl glada för att han 
och hans team aldrig verkar ge upp. 
Det som dock var lite tråkigt var att 
han som ni kanske minns från num-
mer 7 -2020 visade upp sin första 
version av bilen som var tänkt till 
Elmia 2020 för tidningens läsare. 
Redan då hade han bestämt sig för 
att bilen skulle byggas om i två steg 
och då i  helt skilda tolkningar.
Denna version blev långt mer ex-
trem än tidigare och mer i klass 



med dagens trender för sportbilar, 
med breddning. Men frågan är den 
ständiga, är Lukas era som bilbyg-
gare över? Knappast, han ger aldrig 
upp och glada är vi alla för det.

Men mässans kanske bästa hall var 
nog Hall X som uppkom för ett an-
tal år sedan när stance-gänget OijOij 
äntrade denna, annars sedda som 
döda, yta i jämnförelse med de an-
dra mässdelarna. Nu levererar denna 
lilla egna hall det bästa ur stancev-
ärlden och även en del företagsmon-
trar.

Även Arn Racing såg till att fler fick 
chansen att visa upp sin bil under 
mässan med en utställning på lörda-

Adam Ströms Porsche slantnose som ni 
kunde läsa om i förra numret har bytt 
kulör under vintern.



gen på utsidan, där vi är vana 
att se dunkande ljudbilar. Nu 
blev den både billimbo och en 
rad häftiga byggen på utsidan, 
dock bara under lördagen, vi 
hoppas att de nästa år kom-
mer utöka till två dagar.

Många byggen på mässan var 
dock återkommande och för de 
som besökte Vallåkraträffen i 
höstas inte helt okända. Men 
,när första stora träffen mitt 
i pandemins hetta var Val-
låkraträffen var det många 
som tog chansen att visa upp 
sin bil för första gången,  för 
de som inte besökte Val-
låkraträffen eller Oslo Motor 
Show var det många välbyg-

gda bilar att beskåda.

En annan skräll var Josefine 
Lindqvist VW-bygge som alla 
först trodde var ett topbygge 
från någon tysk, då den var 
i klass med de tyska super-
byggena. Men detta var bara 
vår allas Josefine som blivit 
extremt duktig på att bygga 
bil.

Det blev 4 underbara dagar 
med mycket skratt, kära åter-
séenden och en mässa med 
mycket kärlek i luften. Återi-
gen kunde säsongen starta 
som den skall göra med Bil-
sport Performance & Custom 
Motor Show!

Denna Ford är brutal på alla tänkbara 
sätt.



 I Roaders Wear's monter stod Johans balla Fiat och alla dessa tjejer 
lyckades klämma sig in samtidigt i den extremt lilla bilen. Gäller inte att 
ha klaustrofobi!

Joakims Nissan 350Z har fått en 
drivlina från en Tesla. Inte “bolt on” om 
man får tolka Joakim.



Karel har byggt på sin DTM-inspirerade 
BMW i flera år nu och äntligen börjar 
den se körklar ut.



Michel Wzros brutala bil är gatreggad och brukas väl.



Detta var kanske mässans häftigaste 
A-traktor.



 Volvo Amazon i detta skick ser du inte 
ofta numera.



Anders ”Kloma” Gustafssons Corvette C6 är utrustad 
med motor från en Tesla. Dock är det många timmar 
kvar innan den är körbar.



Denna VW Golf 2 var allt annat 
än original. Men riktigt häftig.



Rallyinspirerad  Subaru impreza.



I Hall X visades några av landets häftigaste Stance-
bilar upp.



Fanns många gamla klassiska custom-
byggen.



 I Meguirs monter stod det flera bilar som verkligen inte skäms för sig, 
bland annat denna GTR med generöst med effekt under huven.



Wow, Martin Rosendorf. Denna gamla 
bilbyggare är tillbaka med denna brutala 
Volvo C70.



Tufvesson hade också byggt en El-bil men denna gång 
var den en Volvo P1800 som stod som kaross.



I B-Hallen hittade vi denna vackra 
kolfiberbeklädda Audi R8.



Fanns en hel del motorsport-
bilar som denna dragracing bil.



Tur det finns luftfjädring annars hade 
det varit tufft att köra denna bil på 
våra svenska vägar.



