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LEDARENLEDAREN
Tåsvett & bläddersuccé
Vilka nummer vi levererar. Evo
med Lexus V8:a och som gjord
för banan. Kan man annat än
dregla i smyg. Sedan har vi testat
gummiskydd till racingskorna.
Vilken genialisk idé från företaget
Mlimits. Men dock som gjorda
för tåsvett. Men vad gör det när
man ändå kör runt i en one-piece
overall i flamsäkert utförande.
Man är ju liksom som gjord för att
lukta illa. Men doften av avgaser
och däckrester lever ju ändå upp
till detta dilemma.

Men vi skall väl inte skryta massor
utan fokusera på detta nummer.
Volkswagen får verkligen mig
att komma i byxan med sin nya
Golf R400, men så har jag också
alltid varit svag för små bilar.
Som gammal Ibiza Cupra ägare
så finns en hat-kärlek till Golf GTI
och R-modellen. Men om denna
version kan man inte annat än
säga ”Wow”. Jag lyfter på hatten
för de tyska ingenjörerna och ber
er läsare att njuta lite extra över
de vackra bilderna.

Sedan har många läsare hittat vår
blädderbara version på siterna
issuu.com och yumpu.com. Vi har
nämligen 5.676 st. lästa nummer
och det är inte illa pinkat av en
gratis tidning som skänker bort
alla pengar till utsatta människor.
Skönt att hålla sin position som
Sveriges största tidning i sitt slag.

Time Attack, fasiken vad poppis
det blivit och vi har koll på SMserien. Njut av vår rapport från
eventet och få koll på förarna.

Over and out...

Text: Dani
Text:
el Serénus
Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

REPORTAGE
Text & foto :
Christoffer Talvis

Japanskt och unikt verkar vara något av Fredriks byggstil. Lexus
1uzfe motorn inskaffades långt innan valet av bil ens var i bestämt.
Att det just blev Mitsubishi var lite av en slump eller tur ska vi kanske kalla det.

Det kommer en tid i livet där
man känner att det är dags för
något nytt. Fredriks tidigare
Nissan 200sx där han hade
gjort en engine swap som blivit oerhört populärt på senare
år. Originalmotorn fick lämna
plats för en Toyota supra motor, i och med detta var han
den första i europa att utföra
detta med just denna bilmodell.
När flera personer började
just montera denna motor i
Nissan 200sx kände jag att
det var dags att sälja bilen
och påbörja något nytt och
unikt, säger Fredrik.
Motorvalet var givet sen lång
tid tillbaka, men valet av bilen
var ännu oklart. Det ända
Fredrik hade klart för sig var
att bilen inte skulle ha för
många år på nacken. Misstänker för att slippa massa
extra arbete med rost och dylikt. Bilvalstankarna var många, allt från Toyota Prius till
Dodge Challenger. En polare
till Fredrik fick av en slump
syn på en Mitsubishi IX som
stod med elfel inne på en bilverkstad i Örebro. När han
sedan fick reda på att ägaren
till bilen inte hade råd att laga
felet la Fredrik ett bud, vilket
resulterade i affär.

Bilen ser mer ut att vara
byggd för att åka time attack än drifting.

Bilen som är från 2006 var
helt original vid köpet. Bilen
rensade ur helt så att bara
ett tomt skal kvarstod för att
enkel kunna påbörja modifieringarna. Bilen byggdes efter
de reglementet som finns för
att tävla inom drifting så en
FIA-godkänd bur i chromemoly var det ända rätta enligt
Fredrik. När den var svetsad
och klar var det dags för den

roliga biten, få Lexus V8an på
plats.

eringar som bygga om torpedväg,
framvagn och kardantunnel med
mera för att få det att fungera.
I samma veva som jag skulle Framvagnen kommer från BMW
börja bygga om motorutrymmet för att få bästa tänkbara styrvinför att få i Lexus motorn fick jag kel då bilen inte skulle förbli 4wd
reda på att Calle Linnarsson i Su- utan bli rwd. Då den renoverade
perior Drift hade monterat denna och uppgraderade motorn lämnar
motor i hans Nissan S14 drifting- 511 hästkrafter och 714Nm krävs
en drivlina som pallar denna efbil, säger Fredrik.
fekt. De delar som Fredrik trodde
Men än så länge var han själv att skulle kunna klara av detta var
montera den i en evo, vilket var från Toyota Supran. Vi har ju sett
huvudsaken. Hade bilvalet varit en uppsjö med bilar som har långt
samma då tror jag Fredrik hade över 500 hästkrafter med många
ändrat spår. Att göra en sådan av originaldelarna kvar från just
engine swap är inte helt enkel den bilmodellen. När en ny karalla gånger. Krävs många modifi- dantunnel för Suprans växellåda

Side-pipes ger möjlighet att
slippa dessa rör i diffuser
konstruktionen. Dessutom är
det estetiskt.

Turbomatad Lexus V8, motorvalet var givet från början
för Fredrik.

var klar och lirade med evons bakvagn var
det dags att få lite färg på karossen. Trots att
motorn har flyttats bak några centimeter extra än vad som egentligen behövdes, räckte
inte utrymmet till för att kylaren skulle få plats.
Soppasystemet och kylaren trivs nu bra ihop
där bak. För att få tillräckligt med kylning till
kylaren har Fredrik sågat upp hål för nacaducts intagen som sitter i sidorutorna som är
av lexan samt två luftintag på taket och ett på
ovansidan av bagageluckan. Sedan är krafti-

ga rör dragna till kylaren. Att hålla rätt temp
en varm dag är numera inga problem.
Nu började bilen äntligen se ut som en bil igen
men några saker saknades, säger Fredrik
glatt.
Väghållning och bromsar är uppgraderade till
värre dito. Värsta BC coilover-kitet som finns
att tillgå monterades för att få bästa tänkbara
inställningsmöjligheter. Brembo ser till att bilen

Mycket svart-guld på denna drifting
kärra och vinge samt bagagelucka
är inget undantag..

