NR4- 2013

Sveriges största E-tidning i sitt slag

Emmaboda - GUMBALL 3000 - En dag i Hong Kong - Golf GTI

TIME ATTACK säsongsstart - Porsche 918 spyder

14

5
5 | Extremt vackert A4-bygge.
Reportage

58

11 | Vi tar pulsen på Hans-Ove
Vi frågar ut en bilbyggare

Christoffer Talvis
Chefredaktör / Marknad

Daniel Serénus
Grundare / Reporter

14 | Emmaboda

Bilder från Emmaboda

43

Rani

Fotograf

34 | Gumball 3000

Tommy Lindblad

49 | En dag i Hong Kong

Lina

Evenemang

Artikel

68 | VW Super GTI
Sportbilsnyhet

34

Korrekturläsare

Bloggerska

Nisse Nilsson
Fotograf

Fredrik Berglund
Fotograf

Kontakta oss via E-mail:
Vi reserverar oss för eventuella stavfel och felaktigheter.
Fotograf första sida: Christoffer Talvis

info@greenlightmag.se
Utgivning: 8 nummer / år

Gräset är grönare på
andra sidan
Jag satt och funderade på hur
vi ska kunna växa från störst till
större än störst. En idé är att lägga
mer pengar på marknadsföring,
en annan är att göra smarta handlingar som skapar diskussioner.
Att annonsera är den enkla vägen
till nya läsare, men kanske inte
den bästa. Den bästa är att få folk
att börja prenummera. Men det
kräver att man är ute och träffar
sina potentiella läsare. Därför har
vi i år satsat på att göra oss mer
synliga på några större arrangemang än att försöka vara överallt
och synas lite.
Jag tror vi kommer att tjäna mer
på detta. Vi kommer i år att synas
på ”Day at the track” och ”West
Coast Motor Show”.
Sedan planerar vi att få våra fotografer och andra medarbetare

lite mer synliga och inleder därför samarbeten med Dekorteknik
och Improx Customs), vilka kommer att hjälpa oss med att ta fram
snygga kläder. Vi är som sagt
några levande reklampelare där
ute och vi måste bli bättre på att
synas.
Så nästa gång ni ser oss där ute,
var inte rädda för att komma fram
och prata bilar samt annat som
hör hobbyn till. Det finns inget
roligare än positiva kommentarer
från läsare, det sporrar oss till att
fortsätta lägga ner en massa fritid
på att leverera landets kanske
bästa biltidning. Med viss risk att
vara högfärdig.
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När man pratar facelift brukar det normalt vara en befintlig modell
som man förfinat på något sätt. Men inte denna Audi A4 av årsmodell
2002 som numera ser ut som den skulle vara en Audi från 2012/2013.

Från japanskt till tyskt, men
något har de två bilar han ställt
ut på Bilsport Performance &
Custom Motor Show haft gemensamt; båda har varit cabbar.
Alla bilbyggare har ju sin nisch
när de bygger. Jag är väldigt
svag för bilar med cab, säger
Johan med ett skratt.
Förra året ställde Johan Holm
från Kumla ut sin Mitsubishi
Eclipse Cab på Elmia. Den
bilen har varit demobil åt BRL
för en massa år sedan, men
med åren hade den bara blivit
i sämre och sämre skick tills
Johan köpte den och fixade
till den. Senare samma år
började det klia i fingrarna och
det var dags för något nytt.
Allt började när jag fick syn på
nya Audi RS5 Cab som Audi
skulle börja sälja, men det
tråkiga var att den prislappen
tyckte inte min plånbok om,
säger Johan.
Johan hittade en Audi A4
Cab av årsmodell 2002 som
skulle bli ett bra utgångsobjekt. Tanken var först att den
skulle få sig en facelift så den
skulle se ut att vara av modell
2006/2007, men väntan blev
för lång. Från oktober till no-

Ratten berättar bilens sanna
ålder. Annars är det svårt för
en som inte är bilintresserad
att se att bilen är en gammal
A4 från 2002

vember väntade Johan på
delar från en bilskrot som
skulle göra bra priser på de
delar han behövde. När bilskroten sedan gav Johan till
svar att några delar från den
Audi-karossen inte fanns
utan att det bara fanns från
nyare, fick han tänka om.
Johan fick sedan ett pris på
de nyare karossdelarna som
han inte kunde motstå. Det
var bara att slå till!
Visst skulle detta medföra
mer jobb, men bilens slutresultat skulle se mer ut som
den bil han hade i tankarna
från början.
Då Johan till vardags jobbar som vaktmatros på Stena Line och ligger ute två
veckor i stöten, gäller det att
jobba effektivt när han väl är
hemma. Under hela byggets
gång har han haft stor hjälp
av två kompisar, Robin Hallberg och Martin Rosendorf.
Då det skiljer rätt mycket karrossmässigt mellan Audi B6
och Audi B9, krävdes mycket mätning samt att prova
sig fram. Själva frontpartiet,
som bytts ut från dörrarna
och framåt, var inte oerhört
krävande enligt Johan själv.
Först monterade Johan dit
huven centrerat samt så
nära rutan som möjligt och
sedan kom inpassningen av

framskärmarna. När de såg
ut att vara rätt placerade,
kapades de gamla framskärmarna sönder tills de passade ihop med de nya och
svetsades ihop.
Många justeringar gjordes
innan allt såg bra ut och jag
kände mig nöjd, säger Johan.
Resten
av
frontpartiet,
som
den
modifierade
Rieger RS4-fronten och
framstrålkastarna, gick ju
lättare att få dit när huven
och framskärmarna satt på
plats.
När det väl var dags för bakpartiet kom svårigheterna.
Från dörrarna och bakåt kapades mycket bort. Sen var
det ju inte bara att lappa ihop
delarna med karossen. Längst med bilens kaross går en
linje, då det är två helt olika
generationer med många
år imellan sig stämmer inte
dessa för fem öre. För att ha
något att gå efter lät Johan
dörrarna vara original och
sedan anpassa karossdelarna fram och bak efter linjen
på dörrarna. Efter många
timmars slit och klurande
såg bilen slutligen ut som
en hel bil. Bakstötfångaren
är en blandning av Audi A4

Lukas Koos i egen hög
person.