Fanns mindre med ljudbilar representerade i år. Men de 
som ställde ut höll hög klass.



Morgan “Epla Mojje” hade reggat om 
sin gamla Ford Focus kombi till en 
A-traktor. 



Steven Järudd är en galen typ som inte är rädd för att 
blanda gammalt med nytt. Vad sägs om en gammal 
Oldsmobile klonad med en modern BMW 7-serie?



Josefine Lindqvist chockade nog alla 
när hon visade upp denna ovanliga 
Volkswagen Brasilia i toppklass. 
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Arn Racing tillsammans med Bil-
sport Performance & Custom Mo-
tor show arrangerade under lörda-
gen en parkeringsträff på utsidan 
av Hall A. Detta för att fler skulle få 
chansen att visa upp sin bil. De som 
inte kanske hade fått en plats inne 
på mässan. Detta blev riktigt pop-
ulärt och det lockade en rad häftiga 
byggen. Även publiken hittade ut i 
solen. 

Här hade man lite utställning samt 
aktiviter. Ett koncept som vi hoppas 
nsta år skall locka ännu fler besök-
are.



Magnus “Mr Nissan” Holmberg visade upp sitt nya 
inköp. Inte lika snabb som hans gamla Nissan 370Z 
Nismo men lagom snabb för Magnus.



Viktors Nissan S15 



Rickards Dodge är en av bilarna som stod i Modified 
Runs lilla monter. Rickard kommer även hänga med oss 
i Sommar.



Louise rosa Toyota Supra får många att vända blicken 
till.



Självmordsdörrar är häftigt men inte så praktiskt. 



Helt nya BMW i7



BMW 7-serien är en symbol 
för lyxig körglädje. 45 år efter 
att den första generationen 
lanserades kommer nu den 
första helt elektriska modellen 
i serien - BMW i7.
Helt nya BMW i7 har typiska 
signalement från 7-serien 
men också en ny tolkning av 
design och lyx. Byggd på sam-
ma kombination av sportiga 
och komfortorienterade köre-
genskaper, med det exklusiva 
utrymme som kännetecknar 
en lyxsedan från BMW, är den 
helt nya och elektriska BMW 
i7 den mest kraftfulla variant-
en av nya 7-serien. 
Till skillnad från sin föregån-
gare kommer den nya BMW 
7-serien erbjudas med flera 
olika drivlinor för att passa de 
olika behoven från kunderna 
runt om i världen. Tack vare 
en flexibel produktionslinje 
kommer samtliga modeller 
byggas på fabriken i Dingolf-
ing, Tyskland. På den svens-
ka marknden kommer endast 
de elektriferade modellerna 
att erbjudas.
Välbekanta proportioner med 
maximal komfort i baksätet
Nya BMW 7-serie kommer till 
skillnad från sin föregångare 
endast med extra lång hjulbas 
vilket resulterar i förbättrad 
komfort i baksätet. Fordonet 

mäter 5391 mm på längden, 
1950 mm på bredden, 1544 
mm på höjden och hjulbasen 
på 3215 mm. Spårvidden har 
också utökats både fram och 
bak. Dessa proportioner lig-
ger till grund för den storar-
tade och kraftfulla designen. 
Den höga fronten och baken, 
samt den distinkta sedanpro-
filen bidrar också till det lyxiga 
uttrycket. Som standard har 
bilen 19” fälgar, med upp till 
22” som tillval. Den adaptiva 
luftfjädringen och fyrhjuls-
styrningen säkerställer att 
bilen elegant kan växla mel-
lan komfort och mer dynamisk 
körning.
Material och teknik från top-
phyllan
Sett framifrån har den kara-
kteristiska designen hos de 
två runda strålkastarna och 
njurgrillen fått en ny tolkning. 
De delade strålkastarna med 
de smala horisontella LED-
ljuselementen är placerade 
högre upp på fronten. Med 
“Iconic Glow” är position-
sljus, varselljus och blinkers 
omgivna av exklusivt kristall-
glas. Strax under dessa hit-
tas Matrix LED-enheterna för 
halvljus och helljus med nya 
funktioner. De distinkta BMW-
njurarna kan också lysas upp 
– både när bilen står stilla och 