Fredrik är ensam i världen med att
sätta en Lexus 1uzfe motor i en
Mitsubishi Evo IX.

bromsar när Fredrik vill att bilen ska bromsa.
Men något saknades exteriört på bilen, den
behövde lite bredd och kaxigare former, lugn
ett APR widebody kit fixar det. För att bryta
av den vita kulören på karossen monterades
ett gäng olika kolfiberprodukter. Då Fredrik är
väldigt pedantisk av sig vill han ändå ha finish på grejerna, bilen skulle lika bra kunna va
på en utställning eller åka sidleds på banan.
Fredrik jobbade i stort sett dygnet runt i åtta
månader och hade bilen klar till Elmia förra
året.
Men det roliga blev inte så långvarigt. Då
evons bakvagn inte gillade det höga vridmomentet samt att enbart vara bakhjulsdriven
fick detta rivas ner och byggas om direkt efter
mappningen av bilen. Inte nog med det, supra
lådan började även den att strula så två event

lyckades Fredrik köra med bilen under 2013.
I år stod bilen på Bilsport Performance & Custom Motor Show igen och då med vännerna i
teamet PBP. Nu med en mer hållbar bakvagn
från Nissan 200sx och sen en stor jäkla diffuser som ”slängdes” på två dagar. Vissa retar
sig på den och andra gillar den. Hittills är det
sex bilar som hade denna motor monterad i
sin bil i sverige. Varav tre av bilarna är i samma team som Fredrik.
Än så länge är Fredrik ensam i världen med
Lexus 1uzfe motorn i en Mitsubishi Evolution IX. Vi får väl se hur länge det varar innan någon gör en likadan engine swap. Men
ni kan vara säkra på en sak, då dröjer det inte
länge innan Fredrik gjort sig av med bilen och
påbörjat något nytt.

FAKTA

Namn: Fredrik Bredenberg
Ålder: 28år
Bostadsort: Örebro
Arbete: Maskin Operatör
Fritidsintressen: : Bilar och dricka öl med polarna
Bilmodell: : Mitsubishi Evo IX
Årsmodell:
Hur länge har du/ni ägt bilen:

Bert, Adde, Josef, Björk, Kalle
Ddesign, fastcar, Spacer.se, devisedesign, bjp race.
Och alla andra som hjälp till på
något vis.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Min bror började några år innan mig. Sen när jag fick körkort fick jag med samma intresse.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
En 6:a

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Råkade köra med en kompis Opel Corsa rakt igenom min garageport in i min nyombyggda Opel
Kadett som precis var redo för lack.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motorer helt klart.

Vem är din bilförebild?
Alla som försöker bygga själv och vågar prova sig fram

Bästa garage drycken?
Pepsi Max

Fakta
Namn:
Henrik Elg
Ålder:
34
Bor:
Klippan
Arbete:
Trädgårdsanläggare
Civilstatus:
2 barn

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Blir ju mest vintertid då man ofta är i garaget. Men sommartid hänger man ju på utställningar. Så ca 10
timmar om man slår ut det på ett år gissar jag.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Nej, nu passar jag på att njuta av och visa upp min Passat.
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Mitsubishi Lancer Evo 8 ”widebody”, ägare Johan ”Nosslin” Nilsson
Fotograf: Roger Persson
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Felica Rosén

L-M-R Träffen, nu är det tre år sen ägar- bilen gick att starta. Totalt 80 utställande
en Långe-Mikael Andersson arrang- bilar stod och glänste på parkering unerade sin första träff utanför företaget der dagen och ett besökarantal på 900
i Sollebrunn. För varje år som gått personer är riktigt bra. Självklart fanns
har både träffen blivit populärare och L-M-R drift alliance på plats och teamet
företaget verksamhet har blivit större består av Viktor Mårtensson, Christian
och krävs större plats. Men i år räckte Erlandsson och Alexander Kvist. Men
verkligen inte ytan utanför företaget till. även några lokala talanger fanns på
Man hittade tillslut en parkering utan- plats och visade upp sina byggen, blanför Sollebrunns skola som skulle passa dannat Thobias Proos med sin Chevroperfekt till ändamålet. Ända kravet för let Van.
att få ställa ut sin bil på träffen var att

Christian Erlandsson visade upp sin
brutala drifitngmaskin. Denna kommer att
snurra runt mycke både på Gatebil och
under D.A.T.T. om allt vill väl.

Mycket Volvo då L-M-R startade med
fokus på just detta bilmärke en gång
i itden.

En bred Volvo V70 fas 2 med lite nya
former i fronten.

En klassiker! En BTCC inspirerad
Volvo 850.

Foto: Patrik Karlsson @ Komet foto

Vilken färg på lyktskyddet passar din bil
Testa på vår hemsida

EVENEMANG
Foto:
Fotograf Patrik,
www.jplphoto.se

Många känner till begreppet ”att få
blodad tand”. Det var nog det som
gjorde att ett 20-tal tjejer intog banan
för att ratta bil. Vi talar nämligen om
arrangemanget ”Girls on Track”, vilket
helt enkelt handlar om en trackday
för tjejer. Ett initiativ från Time Attackföraren Helene ”Hellen” Nordbäck.

Initiativtagaren Helene i sin Mitsubishi EVO X.
Som man vanligtvis ser i SM-serien i Time
Attack

- Tanken är att inspirera tjejer till att
våga ta sin bil till banan, säger Helene

Detta har hon gjort med bravur.
har deras sida på facebook
1300 ”likes” och det finns stort
för hennes event. Även SBF
bakom hennes satsning.

