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Kina i styling-träsket.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Kina är landet där bilar är 
statussymboler och inte ett 
transportmedel. För Kineserna 
är bilar viktigt för att visa att de 
lyckas i livet. Ett fenomen som 
även Sverige erbjuder. Varför jag 
tar upp detta är för att jag just nu 
sitter på ett tåg mellan två städer 
i just Kina. Dock börjar man ta del 
av eftermarknadsdelar till sina 
bilar. Då menar jag inte ”Thailand 
styling” alltså klistermärken och 
plastcovers till bromsok. Jag 
menar seriös tuning och styling. 
Lite mer likt Hong Kong som 
ligger år före. 

Varför just nu? Kan bero på att 
de senaste tre ”fast and furious” 
filmerna. Dessa filmer har visats 
för fulla salonger även i detta 
land. Minns vad första filmen 
gjorde med mig som 16-åring och 
att det nu skulle ske med detta 
land är väl inte så konstigt. 

Vet att alla väntar på mitt utlåtande 
av Elmia och jag kan nog sluta 
vara bitter på evenemanget. 
Istället blev jag positivt förvånad 
för även om det kändes som färre 
bilar så hade de betydligt högre 
kvalité. Vill därför lyfta gänget 
bakom evenemanget som i år 
gjort ett bra jobb. Märktes också 
på att antalet besökare var mer 
än förra året. Vi släppte vårt mest 
lästa nummer någonsin under 
sista dagen på mässan. Vilken 
uppståndelse det blev. Vi hade 
hoppas på en effektiv lavin-effekt 
och det fick vi. Många hjälpte oss 
att dela nyheten och flera skrev 
upp sig som prenumeranter. 
Detta får nog bli en tradition för 
vår tidning. 

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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Visst lyder ordspråket tredje gången gillt? I detta fall råder det nog delade meningar 
om detta, samtliga tre versioner har haft sin charm. Just på denna version känns hel-
hetsintrycket klockrent. Inredningen är en sak som fångar uppmärksamheten 
ordentligt.!



I lilla byn Osby i norra Skåne, 
aningen större än Astrid Lind-
grens sagoby Bullerbyn, bor 
Johan Nilsson. Många kän-
ner igen honom, men snarare 
vid hans smeknamn, Nosslin. 
Eftersom samhället Osby inte 
har speciellt mycket att erbju-
da då får man helt enkelt hitta 
en hobby som tar upp ens 
fritid, i Johans fall blev det att 
bygga om bilar. Genom åren 
har det blivit ett gäng, allt från 
Audi, Honda och Mitsubishi, 
men det är något med just ja-
panska bilar som får Johans 
hjärta att slår lite fortare. 
Har alltid gillat Evo modeller-
na och ville se om det gick 
att göra en snygg originalbil 
ännu snyggare fast med en 
mer personlig touch, säger 
Johan.
Eftermarknadsdelar finns det 
gott om till just japanska bi-
lar, gäller bara att bestämma 
sig för hur extremt eller cleant 
man vill bygga. Bilen inhan-
dlades under 2012 och då 
hade Johan mycket kolfiber 
i huvudet. Det svarta guldet 
för bilbyggare kan man aldrig 
få för mycket av. En säsong 
med besök på diverse utställ-
ningar och åtskilliga besök till 
glasshaket for förbi. Precis 
som många bilbyggare här i 
landet hade han svårt för att 
låta bilen få en behövlig vila 

Färgkombinationen i inredningen är 
genialisk. Johan har lyckas hitta stilen 
som påminner mycket om trenderna i 
utlandet.



under vintern, utan att skruva 
och plocka isär så mycket 
som möjligt. Johan saknade 
lite bredd på bilen, att bredda 
en bil är nästan ett standard-
ingrepp inom stylingsverige 
idag. Detta är något det också 
finns ett gäng av att tillgå, de 
vanligaste som folk beställer 
är APR, Varis eller Voltex, där 
Johan valde det sistnämda. 
Kartongen hann knappt bäras 

Less is more...
Ibland kan detaljer göra 
helheten perfekt.