2013, Rieger underdel, Audi S3
och den befintliga delen från Audi
A4 2002, en redig mix med andra
ord. Även Rieger sidokjolarna och
trösklarna är ganska modifierade
för att passa ihop med resten av
bilen. Nu återstod det bara lackering och återmontering av allt.
Bilen lackades av Mendez i Volvo
V70 R laserblå, precis som den
Audi RS5 Cab som Johan hade
haft i tankarna under hela bygget.
För att bryta av den blåa kulören
är vissa delar i aluminium. Ända
fram till påskhelgen jobbades det
intensivt för att hinna klart. När
strålkastarna och baklysena skulle
kopplas in blev det lite bekymmer.
De stämde ju inte överens då det
skiljer 10-11 år mellan delarna,
men med lite mätning och några
kopplingsscheman löste Johan
även detta. För att bilen skulle få
den rätta stilrena looken, valdes
ett par konkava Vertini Stance
10x20 fälgar. Konkava fälgar vara
årets trend och många av de konkava fälgarna på marknaden är
ruskigt snygga, så här har Johan
gjort ett bra val.
Jobbade verkligen in i det sista.
Kanske därför många inte reagerade så mycket på bilen på Elmia
då jag inte hade fixat fram något
projektmaterial man kunde visa,
säger Johan.
Bilen visades upp för första

Alla detaljer här känns som Audi kunde ha gjort
bilen själv.

gången på Elmia-mässan under påskhelgen. Det var nog
inte många som la märke till hur
mycket Johan jobbat med bilen.
Det enda som man skulle kunna
se med ett tränat öga, är att dörrarna samt stolparna är från original-karossen, resten har bytts till
den nyare generationen, om man
inte ser inredningen som fortfarande är nästa original. Klädseln
har klätts om samt att några paneler är flockade, sen finns det ju
en skaplig ljudanläddning som
levererar åtskilliga decibel när Johan känner för det.

FAT ASS!!

Det var några riktiga Audi-fantaster framme vid bilen och de
gick många varv innan de frågade
vad jag verkligen hade gjort. Det
är ju ett rätt bra betyg tycker jag,
säger Johan med ett leende.
Sommaren är i stort sett fullbokad
när Johan väl är hemma från jobbet. Får ni chansen att se bilen på
någon träff, ta några extra varv för
den är verkligen välbyggd. Utan
ett gäng viktiga sponsorer skulle
Johan aldrig kunnat fullborda detta vackra bygge. Vad som sker i
vinter återstår att se, det börjar redan klia i Johans fingrar efter att
bygga något nytt. Annars kommer
han att byggade vidare på denna.

FAKTA

Namn: Johan Holm
Ålder: 25
Bostadsort: Kumla
Arbete: Vaktmatros Stena Line
Fritidsintressen: Bilar, Filmer, TV Spel & Fixa hemma på gården
Bilmodell: Audi A4 Cab
Årsmodell: 2002
Hur länge har du/ni ägt bilen: September 2012

Luftvägar för ljudanläggningen

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
För ungefär 12 år sedan fastnade jag totalt i det luftkylda VW-träsket och det är tack vare min ena
syster och svåger som har ett djupt VW-intresse. Jag har sedan dess haft ett antal olika luftkylda
VW. Men de senaste åren har jag också funnit ett intresse i vattenkylda bilar, plus att jag idag jobbar mycket med utställningsbilar i egna företaget där jag syr inredningar till bilar med mera.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Att ranka sig själv är alltid svårt, men som bilbyggare rankar jag nog mig som en 5:a och som
yrkesman en 7:a.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Min senaste jobbiga upplevelse i garaget, var när vi skulle lasta min Polo inför avfärd till Elmia i år
och ena bärarmsinfästningen gick av. Tur att man har goda vänner som ställer upp och räddar en
så bilen kunde komma till Elmia. Tack Steve som räddade mig!
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Måste vara motorer och växellådor.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Den bilbyggare från Sverige som har inspirerat mig i många år, är Dubrolle. Sen hämtar jag
mycket inspiration från övriga världen via internet och tidningar.
Bästa garage drycken?
Coca-Cola
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Ungefär 20 timmar i veckan beroende på vilka pågående projekt man har.

Fakta
Namn:
Hans-Ove ”Hasse” Olsson
Ålder:
29
Bor:
Strövelstorp
Arbete:
Tapetserare / Bilsadelmakare på egna företaget
Inredningsverkstaden.nu
status:
Sambo

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Precis byggt färdigt min Polo från -96 som fått widebody-paket och ombyggd inredning med mera. Sen
är tanken att ett par av mina luftkylda bilar ska få lite kärlek.
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MACKLEMORE & RYAN LEWIS Thrift Shop ft. Wanz
ONE REPUBLIC ft. ALESSO
If I Lose Myself

THE JOKER:
Nause, Darwin & Backwall
Move
presenteras av:

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto:Johan ”Nosslin” Nilsson

Ska vi säga kors i taket? För en
gångs skull klarade sig detta
evenemang från regn. De 4.800
besökarna fick istället njuta i den
varma sommarvärmen. Solkrämen kom väl till användning för
många, om inte den hade glömts
hemma!

Snabbt yttre men under huven saknas
en hel del hästar. Därav namnet
“Fail”.

Grönt är skönt!

Klass 1 – Framhjulsdrivet utan överladdning
1) Pontus Torstensson, Ronneby, Opel Kadett GSi,
14,14 s/155,66 km/h
2) Viktor Holmqvist, Karlskrona, Honda Civic, 14,68/160,0
3) Eric Hultling, Braås, Honda Civic, 14,77/156,43
Klass 1 – Max Street
1) Richard Olausson, Malmö, Ford V6, 13,91/155,66
Klass 2 – Bakhjulsdrivet utan överladdning
1) René Fredslund, Danmark, BMW E30, 11,06 s/
200,89 km/h
2) Jocke Nilsson, Bräkne-Hoby, VW 1302, 12,96/162,16
3) John Carlsson, Reftele City, Porsche Cayman S, 14,17/166,72
Klass 3 – Framhjulsdrivet med överladdning
1) Robin Håkansson, Bergkvara, Opel Kadett GSi,
12,60 s/182,43 km/h
2) Billy Ottosson, Kristdala, Saab 9-3, 12,83/184,68
3) Salle Salén, Göteborg, Volvo S60, 12,88/185,76
Klass 3 – Max Street
1) Joakim Hedberg, Lessebo, Saab 900,
12,35 s/193,20 km/h
Klass 4 – Bakhjulsdrivet med överladdning
1) Søren Nielsen, Danmark, BMW S3 Silver Bullet,
10,51 s/238,20 km/h
2) Patrik Fredriksson, Helsingborg, BMW E30, 11,08/207,06
3) Patrik Gustavsson, Kalmar, BMW 320,
11,36/220,77
Klass 4 – Max Street
1) Joakim Gustafson, Tingsryd, BMW 320,
11,54 s/185,31 km/h
Klass 5 – Fyrhjulsdrivet
1) Micke Forsberg, Perstorp, Audi S2,
9,91 s/233,97 km/h
2) Slobodan Kostic, Växjö, Audi Sport Quattro Replika, 10,40/228,43
3) Boris Banjac, Halmstad, Audi S2 Coupé, 10,84/221,77
Klass 5 – Max Street
1) Martin Sunddal, Danmark, Audi S2,
9,85 s/248,96 km/h

Krom på en amerikanare hör
liksom till.