Idag
över
stöd
står

- Det finns många tjejer som vill köra
bil på bana men som inte vågar och

Genomgång inför dagens bankörning.

Tjejsnack?

ofta händer det att jag får hjälpa
till att stötta dessa personer.
Detta för att de skall våga ta sig
till våra event och testa, säger
Helene

Men alla som kört bil på bana
vet att efter ett par varv är man
fast. Snart står man där med
nerskruvad bil och längtar
tills att köra däcken varma
igen. Detta är nog inget som
skiljer sig mellan män och

kvinnor. Detta har nog Helene
överbevisat med sina event och
i år kvarstår yttligare 1-2 event.
Tror att vi killar kan medge att
vi vill se mer tjejer på banan, så
vi hoppas ”Girls on Track” bara
växer och växer.

Foto:

Det är nog många killar som är avundsjuk på denna kvinnliga förare som får
ratta runt banan i en Porsche 911 RS 4.0.

En Mazda 323 GT-R.

Ibland flyger konerna när man satsar lite för
mycket.

De tjejer som ville fick även prova på att
drifting.

Vi fortsätter med succén och öppnar
återigen grindarna till Brottet Simstadion lördagen 19 juli kl 10 - 17
för alla bilintresserade
Sportbilar - GT bilar - Formelbilar
Rallybilar - Racingbilar - Specialbilar

Underhållning på scenen
Tävling för de minsta

Ford Mustang fyller 50 år

ARE YOU DATT CHAMPION 2014?

05-06

Day At The Tracks

JULI

5-6 JULI 2014

LJungbyhed

Speakers
Peter Sundfeldt
Bosse Bildoktorn

Flyguppvisning
Boeing stearman
Jak 52 med rök
Jas Gripen
Storbildskärm - El bilar - uppvisningar
Entré 80 kr
Endast kontant betalning
0-15 år fritt i vuxens sällskap

Följ oss
på

www.dattracks.com
NavX

plasticwindows.s

se

Reportage
Text Christoffer Talvis
Foto: Matteo Rampani
from Italy

En bilmässa där bilstyling/tuning,
lifestyle och club-scene är i fokus.

I staden Friedrichshafen långt ner
i södra Tyskland, nära gränsen
till Liechtenstein, Schweiz och
Österrike arrangerades Tuning
World Bodensee. Bilmässan är
den största i europa inriktad mot
tuning och hölls första dagarna i
maj månad. Bilmässan påminner
mycket om Bilsport Performance
& Custom Motor Show, fast med
bättre utbud. Det finns verkligen
något för alla här. Många av de
utställande bilarna är väldigt extremt ombyggda men håller oerhört hög kvalité och finish, långt
bättre än de svenska. Uwe Wolf
med sin Opel Kadett C Coupé
som stod i Sonax monter på Elmia ställde även ut på denna
bilmässa. Utöver utställningen
har du Falken drift show, low-

rider show, billjudstävling, Sidney’s
car sale och mycket annat att titta
på. Men det jag misstänker drog
mest uppmärksamhet är Miss Tuning tävlingen eller Sonax Carwash.
Där lättklädda eller snarare sagt
halvnakna damer visar upp sig. Vinnaren av årets Miss Tuning blev Veronika Klimovits från Berlin. På kvällen var det Ibiza Party som gällde
med maffiga lasershower och grym
musik.

Vågar man ens ställa in sina
bärkassar i baksätet efter
man fredagshandlat på ICA?

Tyskarna vet hur man följer
ett tema.

Skogsmulles nya bil?

Annorlunda R8.

Miss Tuning, men dessa tjejer ser inte ut att
skruvat speciellt mycket motor.
Tuning World Bodensee - Messe Friedrichshafen

Stilrent italienskt bygge.

Manligt motorbygge.

Liknar inga däckkrängare vi har
på svenska verkstäder. En hårig
Hasse på 120 pannor i nätbrynja.
Det hade varit mer svenskt.
Älskar Tyskland.
Tuning World Bodensee - Messe Friedrichshafen

Snyggt men långt ifrån praktiskt.

En gyllene VW Corrado.

Denna bilbyggare har nog förkärlek till en viss spritsort.

Denna gamla Opel Ascona som Uwe Wolf äger kunde
ni se i påskas i Sonax monter på Elmia.

Klassen på byggena kan man
inte ifråga sätta på denna
mässa.

Hur står sig svenska banor
gentemot utländska?

Bra

83%
Dåligt

16%

TUNING CAR
Foto: Erik Gustafsson
.

Mazda RX-7 696 hk / 652 Nm

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: BANDANA BOY

D1sport motsvarar vår egna
driftingserie i Sverige, men
här deltar förare från flera
olika länder. Allt ifrån Litauen, Lettland, Ryssland, Vitryssland och Polen. I street
klassen är det 50 förare på
första tävlingen som sedan
blir färre och färre. Evenemangen hålls på stängda
områden eller på flygplatser, för varje stege är det en
ny bana. Besökarantalet är
lätt över 3000 på varje deltävling, så man kan säga att
serien är väldigt populär. I
semi pro klassen är antalet
förare runt 30 stycken. Som
vinnare i klassen kammar
man hem 2000 euro.

Nissan 200:a är populära driftingbilar i
östeuropa.

I serien samlas drifting-förare från Litauen,
Lettland, Estland och delar av Ryssland

Lyckas man hålla kaffet kvar i muggen så
vinner man.

Finns ett stort intresse för sporten i östeuropa.

BMW är också populära att köra på bredden
med.