i rörelse.
I interiören är fokus på 
en innovativ använda-
rupplevelse med sen-
aste generationen av 
operativsystemet iDrive. 
Utöver BMW Curved 
Display, känd från BMW 
i4 och BMW iX, ger en ny 
typ av ljus- och funktion-
slist på instrumentpanel 
och dörrar, en extra up-
plevelse – både visuellt 
och genom beröring.
BMW i7 är standar-
dutrustad med 4-zons 
klimatautomatik som 
styrs av värmepump. 
Med tillvalet Heat Com-
fort package ingår värme 
i armstöd och dörrpan-
eler fram och bak, under 
instrumentpanelen fram, 
mittarmstöd fram och 
ratten. De uppvärmbara 
ytorna tillåter en snab-
bare och mer behaglig 
uppvärmning av kupen 
istället för att enbart an-
vända sig av uppvärmn-
ing av luften.

Bioskärm med 8K-up-
plösning
Passagerarutrymmet har 
både högsta komfort och 
en ny standard för under-
hållning. Inställningarna 
styrs från touchskärmar 

i dörrsidorna bak. BMW 
Theater Screen, som 
fälls ned från taket, kom-
mer med en ultrabred 
31-tumsskärm med 32:9 
panoramaformat och 8K-
upplösning. Skärmen 
är utrustad med smart 
TV-funktion och breder 
ut sig horisontellt över 
nästan hela interiören. 
Senare kommer man 
också kunna använda 
BMW Curved Display för 
att titta på Youtube när 
bilen står stilla.
Till detta kommer en unik 
ljudupplevelse från Bow-
ers & Wilkins Surround 
Sound System, utrus-
tad med 4D-teknik, 18 
högtalare och effekt på 
655 watt. Genom ”Iconic 
Sounds” komponeras 
den elektriska ljudbilden 
av toner från den beröm-
da filmkompositören 
Hans Zimmer.
Nya BMW 7-serien kom-
mer i en rad exklusiva 
exteriörfärger, inklusive 
några speciella variant-
er som kombinerar två 
färger, där den övre och 
nedre delen av karos-
sen har olika färger. Pan-
oramaglastak och kon-
stläder (Veganza) ingår 
i standardutrustningen. 



Executive lounge kan väl-
jas till för de som verkligen 
vill sträcka på benen i bak-
sätet och för maximal kom-
fort går det att beställa bilen 
med automatiskt öppning 
och stängning av dörrarna.
För den som sitter bakom 
ratten i nya BMW 7-serien, 
bidrar ett antal förarassis-
tentsystem till en komfor-
tabel och säker körupplev-
else. Framöver kommer 
7-serien även erbjudas 
med autonoma köregen-
skaper (nivå 3) för både 
körning och parkering.

Elektriska flaggskepp
BMW i7 xDrive60 är model-
len som svenskar först 
kommer att stifta bekants-
kap med. Med en elmotor 
på framaxeln på 190 kW / 
258 hk och en på bakax-
eln på 230 kW / 313 hk har 
bilen en total effekt på 400 
kW / 544 hk och ett maxi-
malt vridmoment på 745 
Nm. Bilen tar sig från 0-100 
på 4,7 sekunder och top-
pfarten ligger på 240 km/h.
Med en förbrukning (WLTP) 
på 18,4 kWh till 19,6 kWh, 
har BMW i7 xDrive60 en 



räckvidd på 590 - 625 km, en-
ligt WLTP. Energin hämtas från 
högspänningsbatteriet som har 
en nettokapacitet på 101,7 kW.
Genom AC-laddning på 11 kW 
laddas batteriet från 10 till 100 
procent på 9,5 timmar. Med 
DC-laddning laddas batteriet 
från 10 till 80 procent på 34 
minuter under optimala förhål-
landen.
Den uppdaterade laddning-
skurvan gör att BMW i7 kan 
nå en räckvidd på 170 km på 
endast 10 minuters laddning 
under optimala förhållanden. 
Egna laddningsprofiler och kli-

matisering av batteriet bidrar 
också till effektiv laddning. Bat-
teriets klimatisering kan styras 
automatiskt genom bilens navi-
gationsdata eller aktiveras av 
föraren själv.
Under 2023 kommer 
toppmodellen BMW i7 M70 
xDrive, med över 600 elektriska 
hästkrafter och mer än 1.000 
Nm i vridmoment. Denna ele-
ktriska modell får bland annat 
sällskap av laddhybriden BMW 
M760i xDrive med 571 hk och 
800 Nm i vridmoment, med en 
elektrisk räckvidd på upp till 84 
km.
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Mercedes-Benz EQS