Klass 6 – Bilar med åtta eller fler cylindrar
1) Jacob Nielsen, Danmark, Dodge Viper, 10,42 s/229,01 km/h
2) Ulf Axelsson, Frinnaryd, Chevrolet Chevelle, 10,60/214,80
3) Henrik Söderström, Ljungby, Chevrolet Camaro, 11,03/206,19
Klass 6 – Max Street
I) Michael Hernvall, Västra Frölunda, Buick Roadmaster,
12,22 s/184,43 km/h
Klass 8 – Extreme Street/Outlaw
1) Samuel Yngvesson, Vrigstad, Nissan Skyline GTR White Trash,
8,21 s/271,36 km/h
2) Johan Svensson, S/C Dragster 225, 8,68/244,45
3) Mikael Johansson, Fågelmara, Chevrolet Corvette,
9,32/225,28
Utställning Runner Up
Fredrik Eriksson, Bräkne-Hoby, Volvo V40 ”Colour Concept”
Danne Engberg, Skokloster, Volvo S72
Kent Bertilsson, Vaggeryd, Chevrolet McLaren m8f replika
Fredrik Ljunggren, Jämjö, BMW 330Ci
Simon Nilsson, Åhus, Mitsubishi Eclipse Widebody
Jonas Karlsson, Nybro , Volvo C70 Cabriolet
Daniel Ekström, Helsingborg, Nissan 200 SX S13
Martin Andreasson, Tågarp, Audi TT
Peter Frank, Uddevalla, Saab 9-5
Johan Claesson, Kalmar, Opel Calibra
Utställning Top Ten
Carl-Martin ”Colle” Wideskär, Torhamn, Hyundai Genesis ”Geserati”
Magnus ”Bertone” Franzen, Nybro, Opel Tigra Twin Top
Simon Sjulin, Växjö, BMW 325
Andreas Lilja, Karlskrona, Saab 9-5
Erik ”Jarlen” Jarl, Eksjö, Honda Civic Race Edition FAIL
Niklas Wilhelmsson, Vallåkra, Volvo S60 T6
Christoffer Börjesson, Svenljunga, Volvo 242 V8
Johan Nilsson, Sölvesborg, Chevrolet Corvette C5
Robin Larsson, Forsheda, Saab 900 cabriolet
Morgan Svennarp, Osby, Ford Fiesta WRC
Juryns specialpris
Göran Wiberg, Chevrolet Impala Wimpala

Nya z4:an.

Nya Toyota Corolla.
Stilrent!

Johan Nilssons Evo till höger och Morgan
Svennarps Fokus till vänster. Bilden talar för
sig själv.

Morgans arbetshäst har
också fått en uppfräshning.

Robin vet hur man putsar.

GrillXC-LookSvartVolvo960/965/S90/V90

StylingfilmmedSticker-Design
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Hejsan alla läsare på
GreenLight Magazine! :)
Hejsan alla GreenLight läsare!
Hoppas att ni gillade mitt förra inlägg
här i tidningen eftersom jag syns här
igen. ;)
Och jag hoppas självklart att ni haft
en bra start på denna sommar. För nu
har väl alla tagit ut sina sommarbilar
hoppas jag!?
Sedan mitt förra inlägg så har det varit
en hel del träffar m.m.
Jag deltog i första Gatebil, som var
i Våler, Norge. Helt “awesome” var
det och man fick en riktig bra start på
säsongen! Första gången jag var på
Gatebil, Våler.
Bra körning, bra fest, härligt folk och
man lärde känna mycket nya människor! Det är ju detta som jag menar
med att det inte finns något bättre än
att delta på träffar och bilfestivaler
över sommaren. :) Man har så kul!
Sedan har det även varit Gatebil Mantorp, där jag tyvärr inte hade möjlighet

att delta p.g.a. av privata skäl. Och
självklart är jag ledsen över det, men
ibland dyker det upp saker och ting
som förändrar planeringen.
Men som tur är det ju 2 stycken Gatebil-festivaler kvar, och dessa båda på
Rudskogen. Jag hoppas ju självklart
att många av er läsare skall dit. Jag
ska dit, utan tvekan! :) Så hoppas att
vi ses!
Missade även Trollhätte-crusingen i
år, men för att vara helt ärlig så är det
inte riktigt min “grej”. Jänkare och äldre custom-bilar, njaaaae. VVisst, kul
med crusing och att man visar upp sina
bilar, vilka folk lagt ned väldigt mycket
pengar på och även mycket tid på. För
många har renoverat dessa äldre bilar och jag tycker verkligen det är roligt att se att det finns folk som tycker
om olika sorters bilar liksom. ;) Eller
hur? Inte kul om alla människor hade
kört runt i en och samma bil? Haha.

Måste erkänna att jag är så fruktansvärt dålig på alla amerikanare
och jänkare. ;) Årsmodell, märke
m.m? Öhm! Så det är tyvärr inget
jag kan gå in på och skriva om,
för då kommer jag inte veta vad
jag skriver om. Haha! Och det är
väl en fördel att veta, när jag ändå
bloggar för en biltidning! :)
Ska bara påminna er om, så att
ni vet att GreenLight Magazine
kommer att finnas på plats på
Westcoast Motorshow i Trollhättan i september. :) Det är ju också
ett evenemang ni INTE får missa!
So awesome! Där kommer då jag
och många andra från tidningen
att hålla till! Då kommer ni väl fram
och hälsar va? Jag är ganska så
trevlig faktiskt haha. ;) Men det får
ni inte missa. (Skriver närmre om
evenemanget när det närmar sig.)
Ha det gott så länge!
// Linnssa
(Bilden är från Gatebil, Våler. En
hemskt glad flicka! Haha.)
Foto: Christoffer Coffe Johansson

Vilken uppdatering av din bil skulle
vara den första om du bara fick
göra en av nedanstående?
MOTOREFFEKT

16%
VÄGHÅLLNING

68%
BROMSVERKAN

14%

TUNING CAR
Foto: Torstein Wattum
driftbusted.com
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PROJEKTBILEN
Text & Foto
Daniel Serénus

Trots att vi bygger på en bil
som älskar kurvor och slingriga vägar, är det inte alltid
självklar att vägen är rak när
det kommer till tur. För både
vi och FX Engineering/Civinco trodde nog innerst inne att
triggerhjulet på Opeln var en
trevlig historia, men så var
inte fallet. För det nya styrsystemet man håller på att
utveckla på FX Engineering/
Civinco fungerade inte så bra
som vi hoppats på. Men inget
är omöjligt när man arbetar
tillsammans med proffs, det
omöjliga tar bara lite längre tid.