Framtidens
Stand alone System
Vattentät och vibrationssäker
Bränsle & tändning:
8-sekventiellt
Stegmotorstyrning för tomgångsventiler m.m.
2 olika Autotune funktioner av bränsle.
8-analoga & 7-digiala inputs
Digital ut: 10 st varav 8 PWM
(t.ex. tomgångsmotor,
laddtrycksstyrning)
Mappat, monterat & klart?

www.fx2.eu

CAN bus för slavenheter & Dash logger.
(t.ex. e-throttle, Cam Control, Knock control )

TEST
Text: & Foto:
Daniel Serénus

Tänk dig att det är den
regnigaste sommardagen på säsongen. Du
står där i depån och asfalten är allt annat är torr.
Troligtvis tänker du mer
på däckval än på skorna.
Men om du hade tänkt
lite mer på skorna, så
hade du sett att de är allt
annat är torra. Att köra
och gå i blöta skor är ju
ingen höjdare.

Jo, Mlimits har helt enkelt
gjort ett överdragsskydd i
silikon till skorna. I dock
en ful orange färg, men
den har ett syfte enligt
Mats, ägare av Mlimits.
Eftersom man inte får
köra med dessa skydd
på, valde Mats att göra
dem i en färg som man
uppmärksammar innan
man sätter sig i förarstolen.

När vi på tidningen fick
syn på Mlimits.se’s regngalosch till racingskorna,
blev vi riktigt intresserade. Hur funkar detta
tänkte vi?

Kostnad:
Produkten kostar 225 kr.
per par och det måste
man väl säga är helt okej
pris med tanke på att den
är skapad i tjockt silikon.

Passform:
Passformen är god men storlekarna är lite missvisande,
men företaget Mlimits medger
att de är medvetna om detta
och levererar rätt storlek till
kunden. Då min sko är 44 och
skyddet är 42-43 så förstår
man lite av principen i detta
uttalande.
Vattentäthet:
Två timmar under vatten och
en 100% torr sko. Det ger
produkten väl godkänt.
Halkskydd:
Den tjocka silikonsulan har ett
bra grepp även när den blivit
våt.
Utvärdering:
Skulle vilja säga att produkten faller under begreppet bra
köp. Den är praktisk och fyller
sitt syfte med bravur. Färgen
är väl inte den sexigaste, men
enligt Mlimits fanns det ju en
anledning till färgvalet.

POSTER
Foto: Ranis Foto

Porsche GT3 RS

EVENEMANG
Text : Christoffer Talvis
Foto: Martin Hansson

En fullspäckad helg full av nostalgi från det bästa inom motorvärlden från 20-80 talet. Hela
280 historiska bilar kommer köra
på banan och göra upp i RHKcupen och Danska mästerskapet. Inte nog med det, det skrivs
ny svensk motorhistoria denna
helg. Varför undrar ni säkert nu?
jo, hela elva stycken Bugatti
kommer att tävla på Knutstorp
Revival. Vilket aldrig har hänt
förut i Sverige.
Men man får uppleva och njuta av så mycket annat än bara
bankörning dessa två dagar.
Klubbavdelning, gamla MC och
trampcyklar, dödstunnan, antikmarknad, hickorygolf, flygplan,
mezzosopranen Annie Fredriksson, stort restaurangtält med ett
flertal krogar, vin och champagnebar och musikunderhållning.
För att stämningen ska bli så
tidsenlig som möjligt ber man
besökarna att klä sig som man
gjorde under 20-80 talet. Detta
evenemang är helt klart värt ett
besök om ni gillar motorhistoria.

Även klädkoden var viktig.
Lika sportig nu som då. Ett designmästerverk från Ford.

Sverige Vs. USA.

Äkta BMW racing.

Knutstorp bjöd på en
tidsresa.

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

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

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

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

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

www.persverkstad.se

www.ralphsdack.com

Tel: 0706-64 24 66
Gillstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Däck & Fälgar

Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

Specialist på Volvo m.m.

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

www.l-m-r.se
Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Spacer tillverkning

Allt man kan tänka sig till bilen

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Billjud, DJ, PA, Ljus, Hemmabio/HiFi,
Karaoke

www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60

www.skruvat.se

Mariestad

Vi har delarna du söker!
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

Bilvård

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Motorsport-produkter

Starcars Bilvård är det självklara valet
inom bilvård. Keramisk lackskydd, DROP
OFF, lackkonserveringar och rekonditioneringar samt även Lackering &
Solfilm.

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

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

DDESIGN Din motorsportbutik på nätet.
Med ett enormt sortiment av bildelar och
alltid personlig service!

www.starcars.se

Tel: 08-759 57 80

info@starcars.se
Stockholm
tel: 08-400 210 33

www.dinjacka.se

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

Motorsport-produkter

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

Styling & tillbehör

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

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

Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Stil för många mil
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,
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint 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

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

www.raidopower.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
shop.forza.se (Vår webbshop)
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris
Vi har FIA godkända produkter samt
folkrace godkända som passar mycket
bra till bankörning på klubbnivå

Coilovers och tuningprodukter till riktigt
bra priser, fri frakt på hela sortimentet!

www.getlow.se

www.mlimits.se

info@getlow.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

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

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.gpartners.se
054-210 400

Billjud

www.wrapzone.net
Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

www.gz-audio.se
Facebook:
facebook.com/GZaudio.se

FIA märkta motorsportsprodukter. BC
Racing Coilovers, Millers Racing olja,
Ltec, AEM, Isaw, Sparco m.fl.. Besök
hemsidan för mer info. Allt för din race
bil.