Nu visas helt nya EQS 
SUV från Mercedes-
Benz. En fullvuxen, lyxig, 
eldriven suv med upp till 
sju sittplatser och upp 
till 60 mil räckvidd. Des-
sutom med 1.800 kg 
släpvagnsvikt.
Med nya EQS SUV tar 
Mercedes-Benz täten 
när det gäller el-suvar i 
största klassen. Denna 
fullvuxna suv på 513 cm 
längd och 172 cm höjd 
har plats för upp till sju 
passagerare i full kom-
fort.
Sätena i mellanraden är 
eljusterbara som stan-
dard och kan både vink-
las upp till 14° och skjutas 
13 cm. De två bakersta 
sätena (tillval) kan fällas 
upp och ner och döljas 
helt i lastutrymmets golv. 
Med den bakersta raden 
nedfälld rymmer baga-
geutrymmet upp till fyra 
golfbagar eller 800 liter. 
Fälls även mellanraden 
ner så sväljer bagaget 
hela 2,1 kubikmeter last. 
Det går att få sätesvärme 
till alla de sju sittplatser-
na.
EQS SUV kommer från 
början i två versioner: 
Bakhjulsdrivna EQS 

450+ med 360 hk/568 
Nm och fyrhjulsdrivna 
EQS 580 4MATIC med 
544 hk/858 Nm. Båda 
har elmotor på bakaxeln 
och den fyrhjulsdrivna 
versionen har ytterligare 
en elmotor som driver 
framhjulen. På den sist-
nämna fördelas kraften 
steglöst mellan alla fyra 
hjulen.
Båda modellerna kan AC-
laddas med 11 kW (22 
kW som tillval) och snab-
bladdas (DC) med upp till 
200 kW. Det sistnämnda 
gör att bilens 107,8 kWh 
batteri kan laddas 10 – 
80 % på bara 31 minuter. 
Räckvidden enligt WLTP 
kommer att vara upp till 
över 60 mil beroende på 
modell och utrustning. 
Batteriet kommer med 
en garanti på 10 år eller 
25.000 mil som utlovar 
en kapacitet på minst 70 
% av vad det hade när 
bilen var ny. En viktig in-
grediens när det gäller 
räckvidd och laddning 
är mjukvaran som styr 
batterier (Battery Man-
agement Software) som 
uppdateras automatiskt 
(OTA).
Liksom alla andra mod-



eller från Mercedes-EQ 
kan EQS SUV anslutas till 
laddnätverket Mercedes 
Me Charge. Det gör att 
du kan ladda bilen på fler 
än 300.000 laddstationer 
i Europa och få en enda 
faktura. Bilens naviga-
tionssystem tar hänsyn 
till var laddstationer är 
placerade, och vilken ka-
pacitet dessa har, för att 
räkna ut den rutt som tar 
totalt kortast tid att köra. 
Inklusive laddstopp.
Fullmatad med teknik
EQS SUV är liksom se-
danversionen av EQS 
fullmatad med teknik. 
Bland annat är bakax-
eln styrbar upp till 4,5° 
som standard vilket gör 
bilen extra smidig i trån-
ga miljöer. Det går även 
att få bilen med upp till 
10° bakaxelstyrning – en 
funktion som då köps och 
laddas ner digitalt.
Hela EQS SUV är byggd 
för att ge en känsla av 
översvallande lyx och 
komfort. Den 1,4 meter 
breda Hyperscreen skär-
men har en separat del 
avsedd för passageraren 
så att denne till exem-
pel kan se film medan 
han eller hon åker. Bilen 