Efter fyra veckors utvecklande
har man nu lyckats med att få
det nya ”Stand Alone”-systemet från Civinco att fungera.
Även om vi inte lyckats få
tomgången att lira som vi vill,
har vi ändå fått bilen mappad
och körduglig. Det känns faktiskt som bilen fått en ny motor.
De modifieringar vi gjort under
vintern resulterade i runt 170
hk och närmare 200 Nm.

Leverans från Dalhems och
An88.se

Tråkigt att vi inte mappade
bilen när den var original, tror
nämligen att Opel presenterat
lite bättre siffror än vad motorn

Vattenpumpen för kommande
Chargecooler-system.

egentligen presterar, säger
Daniel

Kommer att få köra vinklade
AN-kopplingar här, då det
inte fungerar med raka.

Roligt är att vi fick ut att det
går åt 26 hästar för att driva
bilen framåt. Sedan kom vi
på att de nya huvlåsen bak
läckte in lite vatten, något
som upptäcktes den hårda
vägen. Så nu blir det racing
för hela slanten i bagaget. Vi
slänger ut mattan och skapar
någon typ av dränering och
skall på något snyggt sätt
hitta en väg till framgång.
Sedan har vi nu fått oljekylen
från Biltuning.se levererad
och såg då att detta inte var
någon budgetprodukt, utan
den håller en mycket hög
kvalité och kommer att passa perfekt till vårt bygge. Vi
har även fått nästan alla ANkopplingar från AN88.se. Vi
väntar dock på den koppling
som har uttag för vattentemperaturgivaren. Sedan skall
vi införskaffa slang och börja
bygga på vårt vattenkylningssystem som skall vara
till kommande kompressorbygge.
Mer om detta i nästa nummer.

Mikael på Thors bilsadelmakeri jobbar med att få till
mittpanelen.

G-PARTNERS - REDLINE OIL - MOTUL

SUPER ANNONSPAKET
Låt dina kläder tala - enkelt och
effektivt med designade kläder!
Skräddarsytt efter din designidé
e-posta eller ring för mer info.

www.dinjacka.se

info@dinjacka.se 08-759 57 80

Sveriges största E-tidning, GreenLight Magazine
&
Sveriges största banåkar forum, Rejsa.nu

SPORTBILAR
GT BILAR
FORMELBILAR
RACINGBILAR
RALLYBILAR
Lördagen 20 juli SPECIALBILAR
En helsida i GreenLight Magazine & en toppbanner på Rejsa.nu
10-17 BROTTET
Maila: info@greenlightmag.se
www.halmstadsportscarevent.se
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Följ oss på

POSTER
Foto: Ranis Foto

Ford GT40

Vill ni synas mera?

EVENEMANG
Foto: Martin Hansson
www.mhrallybilder.se

500 mil, 100 bilar, 13 länder, 6 dagar
Köpenhamn - Stockholm - Helsingfors - St. Petersburg - Tallin
-Riga - Warsawa - Vienna - Monte Carlo
Vi väntade in Gumball gänget i ett blött Ängelholm där Gumball 3000 första checkpoint var för årets rally. Här har ni ett
gäng bilder.

Smaken är som baken.
Bu eller bä?

En blöt start på eventet.

Ingen har dött av lite vatten.
Men det vågar man inte säga
till dessa miljonärer.

Kaxig liten leksak.

David Hasselhof var ute och
letade efter frihet i Sverige.
Vi lär märka om han kommer
tillbaka !!!!

Svensk stolthet från
Ängelholm.

HITTA DELARNA TUNING TILLBEHÖR
I SVERIGES NYA WEBSHOP FÖR FARTDARAR
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EVENEMANG
Text: www.timeattack.nu
Foto: Rani

Club:

Veteranen i sammanhanget tog dagens “favoritseger” om man får uttrycka det så. Med sin
Porsche 911 GT3 rattade han stabilt hela dagen
med rätt stor dominans tidsmässigt.
Tvåan Rasmus Åberg klev dock fram och utmanade tuffare i finalen än under dagen och
slutade sekunden efter med en för sig själv rejäl
höjning.
Tredjeplatsen knep en “glidare” i Jimi Smid
(Porsche Cayman R) som ökade med mer än 5(!)
sekunder mot tidigare kval.
Anton Svensson presterade när det gällde som
mest och smet in under 2 min, medan Kim Söderström lärde sig dyrt att man måste ha gott om
vätska och vila till finalen. Femma alltså.
Final – Starting # – Name & Car- Laptime:
VINNARE: 4 - Peter Wärnher, Porsche GT 3,
1:53.208
2: 39 - Rasmus Åberg, Mitsubishi Evo 8, 1:54.237
3: 55 - Jimi Smid, Porsche Cayman R, 1:54.798
4: 21 - Anton Svensson, Mazda RX8, 1:58.954
5: 89 - Kim Söderström, Subaru Impreza,
1:59.487

Club Challenge:

Förra årets suverän i Club-klassen, Pontus
Parneryd (Evo X), hade i år tagit steget upp till CC
och visade under kvalet att han minsann kunde
hävda sig där också med stadigt övertag på
“Pole”.
Nore Eriksson med sin Evo VI bjöd på frejdigast
körning sett över hela dagen och var stor ovän
med konor som flög titt som tätt mellan snabba
tider (diskning på de varven).

Otur för Engblom som fick
motorproblem.

Dessa två herrar bjöd på en rafflande final där
Nore Eriksson till slut stal vinsten med en kanontid
före Pontus. Grattis!
I övriga topplaceringar gjorde “Hellen” Norbäck en
stabil insats och kom till final, där Mark Bäck bara
var en tiondel före på fjärde.
Charles Sporre (Evo VIII) gjorde podiet komplett
med bilar från Mitsubishi med en fin tredjeplats.
Mannen var fokuserad på bra resultat hela dagen
och gjorde sig därför förtjänt av bronset.
Dagens besvikelse blir förra årets vinnare Henrik
Sirath som missade i Top 8 (ej känt om av tekniska skäl vid pressläggning) och som säkerligen
grämer sig starkt över sin slutliga plats när han
hade klassens tredje bästa tid överlag räknat över
hela dagen. Surt…!
VINNARE: 42 - Nore Eriksson, Mitsubishi Evo 6,
1:46.033
2: 10 - Pontus Parneryd, Mitsubishi Evo X,
1:46.829
3: 37 - Charles Sporre, Mitsubishi Evo 8, 1:51.678
4: 30 - Mark Bäck, Mitsubishi Evo IX, 1:52.655
5: 29 - Hellen Nordbäck, Mitsubishi Evo X,
1:52.787

Pro/Pro Modified:

Till kungaklassen, sett till potenta bilar, hade vi
precis det som behövdes. När förra årets absoluta
slägga till vinnare, Robin Antonsson, inte dök upp
med sin Supra så var det nog många som var
hungriga att plocka poäng.
Mikael Engblom med sin Evo V RS är ju lite av en
“signaturbil” för serien, men inför finalen råkade
han ut för ett oturligt haveri på vevaxelgivaren på
exakt samma ställe som motorn rasade förra året.