www.streetandtrack.se
info@streetandtrack.se
tel: 08-400 210 33

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

Time Attack
Text: Jens Jarlengrip / NTA
Foto: Emil´s Foto

Premiären av Svenska
Mästerskapet i Time Attack
gick av stapeln den 18 Maj
2014 på Ring Knutstorp. En
dag att minnas. Inte bara
för att det är första gången någonsin ett Svensk
Mästerskap i Time Attack
anordnas utan även för att
det på rekordkort tid blivit
möjligt. Tack vare starkt samarbete med Svenska Bilsportförbundet och ett brett
kontaktnät har Nordic Time
Attack kommit längre än vad
som borde varit möjligt.

fyrhjulsdrift och Rasmus
Åberg prickar in 1:12.191
med sin Mitsubishi EVO 8a.
I tävlingsbilsklasserna ser
vi en klar skillnad på tiderna och snabbast i PROAM var Stefan Pålsson med
1:05:228 tätt följd av Nore
Eriksson. I högsta klassen
PRO visade Jonas Larsson var skåpet skulle stå
och lyckas pricka in tiden
1:03.470 med sin BMW 140
GTR vilket skulle visa sig bli
dagens snabbaste tid. Imponerande!

Deltävling nummer 1 såg
ut att bli en regnig dag men
föga förvånande började dagen med strålande sol och
bästa möjliga förutsättningar
för snabba tider och Time
Attack när den är som bäst.
Klockan slog 09:20 och det
var dags warmup i Clubklassen. Man skulle kunna
tro att de fyrhjulsdrivna bilarna skall dominera toppen
av tabellen men så var inte
fallet. Viktor Örtegren(BMW
M135) sätter snabbaste
tiden med 1:15.345 tätt följt
av Mato Saric som med sin
Porsche 996 Turbo endast
är 0.198 sekunder bakom
Viktor. Club Challenge var
desto mer dominerad av

Lagom till Q1 skulle dra
igång kändes det som att
regnet var på gång men
det var först i slutet på Q2
som det började droppa ordentligt. Droppa är nog fel
ord för det fullkomligt öste
ner i början av Q3 och tyvärr
höll detta i sig tills dess att
det var dags att packa ihop
och bege sig hemåt.
Det var helt klart tiderna i
Q1 och Q2 som innehöll de
snabbaste tiderna och bästa kvaltid i Club knep Mato
Saric med 1:11.181. I Club
Challenge såg scenariot ungefär likvärdigt ut och Peter
Karlssons tid 1:08.311 från
Q2 höll hela vägen till Pole
Position i finalen tätt följt av

Pär Kraemer, vinnare i Club
klassen.

Jimmy Ås har fått en råare
look på sin RX-7 inför denna
säsong.

Rasmus Åberg. Kvalvinnaren
i PRO-AM skulle visa sig bli
en riktig rysare och det stod
mellan teamkamraterna Stefan Pålsson och Filip Svensson om vem som skulle starta
först respektive tvåa i finalen.
Längsta strået drog dock Stefan med tiden 1:04.356. 0.537
sekunder före Filip. Tyvärr fick
förra årets RM-vinnare Nore
Eriksson problem med bilen
och kunde inte utmana på
samma sätt som han velat.

Joakim “Jocce” Dyrstedt
slutade på tredje plats.

Stefan Pålsson visade var
skåpet skall stå och vann
PRO-AM klassen.

14:40 var det dags för final
i Club och det blev en riktig
nagelbitare. Det pendlade
länge mellan Frank Bang
och Pär Kraemer i toppen
men när Pär prickade in
1:21.489 på sitt 5de varv
så kändes det svårslaget.
Några varv gick och det
kändes nästan avgjort när
Frank helt plötsligt sätter tiden 1:21.472 vilket
är en differens på 0.017
sekunder! Pär gav dock

onas Larsson vann med sin
BMW i Pro-klassen.

inte upp utan detta gav
nog snarare en nytändning och varvet efter
avslutar han med den imponerande tiden 1:20.596
och vinner således deltävling 1 i Club.
Club
Challenge-finalen
dominerades av Rasmus
Åberg och med den ruggigt snabba tiden 1:16.858
kunde han kamma hem
första platsen. I tävlings-

Carl Winberg verkar fått
bilen att låta lite tystare så
han får köra lite mer denna

bilsklasserna såg vi ett liknande scenario
och det märktes helt klart vilka som hade
erfarenhet av banan. Stefan Pålsson tog
hem segern i PRO-AM och Jonas Lasson
vann PRO-klassen.
Med facit i hand så skulle vi haft med
oss regnkläder men det blev trots detta
en fantastik dag och vi tror de flesta åkte
hem med ett leende på läpparna, trots
regnet. Nu är det igång, Svenska Mästerskapet i Time Attack!
För mer info om serien och dess tävlande
besök www.nordictimeattack.se. Där hittar ni även resultat och tider för samtliga
deltävlingar.

Mikael Letterström visade att man inte skall underskatta en Volvo 240 och placerade sig på en andra
plats i Pro-klassen.

Helene har lärt sig en del
från förra säsongen och
visade detta med att placera
sig på en andra plats i ClubChallenge klassen.