märker om föraren tittar 
på passagerarens skärm 
och tonar då ner denna.
EQS SUV kan också fås 
med Dolby Atmos lju-
danläggning som gör det 
möjligt att placera ut olika 
röster eller instrument i 
360 ° i kupén.
Bilen är förberedd för au-
tomatisk parkering (AVP) 
i P-hus med den funk-
tionen installerad. Det 
gör att bilen helt enkelt 
lämnas på en speciell 
plats och sedan själv kör 
till sin parkering. När du 
ska hämta bilen skickar 
du en signal varpå bilen 
själv kör till en upphämt-
ningsplats.
EQS SUV kan fås med 
drag och har en maximal 
släpvagnsvikt på 1.800 
kg. Den kan också fås 
med släpvagnsassistent 
Trailer Manoeuvring As-
sist som styr bilen vid 
backning med släp i far-
ter på upp till 5 km/tim.
EQS SUV får svensk 
säljstart i sommar. De 
första exemplaren beräk-
nas komma hit mot slutet 
av 2022.
Text & Foto: Mercedes
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SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 752 28 UPPSALA

FRÅN 3590:-

Läcker fälg från populära JR-Wheels med polerad 
putskantsomgerettfintdjup.Finnsi18”-19”.

ARTIKELNUMMER:85185100E15J41SIV1
JAPAN RACING JR41 SILVER

Medcoiloversfårdusjälvväljahurmycketdusänker
dinbil.Hososshittarduväghållningiallaprisklasser
fråntillverkaresomH&R,Bilstein,APm.fl!

COILOVERS TILL ALLA BILMODELLER

369:-

Glidruntmedstilpåvägarnaisommar!
Måladebromsokgerettordentligt
lyfttillbilenochärettmåstenär
sommarfälgarnaåktpå.

Väljmellanenmängdolikafärger.

BROMSOKSFÄRG

Uppgradera bilen med spoilerdelar i
världsklass!MaxtonDesignstårförhög
kvalitetochperfektpassform.Vierbjuder
allt från spoilerläpp och diffusor till 
cornersplittersochsidokjolar.Vaddu
änväljerkommerdinbilfåettrejält

lyft!

MAXTON DESIGN SPOILERDELAR

ALLT DU VILL HA TILL BILEN!

E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA SEDAN 2004 | TEL: 018-14 93 00
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Nya 911 Sport Classic är den an-
dra av totalt fyra planerade Heri-
tage Design samlarmodeller från 
Porsche. Totalt 1 250 exemplar 
av den begränsade upplagan från 
Porsche Exclusive Manufaktur 
kommer att återuppliva stilen från 
1960-talet och det tidiga 1970-talet. 
Liksom föregångaren, 911 Sport 
Classic från 2009, som baserades 
på 997-modellen, är den nya spe-
cialmodellen utseendemässigt in-
spirerad av originalmodellen av 
911 (1964 – 1973) och framförallt 
av 1972 års 911 Carrera RS 2.7. 
Porsche 911 Sport Classic är 
beställningsbar från och med nu 
och priserna börjar från 2 960 000 
kr.
- Heritage Design-modellerna rep-
resenterar det mer emotionellt styr-
da konceptet av Porsches produkt-
strategi, säger Alexander Fabig, 
chef för avdelningen Customisation 
och Classic.
- Det här unika arbetssättet in-
nebär att designavdelningen Style 
Porsche samarbetar med Porsche 
Exclusive Manufaktur för att åter-
skapa ikoniska 911-modeller och 
utrustningsdetaljer från 1950 och 
fram till 80-talet och för att återup-
pliva designelement från de årtion-
dena.
Porsche kommer att lansera fyra 
specialmodeller i begränsad ut-
gåva. Den första av dem visades 
2020: 911 Targa 4S Heritage De-

sign Edition med designelement 
från 1950-talet och 60-talet.
Porsche har också tagit fram en 
högkvalitativ kronograf, exklusivt 
för kunder som köper en av samlar-
modellerna. Klockan har lånat flera 
designdetaljer från nya 911 Sport 
Classic design. Som en del av 
Heritage Design Classic-paketet är 
valda delar av inredningsdetaljerna 
från nya 911 Sport Classic också 
tillgängliga till de flesta av dagens 
911-modeller.
Historiska designelement åter-
skapas
Den breda ”wide body”-karossen – 
annars förbehållen 911 Turbo-mod-
ellerna – en fast bakvinge i samma 
”ducktail-design” som på den leg-
endariska Carrera RS 2.7, och 
dubbelbubbel-taket understryker 
nya 911 Sport Classics särart.
Precis som vid lanseringen av den 
första 997-baserade Sport Classic-
modellen år 2009, inspirerades for-
mgivarna av den grå lackeringen 
Fashion Grey från de första mod-
ellerna av Porsche 356, när de val-
de den exklusiva lacken till den nya 
specialutgåvan.
- Nya 911 Sport Classic är den 
första modellen med Sport Grey 
Metallic-lack, säger Michael Mauer, 
vice VD på Style Porsche.
- Grått är aldrig tråkigt, det är ofta 
ett statement och det är alltid cool.
Som alternativ till den exklusiva 
Sport Grey Metallic-lacken kan 911 