Oturlig slump eller läskigt…?
Stark framåt i “JRM Evo”-maffian var ägaren
själv, Joakim Dyrstedt. Men till sista kvalet till finalen hände något konstigt… Daniel Wembo från
NKM Racing Team knep “Pole” med sin Nissan
GT-R med en kanontid som var dagens absolut
bästa av alla (1:36.583)!
Vad som sedan hände var knappt trovärdigt och
som om man sett en dramatisk film.
Eftersom Daniel kvalat in som etta och regnet låg
i luften så gav han järnet direkt och satte sin tid
snabbt. Joakim som var tvåa gjorde detsamma,
men fick inte till det och var dryga sekunden
efter. Vad händer då? Jo, regnet faller och med
10 min kvar är det plötsligt kört att sätta bättre
tider! Wembo vinner under högdramatiska former! Joakim kom tvåa medan de två andra var
för kyliga och fick inte till sina varv mer på blött
underlag.
Schmiedmans ägare, Viktor Örtegren, kom fyra
efter ett par tekniska missöden i tidtagningen
och Japtunings Stefan Påhlsson tog först tredjeplatsen. Dock blev Viktor i efterhand tilldelad
bronsplatsen p.g.a. en miss i redivisningen av
resultatet. Båda förarna hade väldigt olika resor
till finalen. Viktor mest fick skruva hela dagen innan saker började “sitta”, medans Stefan gjorde
en imponerande insats och hade en av de bästa
tiderna under Q 1-3 sett till hela dagen. Däremot
stämde det som bäst med väder och bil för Viktor, medan Stefan obönhörligen åkte ut som sista
bil i väta. Vi ser fram emot fortsatta fighter mellan
alla dessa herrar!
Vi beklagar verkligen att Engblom “bara” blev
femma, men det var många fallna hjältar i Pro
som hade tekniskt strul hela dagen. Rudskogen

Peter Wärnher plockade hem
första platsen i Club-klassen

frestar på ordentligt och kända namn som Erik Karlén
(Evo VIII) och Gustaf Burström (Porsche 944) fick t.ex.
inte ens komma till skott…
VINNARE: 20 - Daniel Wembo, Nissan GTR, 1:37.415
2: 7 - Joakim Dyrstedt, Mitsubishi Evo 6, 1:38.632
3: 26 - Viktor Örtegren, BMW M3, 1:40.348
4: 12 - Stefan Påhlsson, Mitsubishi Evo 5, 1:46.661
5: 66 - Mikael Engblom, Mitsubishi Evo 5 RS, 0

Stark start för Daniel Wembo.
Vann Pro klassen med 1.37.415.

Hellen kör snabbt i sin rosa Evo!
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Vi reserverar oss för slutförsäljning, prisändringar samt ev. feltryck

BILUTSTÄLLNING VID BUTIKEN I KATRINEHOLM LÖRDAG 29/6
SE WWW.REALCAR.SE FÖR MER INFO!

NYHET! sORTIMENTET
SHOCKER T-SHIRT
UTÖKAT MED MASSOR
SE fLER MODELLER
AV NYA STÖTFÅNGARE OCH
PÅ HEMSIDAN.
FRONTLÄPPAR I abs-PLAST!
MOTIVET FINNS
COILOVERKIT
PRISEXEMPEL:
TILL MASSOR AV ÄVEN SOM DEKAL
GOLF Iv R32-LOOK
BILMODELLER!
49:-/ST
1798:FR.1798:VOLVO V70N
MISSA INTE VÅR STORA

IRIDIUMVINGE
01-07

1998:-

SOMMARREA
UPP TILL 90% RABATT!
GÄLLER FRÅN MIDSOMMAR &
HELA JULI UT!

Ordertelefon: 0151 - 51 18 80
info@realcar.se - www.realcar.se
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg

LEDAREN
OUT OF SWEDEN
Text:
Text &Dani
Foto:
el Serénus
Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Hong Kong är staden
som andas av lyx och
fungerar som fristad åt
kineserna. Många som
kommer till Hong Kong
tror att de kommit till Kina
och viss sanning ligger i
detta, men för kineserna
krävs det både visum och
pass för att resa in i Hong
Kong.
Det finns stora skillnader

mellan Hong Kong och
Kina. Facebook är en och
vänstertrafik en annan.
Men huruvida Hong Kong
är kinesikst eller ej är föga
intressant. Det som är intressant är bilkulturen i
detta lilla land i landet
med sina drygt 7 miljoner
invånare. För i inget annat land jag besökt har
jag sett så många sportbi-

Utanför speedshopen utfördes alla
arbeten på kundbilarna.

lar på ett och samma ställe.
Man märker också att japansk
bilkultur smittat av sig, för här har
man till och med stylat sina minibussar. Vi såg ett antal minibussar med spoiler och kolfiberdetaljer, men också en och annan
värsting till japanbygge.
Vi lyckades också hitta en svensktillverkad bil, en Saab turbo X,
vilken var Saabs värsta modell
med fyrhjulsdrift och turboladdad V6:a. Vi fick även erfara att
Mercedes inte missat marknaden
i Hong Kong, för här lyckades jag
se två AMG-modeller efter bara
10 minuters vandring och därefter dök det upp yttligare fyra modeller med dessa tre bokstäver på
bakluckan. Antingen har man sålt
enormt många AMG-modeller
eller så är emblemen lätta att eftermontera. Men jag tror nog på
alternativ nummer ett. Även andra tyska bilmodeller fanns det
gott om, vad sägs t.ex. om en
Audi med ATB-paket.
Men det mest spännade var väl
att vi fick besöka en däckfirma/
speedshop. Hur man lyckats trycka in så mycket på en så liten yta
är svårt att förstå. Här fanns allt
från turbokit till nya fälgar. När vi
frågade ägaren var man utförde
arbeten, så bad han oss vända
på huvudet och kolla bakom oss.

MB AMG BRABUS.

Där satt en av de anställda på
knä och bytte coilovers på en
Porsche 911 mitt på gatan. De
hade bara ställt ut några koner
för att avleda trafiken så de
fick en yta att jobba på. Spännade hur man kan utföra jobb
mitt på en bakgata med en
domkraft och lite ren vilja.
Tråkigt nog hann vi inte fota så
mycket som vi hade önskat,
men förhoppningsvis kommer
vi att resa tillbaka till staden
som aldrig sover.