DELTÄVLING # !
PRO
1. Jonas Larsson 1:12.771
2. Mikael Letterström
1:23.640
PRO-AM
1. Stefan Pålsson 1:13.704
2. Tommy Karlsson
1:18.797
3. Joakim Dyrstedt
1:20.263
CLUB Challenge
1. Rasmus Åberg 1:16.858
2. Helene Nordbäck
1:22.710
3. Daniel Söderlund
1:23.564
CLUB
1. Pär Kraemer
1:20.596
2. Frank Bang		
1:21.472
3. Viktor Örtegren 1:21.589

TÄVLINGSDAGS

Än finns det platser kvar till några av våra deltävlingar!
18 MAJ

26 JUNI

25 MAJ

19 JULI

Ring Knutstorp
Mantorp Park

Kinnekulle Ring
Rudskogen Motorsenter

Grand final:

16-17 AUGUSTI
Sturup Raceway

ANMÄL ER NU!
WWW.NORDICTIMEATTACK.SE
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Audi T

I samband med den internationella bilmässan i Peking premiärvisar Audi en ny konceptbil.
Laddhybriden Audi TT offroad
concept bjuder på ett nytt formspråk där sportbilsegenskaper
kombinerats med mångsidigheten i en kompakt SUV. Laddhybriddrivningen med två elmotorer och en total systemeffekt på
408 hk ger dynamiska prestanda
till en förbrukning på låga 1,9 liter per 100 km.

“Audi TT offroad concept ger en
inblick i hur vi kan tänka oss en
ny framtida modell i TT-familjen”,
berättar Ulrich Hackenberg, utvecklingschef för Audi AG. ”Den
kombinerar sportigheten hos
en TT med fördelarna hos en
kompakt SUV. Laddhybriden,
som också erbjuds med induktiv laddning, är ett stort steg mot
morgondagens mobilitet. Vi har
valt att premiärvisa Audi TT offroad concept i Kina som är vår

andra hemmamarknad, eftersom Audi TT offroad concept
representerar morgondagens
urbana mobilitet. Den är hållbar, dynamisk, intelligent och
uppkopplad”.
Laddhybrid med tre motorer
Laddhybriden levererar hela
408 hk med ett systemvridmoment på 650 Nm och avverkar 0 till 100 km/h på 5,2

sekunder. Förbrukningen ligger trots detta på låga 1,9 liter per 100 km, motsvarande
ett CO2-utsläpp på 45 gram
per km. Audi TT offroad concept kan köras mer än 50
kilometer i eldriftsläge och
därigenom helt utsläppsfritt.
Den total räckvidden är upp
till 880 km.

0
Golf R 40

Den 400 hk starka bilen
gör 0-100 på kvicka 3,9
sekunder och visar på
modellseriens sportpotential.
10 Viktiga fakta om
Golf R 400:

hk/liter
cylindervolym
och
vikt/effektförhållande på 3,55 kg/hk –
värden på samma nivå
som för en supersportbil
.
5. Acceleration från
0 till 100 km/h på 3,9
sekunder. Topphastighet
280 km/h (begränsad).

1. Golf R 400 är baserad på motorsport, både
tekniskt och utseen6. Golf R 400 har en dedemässigt.
sign som till stora delar
2. ”400” i modellbeteck- är specialanpassad.
ningen Golf R 400 står
för bilens effekt på 400 7. Konceptbilen R 400
är baserad på samma
hk.
teknik som nya Golf R.
3. Denna konceptbil utvecklar 100 hk mer än 8. De utställda skärmarna är en hyllning till legGolf R.
4. Specifik effekt på 200 endariska ”Rallye Golf

G60” från 1988.
9. Motorns drivkraft förs
ner i vägbanan av den
permanenta fyrhjulsdriften 4MOTION.
10. Specialanpassad interiör med skålade motorsportstolar klädda i Alcantara och Carbon-läder.
Det var inte länge sedan

den senaste serietillverkade versionen av Golf
R presenterades – 300 hk
stark och fyrhjulsdriven.
Med sin acceleration från
0 till 100 km/h på bara
4,9 sekunder och sin topphastighet på 250 km/h
(begränsad), är detta den
vassaste serietillverkade
Golf som någonsin rullat
ut från fabriken och en av
de piggaste sportbilarna i
sin klass. Men Golf – som

gjorde entré för exakt 40 år sedan
och som kom att bli en av världens
mest sålda bilar – har en potential
som gör det möjligt att tänja ytterligare på gränserna för den sportiga
prestandan.
Bilens namn skvallrar om prestandan. Det är en Golf utvecklad av
Volkswagen R GmbH – Volkswagens speciella sportbilsdivision.
400 står för 400 hk. Den kraftfulla
motorn ser till att skjutsa upp Golf
i 100 km/h på kvicka 3,9 sekunder.
Topphastigheten, som kräver körning på tyska autobahn eller en tävlingsbana, ligger på 280 km/h (begränsad).
3,55 kg/hk. Tack vare sin kompakta

högeffektsmotor (2,0 TFSI),
sin lätta växellåda med dubbla kopplingar och sin låga
karossvikt väger Golf R 400,
inklusive sin fyrhjulsdrift, endast 1 420 kg. Detta ger ett
vikt/effektförhållandet på imponerande 3,55 kg/hk.
Volkswagens
permanenta
fyrhjulsdrift – 4MOTION – är
också ett av de mest bränslesnåla systemen i sitt slag.
Dessutom är Golf en utomordentligt aerodynamisk bil – så
också R 400.
Perfektion in i minsta detalj
genomsyrar hela Golf R 400
– från motorn till den till stora delar nya designen. Konceptbilen är lackerad i ”Silver
Flake”, en ljus metalliclack
som kontrasteras av bilens
svarta, högglanspolerade tak
och av backspegelkåpor i äkta
kolfiber. Lackad carboneffekt
har också de splitters (aerodynamikoptimerande
komponenter) som hämtats från
motorsporten liksom dekordetaljerna av äkta kolfiber i kupén.

1 av 3 får
cancer.
Men alla
drabbas.
Bli månadsgivare i dag.
Gå in på cancerfonden.se eller
ring oss på 020-59 59 59.