Sport Classic också fås i sol-
idsvart lack, Agate Grey Metal-
lic eller Gentian Blue Metallic. 
Dubbla ränder i Light Grey över 
huven, taket och den bakre vin-
gen framhäver den sportiga de-
signen.
Inuti hittar vi det ikoniska 
Pepita hundtandsmönstret på 
dörrsidorna och på sätenas 
mittsektion, medan den tvåton-

ade semi-anilin-skinnklädseln i 
Black/Classic Cognac utgör en 
elegant kontrast till exteriörfär-
gen.
550 hk i kraftfullaste manuella 
911:an hittills
Drivlinan är lika unik. Den 3,7 
liter stora sexcylindriga box-
ermotorn med dubbelturbo 
överför sina 550 hk (405 kW) 
till vägen uteslutande via 



bakhjulen. I kombination med 
den sjuväxlade manuella väx-
ellådan är Sport Classic den 
kraftfullaste manuella 911:an 
idag. Växellådan har en au-
tomatisk blip-funktion som ger 
en kort varvtalsökning vid ned-
växling för att kompensera för 
varvtalsskillnaden mellan de 
olika växlarna. Sportavgas-
systemet som är standard, är 
speciellt utformat för modellen 
för att ge ett ännu sportigare 
ljud.
Hjulupphängningen, som byg-
ger på 911 Turbo och 911 GTS-
modellerna, möter högt ställda 
krav. Tack vare Porsche Ac-
tive Suspension Management 
(PASM), som är standard, 
reagerar stötdämparna på dy-
namiska förändringar med lju-
sets hastighet. PASM-systemet 
kombineras med ett 10 mm 
sänkt sportchassi. 

Text & Foto: Porsche







VW Buzz Cargo



Volkswagen Transportbilar och 
Volkswagen Personbilar presen-
terar tillsammans en av bilvärldens 
idag mest avancerade och hållbara 
bilkoncept. ID. Buzz och ID. Buzz 
Cargo tar avstamp från en av de 
mest ikoniska bilmodellerna i histo-
rien – T1 “folkabussen” – uppdat-
erad för en ny elektrisk era.

Minibussen (MPV) och skåpbilen 
är också de första i sina respe-
ktive klasser att levereras med ett 
klimatneutralt fotavtryck. En hög 
andel återanvända material och 
en helt läderfri interiör, som en del 
i Volkswagen Transportbilars och 
Volkswagen Personbilars strategi 
för minskad miljöpåverkan.

ID. Buzz och ID. Buzz Cargo intro-
duceras till hösten på några utval-
da marknader, däribland Sverige. 
Redan i maj kommer bilen att gå 
att beställa och då handlar det om 
en 5-sitsig MPV och en skåpbil 
som båda har ett batteri på 77 kWh 
netto (82 kWh brutto), en motor bak 
som driver på bakhjulen (204 hk) 
och en kaross på 471 cm med ett 
axelavstånd på 299 cm.

Maximal AC-laddning är 11 kW, 
medan man med CCS-kontakt 
(DC) kan snabbladda med upp till 
170 kW. Att fylla batteriet från 5 till 
80% tar cirka 30 minuter.

En hyllning till Folkabussen – Hög-
teknologisk trendsättare med en 
fantastisk historia

De senaste trenderna och tekniken 
i en tidlös form sammanfattar nya 
ID. Buzz och ID. Buzz Cargo. In-
telligenta assistanssystem, moln-
baserade uppdateringar av bilens 
mjukvara, Plug & Charge-funktion-
alitet på kompatibla laddstationer 
och förstås, massvis med utrymme 
och praktiska egenskaper.