En Svensk sportbil.

Stylad minibuss.

Yta är en bristvara.

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Tel: 0706-64 24 66

Limosine service

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a.

www.hagalimo.se
HAGA

Spacer tillverkning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

Egentillverkning av spacers efter kundens önskemål till alla bilmodeller &
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods
ect. Högsta kvalitet & passform!

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

Dieseltrim

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm ,
kolfibervinyl m.m.

www.speedkit.se

Däck & Fälgar

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Styling & tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Motorsport-produkter

VI KAN R-DÄCK!.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

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

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Stil för många mil
Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag &
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i
Göteborg. Välkommen!

Hos oss hittar du kända varumärken som
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,
Bembro, Ansa, Pagid m.m.

carsound.se är importör av den amerikanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även
nya återförsäljare,
hör av er!

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Action Kameror
Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror,
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varningsljus.
tel: 08-58500080

www.raidopower.se

www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

Racing-/banåkningskläder

Tuning produkter till rätt pris!

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

Isaw har prisvärda actionkameror med
hög bildkvalité och tillbehör för alla tillfällen.

www.isaw.se
info@isaw.se
0224 - 80447

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörning.

www.mlimits.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

Realcar: Realcar har delar för styling,
tuning och performance till alla märken.
Ett brett utbud med något för alla. Vi
utvecklar kontinuerligt nya delar till Saab
och Volvo. Realcar - Real Street Performance. Vinnare av Årets Företag på
Greenlightgalan 2012

Specialister på helfoliering och fordonsdekor. Ett fullserviceföretag inom
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din
bil till något unikt och personligt på några
dagar

Do88: Sveriges största sortiment med
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager.

Civinco Tuning Excellence är proffs på
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco,
DTA, NIRA, Haltech, Link ...
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjusteringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonverteringar

www.realcar.se

Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

info@realcar.se
0151 – 51 18 80

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

www.gpartners.se
054-210 400

www.wrapzone.net

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

www.do88.se
Tel. 08-588 010 88

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

BYGGHANDELN FÖR BILBYGGARE
Med Kvalité sparar du pengar.

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

www.biltuning.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

“Billack, lackering- och rekondtillbehör
utan mellanhänder - förmodligen till Nordens bästa priser.”

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

Nya Peugeot RCZ

Sportig, elegant och sensuell;
den nya designen förmedlar
bilens läckra linjespel och kraft,
förstärker premiumkänslan samt
tydliggör kopplingen till resten
av Peugeot-familjens formspråk.
Ett flertal nya färger och materialval innebär att RCZ - köparen
kan individualisera sin bil mer än
någonsin.
Nu är det Sverigepremiär för nya
Peugeot RCZ. Med den kraftfulla turbomotorn på 200 hk kostar

modellen 299 900 kr.
Det var på Frankfurt Motor Show
2007 som konceptbilen visades.
Mottagandet blev minst sagt
positivt och ganska omgående
togs beslutet att sätta RCZ i
produktion. Redan i apr il 2010
blev drömmen verklighet, på
bara lite drygt två år lyckades
Peugeots målmedvetna expertis
slutföra projektet.

Bilen är en tydlig avsändare för
Peugeots signatur MOTION&
EMOTION.
Emotionell effekt
RCZ har tack vare sin starka design blivit eftertraktad och sålt i
stora volymer. Bara i Sverige har
bilen sålts i 385 exemplar! Den
har lyckats bra i biltidningars tester och dessutom rönt framgångar
inom motorsport. Den har tack
vare blandningen av spännande
design och god prestanda vunnit
ett flertal priser från allmän publik
och fackpress i flera länder.
Under 2010 togs en 200 hästkrafter stark version av dieselmotorn HDi FAP fram för tävlingsbruk. Med den drivlinan har RCZ
vunnit D1T-klassen (1 700 till 2
000 cm3, diesel) två gånger i det
supertuffa 24-timmarsloppet på
Nürburgring.
Under 2012 lanserade Peugeot
Sport modellen RCZ Racing
Cup 1.6 Turbo, en bensindriven
tävlingsbil med 250 hästkrafter
i sprintrace-utförande och 260
hästkrafter för långlopp.
I Frankrike och Italien körs mästerskap med ett 20-tal bilar på startlinjen. Fler europeiska länder är
i uppstartsfasen, som Danmark,
Spanien och Tyskland. Och det
har även blivit framskjutna positioner i SP2T-klassen (bensinturbo mindre än 1 600 cm3) vid
24-timmarsloppet på Nürburgring.

Ökad emotionell effekt
Ägarna av bilar i coupésegmentet är entusiaster med smak
för starkt formspråk, sportiga
köregenskaper och sist men inte
minst tekniska innovationer. Man
letar efter de senaste, mest spännande lösningarna i det radikala
coupésegmentet. Därför är det
viktigt att hänga med i svängarna
och kunna erbjuda de allra senaste trenderna.
Stärkt av den initiala succén tar
Peugeot, bara tre år efter introduktionen, nästa steg för RCZ.
Genom att låta modellen ta del av
märkets senaste distinkta linjer
knyter man samman märkesidentiteten ännu tydligare till signaturen MOTION & EMOTION.
En svepande och kraftfull design
Föryngringen av RCZ märks tydligaste i designen. Redan på
de första teckningarna ville man
medvetet ge bilen en modernare
stil, ännu mer exklusiv och unik
än den utgående generationens.
Den helt nya fronten, sportig och
svepande i linjerna, samspelar
perfekt med de kraftfulla bakre
hjulhusen och det karaktäristiska
”dubbel-bubbel-taket”. Den nya
synergin mellan fram-och bakparti ger en kaross med ett helt
nytt uttryck. De nya linjerna på
motorhuven ger intrycket av att
området blivit mer kompakt. På
huven sitter också, precis som på

övriga Peugeot-modeller, det nya
emblemet med ett lejon vars yta
växlar från blank krom till mattborstat.
Det övre luftintaget, nu mer subtilt
och elegant, fylls av två mattborstade kromribbor som är formade likt
bladen på samurajsvärd. Den nya
grillen kompletteras med ett nedre
luftintag som flankeras av effektfull
signaturbelysning som syns såväl
dag som natt. Ljusarrangemangen
består av sex stycken LED-lampor
formade likt klor. Lamporna sitter
bakom rökfärgade linser som elegant smälter in i den blanksvarta
omgivningen. Nya RCZ blandar
moderna linjer med tekniska linjer, såsom strålkastarnas. De nya
lamphusen kommer i två versioner; aluminiumfärgade för halogenstrålkastarna och titanfärgade för
versioner med Xenon och kurvljus.
De nya linjerna ger samtidigt bilen
en ny hållning. RCZ sitter lågt över
hjulen, som om den hukar och gör
sig redo för att hoppa iväg längs
asfalten.
Bibehållen dynamik och effektivitet
Med fokus på låg vikt, noga
uträknad aerodynamik och modern motorteknik har RCZ etablerat
sig som en innovativ syntes mellan
prestanda och respekt för miljön.
Bild & Text: Peugeot