Per
Fick cancer
diagnosen
myelom 2010

Fotograf Pär Bäckstrand / VOL

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Marcus
Pers son
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Audi R8 L

0 - 100 km/h på 3,4 sekunder
med 570 hk
· Laserstrålkastare för längre
räckvidd och högre säkerhet
· Supersportvagn i begränsad upplaga
Audi R8 LMX bjuder på
nervkittlande
prestanda
och banbrytande teknik.
Modellen, som tillverkas i
begränsad upplaga, är den
första serietillverkade bilen
i världen med laserhelljus.
R8 LMX kan beställas direkt
och kommer att dyka upp på
vägarna nu i sommar.
Audi har under många år
drivit utvecklingen inom
belysningsteknik. 2008 blev
Audi R8 världens första serietillverkade bil med LEDstrålkastare. 2012 följde
dynamiska blinkers med
flytande ljus. Med Matrix LED-strålkastare, som
debuterade på uppdaterade
A8 i fjol, skrev Audi ett nytt
kapitel
belysningshistoria.
Nu tar märket med de fyra
ringarna nästa steg med
R8 LMX och introducerar laserstrålkastare med betydligt
längre räckvidd.
I ett nära samarbete med
sina
racingkollegor
har
Audi-ingenjörerna
arbetat
för att vidareutveckla belysningstekniken.
Kombinationen av LED- och

laserhelljus kommer att användas för första gången på
Audi R18 etron quattro vid
årets upplaga av det klassiska 24-timmarsloppet på
Le Mans den 14 – 15 juni.
Premiumbilmärket fortsätter
därmed traditionen med att
testa ny teknik i racingsammanhang innan den sätts i
serieproduktion.
I det nya laserhelljuset alstrar
en lasermodul i respektive
strålkastare en ljuskägla som
har dubbelt så lång räckvidd som LED-strålkastarna.
Varje modul innehåller fyra
h ö g e ff e k t s - l a s e r d i o d e r.
Med en diameter på endast
300 mikrometer, genererar
de en blå laserstråle som har
en våglängd på 450 nanometer. Via en fosforkonverter
omvandlas den till trafikdugligt vitt ljus med en färgtemperatur på 5.500 Kelvin
– motsvarande solljus mitt
på dagen och därmed idealiskt och mindre tröttande för
det mänskliga ögat som lättare kan särskilja kontraster.
Laserdioden, som är aktiv i
hastigheter fr.o.m. 60 km/h
och uppåt, kompletterar
LED-helljuset på R8 LMX
och förbättrar både sikten
och säkerheten avsevärt. Ett
intelligent, kamerabaserat

sensorsystem används för att
upptäcka andra trafikanter och
för att aktivt reglera ljusbilden
så att de inte bländas.
Audi R8 är starkt kopplad
till racingvärlden med sin
högvarviga
mittmonterade
motor, hjulupphängning med
dubbla bärarmar och aluminiumkaross i Audi Space Frameteknik. Audi R8 LMX finns som
coupé i en begränsad serie på
99 exemplar. Med en effekt på
570 hk och ett vridmoment på
540 Nm accelererar den 5,2
liter stora V10:an upp bilen
från 0 till 100 km/h på endast
3,4 sekunder. Topphastigheten är 320 km/h och snittförbrukningen ligger på 12,9 liter
per 100 kilometer (299 gram
CO2 per kilometer). En kompakt, 7-stegad S tronic-växel-

låda förmedlar motorkraften
vidare till quattro permanent
fyrhjulsdrift.
19”-fälgarna
kombineras med kolfiberarmerade keramiska bromsskivor som har en diameter
på 380 mm fram. Bakom de
exklusiva designerfälgarna
skymtar rödeloxerade bromsok. Fälgarna är skodda
med däck av dimensionen
235/35 R 19 fram och
305/30 R 19 bak.
Även rent utseendemässigt
sticker den nya toppmodellen ut med sin individuella
arablå Audi exclusive-lackering med kristalleffekt. En

fastmonterad
bakspoiler
skapar mer downforce på
bakaxeln. Liksom splittern i
frontspoilern, luftintagen på
sidorna, motorhuven, backspegelkåporna, sidoblades,
bakvingen och diffusorn, är
den tillverkad av kolfiberarmerad plast (CFRP) och
har en matt finish. Single
frame-grillen, luftintagsgallren fram och gallret bak går
alla i titangrått. Sportavgassystemet mynnar ut i svarta,
högglanspolerade ändrör.
De dynamiska linjerna går
igen även i de

En dag anlände en kund och
ville hyra en bil för sitt första
varv. Bilen han anlände i
var en upphottad Civic med
huvcscoop som en dragster och sänkningssats som
gjorde den lägre än vad
kunde synas möjligt.
Inget annat än en Nissan
GTR eller Porsche GT3
skulle räcka för honom. Glatt
frågade jag hur många hundra varv han hade på Nürburgring. Det visade sig att han
var en nybörjare. Han tänkte
köra sin premiär på Ringen.
Så snällt jag förmådde tip-

sade jag om en lite snällare
Renault Clio Cup som förstabil.
Han skrattade mig i ansiktet
och undrade om jag var dum
i huvudet.
Med skrattet ekandes i berglandskapet brände han iväg
med sin Civic för att köra ett
par varv själv, då vi idioter
inte fattade hur bra han var.
Nästa dag stod jag vid turistinfarten när banan plötsligt
stängde, vilket är ganska rutin en vanlig dag.
Efter en dryg halvtimme kom
bärgningsbilen ut med en

hög plast liknande bråtet på en
soptipp. Det var Civicen från
igår. Föraren hade tappat bilen
över ett krön.
Han dog omedelbart.
I vanlig Nürburgring-anda går
livet vidare när banan öppnat
igen.
Detta leder oundvikligt till det
oerhört känsliga ämnet gällande ”dåliga förare”
Få människor vill bli kallade dåliga förare. På grund av snart 5
år i instruktörsyrket kommer min
bedömning obarmhärtigt.
Vad gör att man blir en dålig
förare?