– ID. Buzz bjuder på en charm som 
det är lätt att förälska sig i, säger 
Volkswagens designchef Jozef 
Kabaň när han beskriver konceptet.

Det är proportionerna som gör den 
så unik. Proportioner som går igen 
från Folkabuss-originalet:
– I T1:an så sitter man i princip 
ovanpå framaxeln och kör och det 
finns inget överhäng. Även om ID. 
Buzz förstås har all relevant säker-
het och teknik, så är överhängen 
fram och bak minimala, fortsätter 
Jozef Kabaň.

Redan på första Folkabussen så 
fick form följa funktion, något som 
i samma höga grad även gäller 
ID. Buzz. För att minska energiför-
brukning och förbättra räckvidden 
har ID. Buzz en luftmotståndskoef-
ficient på 0,285 och ID. Buzz Cargo 
0,29.



”Made in Germany”

ID. Buzz och ID. Buzz Cargo 
kommer att tillverkas i Han-
nover på Volkswagen Trans-
portbilars huvudanläggning, 
med en automationsgrad på 
upp till 90 %. En majoritet av 
ID. Buzz-modellernas kom-
ponenter för den elektriska 
drivlinan kommer också från 

Tyskland och Volkswagens 
komponentdivision. Elektriska 
motorer, batterisystem och 
drivaxlar tillverkas i egna fab-
riker i Kassel, Braunschweig, 
Salzgitter och Hannover.

I framtiden kommer batteri-
systemet till ID. Buzz att pro-
duceras av Volkswagen Trans-
portbilar själva i Hannover. 



Totalt står Volkswagen Trans-
portbilar och Volkswagen Group 
Components för cirka 40 % av 
det totala värdet i en producerad 
ID. Buzz. Det är ungefär 10 % 
mer än i övriga konventionella 
bilmodeller.

I Hannover fortsätter man att 
bygga Transporter, Caravelle, 
Multivan och California i genera-
tion T6.1, tillsammans med nya 
Multivan (T7) och de nya ID. 
Buzz-modellerna.

ID. Buzz som 5-sitsig MPV

Med dubbla sidoskjutdörrar och 
plats för två där fram och tre i en 
generös soffa bak finns utrym-
men för ett bekvämt familjeliv. 
Sätena fram har individuella och 
justerbara armstöd på insidan 
som standard. Soffan bak kan 
skjutas fram och bak, samtidigt 
som ryggstödets lutning går 
att justera. I bagageutrymmet 
ryms 1 121 liter upp till baksof-
fans ryggslut när soffan står i sitt 
främre läge. Fälls baksoffan får 
ID. Buzz ett lastutrymme på hela 
2 205 liter.

”The van” – ID. Buzz Cargo

Med ID. Buzz Cargo kan Volk-
swagen Transportbilar presen-
tera en ultramodern skåpbil med 
generös elektrisk räckvidd. Den 

kommer som standard med en 
tvåsitssoffa bredvid föraren men 
kan också utrustas med två in-
dividuella säten. En fast mel-
lanvägg är också standard. Mel-
lanväggen kan utrustas med ett 
fönster och med en genomlast-
ningslucka för långa föremål om 
så önskas.

Lastutrymmet är på 3,9 m3 och 
rymmer två EUR-pallar. Med en 
totalvikt på 3 000 kg blir last-
vikten upp mot 650 kg. Last-
säkring finns med öglor i golvet 
och skenor på sidoväggarna. En 
sidoskjutdörr på höger sida är 
standard och dubbla sidoskjut-
dörrar finns som tillval. Baklucka 
eller dubbeldörrar bak är va-
let för åtkomst till lastutrymmet 
bakifrån.

Energisk kraft med 204 hk
Totalt tolv litiumjonbatteri-modul-
er lagrar tillsammans 77 kWh av 
användbar energi i ID. Buzz och 
ID. Buzz Cargo. Energin går till 
en elmotor på 204 hk (150 kW) 
som är integrerad i bakaxeln och 
driver bakhjulen. Med ett vridmo-
ment på 310 Nm, tillgänglig di-
rekt från start, erbjuder ID. Buzz 
dynamiska köregenskaper. Top-
pfarten är elektroniskt begrän-
sad till 145 km/h. ID. Buzz kan 
snabbladdas med upp till 170 



kW, vilket gör att det tar cirka 30 minuter 
att fylla batteriet från 5 till 80 procent.