Unik Aventador LP 720-4 50o
Anniversario firar Lamborghinis
50-årsjubileum
720 hk från en optimerad V12:a på
6,5 liter
Tillverkas endast i 100 exemplar
Presenteras på Shanghai Motorshow

50 % effektivare aerodynamik
Lamborghini presenterar i dagarna
en alldeles speciell Aventador på
den internationella bilutställningen
i Shanghai. Med den exklusiva
Aventador LP 720-4 50o Anniversario firar man att det i år är 50
år sedan Automobili Lamborghini

grundades i Sant’Agata Bolognese.
Det tillverkas endast 100 exemplar
av Aventador LP 720-4 50o Anniversario, som vart och ett är försett
med en särskild skylt i Lamborghinis patenterade Forged Composites® med det individuella serien-

umret. Resultatet är en av de mest
exklusiva modellerna i Lamborghinis historia, inte minst tack vare
den optimerade V12-motorn på 6,5
liter som nu ger 720 hk, vilket är
20 hk mer än Aventador LP 7004. Med Lamborghinis unika ISRväxellåda och fyrhjulsdrift ger det

en accelerationstid från
0 till 100 km/tim på bara
2,9 sekunder och en topphastighet på 350 km/
tim.
Såväl
fronten
som
bakänden på Lamborghini Aventador LP 7204 50o Anniversario har
fått en fullständigt ny
design för att ge plats
åt ytterligare optimerad
aerodynamik. De främre
luftintagen har gjorts
större, liksom den bakre
diffusern, vilket samtidigt
låter den imponerande
V12:an framträda bättre.
Resultatet är ännu mer
extrema köregenskaper,
då Lamborghini Aventador LP 720-4 50o Anniversario nu producerar
50 % mer downforce.
Lamborghini Aventador
LP 720-4 50o Anniversario presenteras med en
helt ny lack som kallas
Giallo Maggio (Maggio
betyder maj på italienska) med ett särskilt skikt
av transparenta och
högreflekterande partiklar som ger en alldeles
speciell glans, inte minst
i solsken. Sedan Lamborghini Miura-modellen
på 60-talet har just gul
varit den mest populära

färgen bland Lamborghinis kunder. Tillsammans
med de nya aerodynamiska komponenterna
i matt svart ger det en
unik kontrast, men Aventador LP 720-4 50o Anniversario kan beställas
i vilken kulör som helst.
Detta tack vare Lamborghinis
omfattande
Ad Personam-program,
vilket ger kunderna möjlighet att bestämma alla
detaljer helt efter sina
egna önskemål.
För interiören har Lamborghini använt en extra hög kvalitet på klädseln av semianilinläder,
utvecklad speciellt för
Aventador LP 720-4 50
Anniversario.
Genom
en särskild process under garvningen av lädret
bevaras den naturliga
strukturen och ytan blir
extra mjuk. Färgerna är
den svarta Nero Ade och
den varmt bruna Terra
Emlia som inspirerats
av de färger som kännetecknar Lamborghinis
hemtrakter i den italienska regionen Emilia-Romagna, när plogen sätts
i de vidsträckta fälten på
våren. En annan möjlighet är Giallo Quercus

som matchar den explosivt gula lacken.
Båda har Q-Citura-sömmar, vilka ger en
speciell diamant-quiltad finish.
En annan nyhet från Lamborghini på Shanghai Motor Show 2013 är Gallardo LP 560-2
50o Anniversario, lackerad i den speciella
vita kulören Bianco Opalis med en unik
glänsande effekt, detaljer som bakvingen i

kolfiber från Gallardo Superleggera och en
ny transparent motorhuv som ger fri insyn
till den imponerande V10:an.
Text: MLA-Gruppen A/S, Lamborghini
Bild: Lamborghini

VW Golf GTI

GTI-träffen i Reifnitz vid sjön
Wörthersee i Österrike har en särskild plats i kalendern för många
Volkswagen-anhängare.
Denna
legendariska träff brukar bjuda på
flera sportiga koncept och nyheter
– så även i årets upplaga som går
av stapeln 8-11 maj. Årets höjdpunkt är ”Design Vision GTI” – en
503 hk stark Golf GTI som är anpassad för racingbanan.
Den spektakulära konceptbilen
”Design Vision GTI” drivs av en
V6-motor på 3,0 liter med dubbla
turboaggregat, och har en effekt
på 503 hk. Vridmoment 500 Nm

finns tillgängligt redan vid
2 000 varv per minut och det
maximala vridmomentet 560
Nm uppnås mellan 4 000 –
6 000 varv per minut. Design
Vision GTI är fyrhjulsdriven
och har ett speciellt utvecklat
sportchassi. Kraften överförs
via en 8-stegad DSG-växellåda med dubbla kopplingar.
Sprinten 0-100 km/h görs på
kvicka 3,9 sekunder och topphastigheten är 300 km/h.
Den progressiva designen
baseras på den sjunde
generationens GTI som
lanseras i Sverige i sommar. Designteamet, under
ledning av Klaus Bischoff,
har breddat C-stolpen och
sidotrösklarna, vilket har
skapat utrymme för en kraftigt ökad spårvidd (1 595 mm
fram, 1 579 bak) och specialutvecklade 20-tums hjul
(med 235/35-däck fram och
275/30-däck bak). Bilen har
keramiska bromsskivor (diameter: 380 mm fram och
356 mm bak) med rödlackerade bromsok.
Design Vision GTI är kortare
(-15 mm), bredare (+71 mm)
och lägre (-57 mm) än vanliga GTI. Den har försetts med
detaljer såsom en speciell
diffusor bak och stora luftintag. Proportionerna och
den mer aggressiva utstrål-

ningen indikerar att bilen
hör hemma på racingbanan,
dock är det ingen tvekan var
konceptets design-DNA har
sitt ursprung.
Scirocco Million
De runt 150 000 Volkswagen-anhängare som beräknas besöka årets GTI-träff
vid Wörthersee får i vanlig
ordning uppleva ett fyrverkeri
av nyheter från Volkswagen,
bland annat presenteras nya
Golf GTI, Golf GTD och Golf
Variant R-Line i konceptutförande.
Dessutom
premiärvisas
Scirocco Million – en exklusiv specialmodell som firar
att en miljon Scirocco-bilar
hittills har tillverkats av de
tre generationerna. Av de
första generationerna som
lanserades 1974 och 1981
tillverkades nästan 800 000
exemplar. Scirocco gjorde
sedan comeback 2008 och
av denna generation har hittills drygt 200 000 exemplar
tillverkats. Scirocco Million
kommer enbart att erbjudas
i Tyskland och Kina.