Efter mina äventyr känner jag
att någon som har svårt att köra
bil är ingen dålig förare, då de
har en tendens att acceptera
eller i alla fall förstå att de inte
har full koll.
Nej, de dåliga förarna är de som
VET att de kan köra bil. Tveklös
övertygelse över sin egen fantastiska körförmåga är för mig
en bra indikation på att den
närmsta timmen kommer bli
en timme av ilska, desperation,
och poker-faces.
En 24-årig instruktör möts ofta
av hån och kaxighet. Att försöka
visa en stolt 35åring hur man
ska köra Porsche är svårt, riktigt svårt. Tips och råd ignoreras
och förarens horn växer genast
ut och ska visa instruktören hur
en van förare kör! Om du är van
att köra på vägen, visst det är
en sak.
Att köra under 8 minuter på ringen med en GT2 är något helt
annat.
Bara för att du kan köra en trimmad egen bil så betyder det
inte att man kan köra riktiga
prestandabilar. Jag har sett allt
för många exempel på sådana
manglade vrak genom åren.
Oftast kan man se hur folk
kommer köra bara genom att se
attityden på hur de går mot bilen
de ska köra. Är det nervöst eller
självsäkert? Är det med “killgänget?” eller är det med familjen?

Någon som kommer med
familjen har oftast en väldigt
lugn körstil, lite nervöst och
tappar gärna bort sig bland
kontrollerna, men brukar ofta
fråga om hjälp. Vilket är mycket skönt för mig som instruktör.
Tyvärr finns det alldeles för få
svenskar som är såhär. Speciellt män. De verkar ha någon
okontrollerbar press att försöka bevisa hur fruktansvärt bra
förare de är. Jag har ingen aning om varför. Är det någon
del av reptilhjärnan?
När de börjar hyperventilera
vid acceleration och knogarna blir vita tycker jag helst att
man kan varva ner. Har man
kört som instruktör ett tag så
känner man och ser detta
mycket tidigt. Det spelar ingen
roll hur bra du tror att du är. Är
du inte erfaren KAN man inte

gömma det. Speciellt inte när
man kör Ferrari, Lamborghini
eller andra högprestandabilar.
Ross Brawn sitter inte bredvid och kommer inte utvärdera
dig för en plats i ett Formel-1
team.
Jag kommer inte skratta ut dig
om du frågar hur man växlar
en superbil, hellre fråga det
eller framstå som ett spån när
du försöker hitta växelläget i
Pflanzgarten II över krönet.
Lovar att nästa inlägg är mer
positivt!
/Cap’n

BILLJUD
Text:: Sören Karlsson
Foto: Sv.Bilstereoförbundet

Intresset började redan vid
16 års ålder. Att övningsköra med original stereo
var inget alternativ. Multmedia var självklart direkt. Ted
har alltid älskat film, varför
inte bygga om bilen till en
biosalong? Han började
bygga om bilen redan 2006,
första tävling var 2007. SMfinalen samma år blev det
en andra plats. Han fick
rejäl blodad tand och anmälde sig till EM i Danmark
samma år men missade
pallen precis och slutade på
4:e plats.
2008 fortsatte satsningen,
fast på SM-finalen gick det
inte lika bra, slutade på 4:e
plats.
2009 var det dags igen, Ted
valde att prova på en annan SQ klass för att få ytterligare lite mer utmaning.

Experience Unlimited är en
klass för vanligt stereoljud.
Det gick väldigt bra på SM,
1:a plats och 2:a plats i Multimedia.
2010 satsade Ted hela sin
kraft på Mulitmedia igen
som restulterade i att han
blev svenskmästare i multimedia. Då var det var dags
att åka på EM igen, blev en
2:a plats i Rotterdam. En
obeskrivligt känsla och ett
kvitto på att man lyckats.
2011 tog Ted ett viloår men
kunde inte släppa tävlingscirkusen helt, utan utbildade sig till domare.
2012 var det full satsning
igen, än en gång svenskmästare i multimedia.
2013 blev Ted sugen på att
prova en annan SQ klass
igen, blev Master Unlimited. Så var det dax för SM...

nervös som vanligt. Slutade
med att han åkte hem som
svenskmästare i både Master unlimited och multimedia.

ter lackade för showens
skull. Eftersom det blev rätt
mycket produkter i skuffen
fick Ted montera suben fram.

Bilen är en Audi A4 avant
STCC med steg 2 trim.
Bilen är original på utsidan,
förutom 20” fälgar och sänkning från K-sport.

I Multimediaklassen tävlar
man med en speciellt framtagen skiva. Som gör att
domaren ska kunna bedöma
hur bra surround-ljudet är.
Och eftersom det är surround, så sitter det även
högtalare bak. Vilket är extremt ovanligt i de andra tävlingsbilarna.
Är du nyfiken, passa på att
besöka en tävling och få en
provlyssning.

Anläggningen:
Alpine huvudenhet h800
Alpine F1 Status processor
Pioneer ODR 2-vägs runt
om med sub
Stegen är från alpine V-power serien. Kablar från stinger.
Alla högtalare sitter fast i
aluminiumringar och brädan
är helt ombyggd. Uppflyttad
huvudenhet för att få upp
bilden, i samma höjd som ljudet. I skuffen är alla produk-

Mer info finns på www.bilstereoforbundet.com
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15% på servicedelar!
Nu kan du fixa bilen till ett ännu bättre pris. 15% extra rabatt
på serviceprodukter samt spiralfjädrar och stötdämpare
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Bra bildelar till skruvade priser