ASSISTANSSYSTEM PÅ VÄGEN MOT 
AUTONOM KÖRNING

Upptäck uppdaterade Travel Assist och 
Park Assist Plus

I ID. Buzz tillkommer en minnesfunktion 
som gör det möjligt att ”spela in” en svår 
parkeringsmanövrering. Det innebär att 
man kan be ID. Buzz att återupprepa 
samma parkering efter att man en gång 
lärt ID. Buzz hur man ska köra på den 
specifika platsen.

Även den semiautonoma körassistenten 
”Travel Assist” har fått nya funktioner. I ID. 
Buzz klarar den av en omkörning med fil-
byte (vid hastigheter över 90 km/h). Trav-
el Assist-systemet kan också lära sig från 
andra ID.-bilar med samma system var 
man till exempel bäst ligger i sin fil på en 
viss vägsträcka. Om flera bilar innan valt 
att hålla mer till höger eller vänster för att 
undvika en vägskada, så skickas denna 
information ut till alla andra ID.-bilar som 
då kan anamma samma körbeteende när 
deras Travel Assist är aktiverad.

Som mest kan man få ID. Buzz med över 
30 assistanssystem. Och med framtida 
molnbaserade uppdateringar kan detta 
komma att utökas till 35 system.

Text & Foto: Volkswagen
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Lotus Eletre



Man kan säga mycket 
om den lilla bilfabriken 
och varumärket Lotus, 
men att de är överlev-
are och innovatörer på 
marknaden är mer eller 
mindre ett faktum. Ingen 
biltillverkare har genom 
åren varit så duktig på att 
tänka utanför boxen som 
Lotus. De har varit, och 
är, pionjärer inom aero-
dynamik och förhållandet 
mellan vikt och effekt. När 
man nu visar upp sin EV 
SUV är innovation och 

körglädje två fokusom-
råden, där nya Lotus Ele-
tre gör 0-100km/h under 
3 sekunder. Eletre har en 
Elmotor som genererar 
600 hästkrafter, batteri-
kapacitet på 100kWh och 
en 350kW laddare som 
ger 40 mil räckvidd på 
bara 20minuters laddtid. 

Återigen har det arbetats 
med Lotus signum ”aero-
dynamik”. Även nya Ele-
tre har lågt luftmotstånd i 
förhållande till bilens stor-



lek och arbetar med aktiv 
aerodynamik som skall 
ge en perfekt körupplev-
else varje gång föraren 
sätter sig bakom ratten.

Lotus nya ledord ‘Born 
British, Raised Globally’ 
är ett faktum på att Lotus 
inte längre är lika engel-
skt som det en gång var. 
Designen och utveck-
lingen har skett mellan 
England, Kina, Tyskland 
och även Sverige. Till-
verkningen kommer att 
ske i Kina enligt uttalande 
i pressreleasen som var-
umärket nyligen släppt. 

Nya Eletre är fullprop-
pad med modern teknik 
och uppdateringsbar så-
dan som gör bilen mer 
framtidssäkrad. Den 
har bland annat nya 5G 
tekniken förberedd i bilen 
och alla funktioner som 
en modern elbil skall ha. 
Adaptive Cruise Con-
trol, kollisionsskydd runt 
om, Lane Assistant au-
tobroms (den bromsar 
om något kommer upp 
snabbt) och infästning 
för barnstolar som gör 
den anpassningsbar för 
familjelivet.

Allt detta i en form av 
en modern, sportig SUV 
med hyperbilsegens-
kaper, enligt Lotus en 
perfekt bil att ha vid si-
dan av sin nya Emira (det 
kanske inte tillhör van-
ligheterna i villagaragen 
här i Sverige dock). För 
även om inte Lotus offici-
ellt släppt grundpriset för 
bilen, lär den inte passa 
allas plånböcker och med 
tanke på de oroligheter 
i ekonomin som just nu 
pågår kanske tidpunkten 
för en bil som denna inte 
kom helt rätt i tiden. Det 
är dock något som tiden 
får utvisa, vi kan bara luta 
oss tillbaka och njuta av 
en vacker skapelse fram-
tagen av en sann överl-
evare.
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