1 av 3 får
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Men alla
drabbas.
Bli månadsgivare i dag.
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ring oss på 020-59 59 59.
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myelom 2010

Fotograf Pär Bäckstrand / VOL
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Porsche 918 Spyde

918 Spyder förkroppsligar Porsche vana vid att bygga
själva idén om varumärket tävlingsbilar, i samarbete
Porsche. Den kombinerar med specialister på serirenodlad racingteknik med etillverkning. Utvecklingen
utmärkta
vardagsegens- av Porsches tävlingsbilar
kaper och | maximala pres- för Le Mans 24-timmars
tanda
gett nya
betydande
100% med
Gratisminimal
och du bränfår mail2014
när vihar
släpper
sleförbrukning.
Utmaningen
kunskaper
som
nummer av tidningen - greenlightmag.se kunnat inför utvecklingsteamet har tegreras i 918 Spyder - och
varit att skapa en supers- vice versa. Konceptet med
portbil för nästa årtionde ett rullande chassi - som
med högeffektiv och kraft- till och med kan köras utan
full hybriddrift.
kaross - är en tradition när
Genom att börja arbetet Porsche utvecklar tävlingsmed ett vitt papper har bilar.
teamet kunna ta fram ett V8-motorn kommer urhelt kompromisslöst kon- sprungligen från tävlingscept. Hela bilen är utfor- bilen LMP2 RS Spyder. De
mad kring hybriddriften. delar som bär upp bilen,
918 Spyder kan därför visa moncoque och hjälpram är
upp hybriddriftens poten- gjorda av kolfiberförstärkt
tial i högre grad än någon- polymer. Porsche har månsin tidigare. Ett exempel ga års erfarenhet av det här
är att man kunnat förbättra starka
lättviktsmaterialet
både effektivitet och pres- och har åter nått toppresultanda utan att det ena skett tat i och med utvecklingen
på bekostnad av det an- av den serietillverkade 918
dra. Samma idé som gjort Spyder. Många av delarna
Porsche 911 till den mest kommer från tillverkare med
framgångsrika sportbilen i väl dokumenterade resultat
världen under 50 år. I korth- som underleverantörer till
et, 918 Spyder ska fungera tävlingsfordon.
som genbank för Porsches Hybriddrift ger bättre köresportbilar i framtiden.
genskaper
Porsche 918 Spyder visar Avgörande för 918 Spysin närhet till motorsporten der är att visa att Porsches
på flera olika sätt. Den har hybriddrift är ett plus vid
ritats, utvecklats och till- kompromisslös hårdkörnverkats av ingenjörer från ing, tack vare det unika
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fyrhjulsdriftssystemet med
en kombination av förbränningsmotor och en elmotor
som driver bakhjulen och
ytterligare en elmotor som
driver framhjulen. Systemet
bygger vidare på Porsches
erfarenheter
från
den
framgångsrika 911 GT3
R Hybrid. Den individuellt
kontrollerade
drivningen
av framhjulen har gjort det
möjligt att implementera ny
körteknik för hög och säker
kurvhastighet. Dessutom
är den avancerade “boost”funktionen så intelligent att
det räcker med att trampa
på gasen för att den extra kraften från elmotorn
ska kunna utnyttjas fullt ut
vid maximal acceleration.
Sammanfattningsvis, 918
Spyder tillåter även förare
utan erfarenhet av tävlingskörning att utnyttja bilens
potential både vid acceleration och i kurvor.
Porsche 918 Spyder är
också kapabel att slå nya
rekord. Den bästa varvtiden
hittills på Nürburgrings nordslinga är 7:14 minuter.
Den tiden sattes i närvaro
av internationell press i
samband med testkörningar i september 2012 - mer
än ett år före produktionsstarten. Protoypen till 918

Spyder var därmed cirka
20 sekunder snabbare än
Porsche Carrera GT. Fler
testkörningar kommer att
göras på Nürburgrings nordslinga.
Ännu viktigare är att 918
Spyder dessutom är betydligt effektivare än tidigare
modeller och konkurrenter.
Eftersom det är en plug-in
hybrid kombinerar den en
tävlingsbils prestanda med
över 880 hk, med låg förbrukning vid blandad körning enligt NEDC. Tre liter
per 100 km är bättre än
många av dagens småbilar. Slutsats, maximal körglädje med minimal bränsleförbrukning.
Kolfibermonocoque
ger
låg tyngdpunktsom möjligt.
Det innebär en något tillbakaskjuten viktfördelning
med 57 procent av vikten
över bakhjulen och 43 procent över framhjulen. Kombinerat med en mycket låg
tyngdpunkt, ungefär i höjd
med hjulbultarna, ger det
idealiska köregenskaper.

Kalender
29 Mars - 1 April
Bilsport Performance & Custom
Motor Show
3-5 Maj
Fast & Furious Carshow
(Danmark)
11 Maj
Timeattack.nu #1 (Rudskogen,
Norge)
18 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda
18 Maj
Karlskoga Drift Meet SPDS #1
(Gälleråsen)
24-26 Maj
Gatebil Våler (Norge)
25 Maj
Realcar Springmeet (Helsingborg)

25maj
Ljudia-dagen 2013
31 Maj – 2 Juni
DHB (Danmarks Hurtigste Bil)
(Vandel Flygplats, Danmark)

6-7 juli
Drift Allstars - Round 3
12-14 Juli
Gatebil Rudskogen

1-2 Juni
Timeattack.nu #2 (Tierp Arena)

20 Juli
Halmstad Sports Car Event

14-16 Juni
Gatebil Mantorp

26-28 Juli
Drift Festival SPDS #3 (Eskilstuna
Motorsport Arena)

15 Juni
En Dag På Strippen Piteå

2-3 Augusti
Bilsport Action Meet

29 Juni
Timeattack.nu #3 (Kinnekulle Ring) 11 Augusti
Timeattack.nu #4 Gelleråsen
29 Juni
(Karlskoga)
Rockstar Drift Battle SPDS #2
(Mittsverigebanan, Härnösand)
17-18 Augusti
Vallåkra Träffen
6 Juli
En Dag På Strippen Sundsvall

31 Augusti
En Dag På Racerbanan Knutstorp
31 Augusti-1 September
Timeattack.nu #5
6-8 September
Gatebil Rudskogen
20-21 September
Day At The Track Anderstorp
27-29 September
West Coast Motorshow
5 Oktober
Dotz Powerdrift Series Superfinal
SPDS #4 (Mantorp Park)
25-27 Oktober
Oslo Motor Show (Lil estrøm,
Norge)
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