in i garaget innan han hade slitit 
upp kartongen och påbörjat mon-
teringen av breddningen. Det som 
märks när man handlar välkända 
märken är att kvaliten på delarna 
samt passformen är precis som 
original och de jobbiga och tid-
skrävande momenten som att 
kapa och plasta för att få pass-
formen mot övriga karossdelar 
perfekta kan undvikas. Men som 
vanligt kan inte ett perfekt kit lå-
tas vara orört utan man ska göra 
små justeringar för att sätta sin 
egna prägel på det. För att karos-
sen skulle se så original ut föru-
tom den ökade bredden plastade 
Johan ihop bakbreddarna med 

karossen.   
Voltex breddningen gör bilen all-
deles perfekt bred, 7 centimeter 
fram och 9 centimeter bak. Detta 
borde vara monterat från fabrik-
en, säger Johan med ett leende.
Den gråa kulören som Johan 
hade året innan var snart ett 
minne blott. Johans vän Mor-
gan Svennarp (även känd som 
Eplamojje) fick göra det han är 
bäst på, skapa magi med lack-
sprutan. Denna lack fick hela 
Sonax montern att skina till sky-
arna på Bilsport Performance & 
Custom Motor Show förra året. 
En kulör som gick från röd candy 
över till svart med massa flakes. 

Första gången... .... andra gången...

.... och tredje gången gillt!



En svårtslagen lack att ersät-
ta om ni frågar oss på redak-
tionen. Men något efter förra 
sommaren gjorde att Johan 
la ut bilen för försäljning, om 
nu tanken var att bygga något 
nytt eller bara ta en paus är 
oklart. Men veckorna tickade 
iväg och endast skambud 
mottogs via mail eller telefon-
samtal. Tillslut fick han nog 
av alla skamliga bud, många 
av dem var pinsamt låga.
Då kunde jag lika bra behålla 
bilen, man vill ju inte skänka 
bort saker, säger Johan något 
irriterad.
Vintern närmade sig och 
suget att plocka isär bilen 

existerade inte ens förens 
Hans-Ove Boberg (som åker 
den rosa pimpade Polon som 
ni kunde läsa om för något 
nummer sedan) nämnde att 
han inte hade någon demo-
bil till Elmia 2015. Grabbarna 
Bill och Bull är goda vänner, 
som det brukar bli när man 
åker runt på träffarna hela 
somrarna. En vän till Hans-
Ove fick äran, om vi nu kan 
kalla det så att slipa ner den 
perfekta lacken. Kulören som 
sprayades på inför det nya 
utställningsåret är solid-vit. 
Enkelt, stilrent men fruktans-
värt snyggt. För att matcha 
karossens kulör blev det ett 

Parkett funkar lika bra på golv 
som i bagageutrymme.



par Rota MXR 10x18 med vitt 
centrum. Ibland kan man tycka att 
vitt på vitt blir för mycket, men inte 
här. 
Många av bilens interiöra delar 
fick besöka inredningsverkstan för 
lite magi, Hans-Ove vet verkligen 
hur man får en tråkig insida på en 
bil att sticka ut. I detta fall turkost, 
hur jäkla snyggt som helst. Vilken 
annan färg som helst kunde valts, 

men det hade inte blivit i närheten 
av så bra som detta. Johan hakade 
även på trenden som Henrik Elg 
har på sin Passat, skinnklätt tak. 

Det ända som jag lämnat orört 
egentligen från förra året är bagag-
et, där ser det exakt likadant ut, 
3-stavig ekparkett och en baslå-
da, säger Johan.
Men för att sätta pricket över i:et 

En viss Hasse på inredningsverkst-
aden i skåneland har skapat en ny 
trend kallad vinyltak deluxe.

Lite pinstriping har fått förgylla 
bilens lack.



Det är stilrenhet i Johans senaste
version. Trots att bilen bara är vit.
Ett tecken på att enkla färgkom-
binationer ibland är ett lyckat 
koncept.



har Robert på Line Magic Pin-
striping gjort det han är bäst på, 
alltså pinstriping. För att ge en 
liten hint av vad som finns på 
insidan blev kulören turkost på 
pinstripingen som du hittar på 
flera delar av bilen. 
Så bilen lär garantera rulla i 
Johans ägo ett tag till, familjen 
måste ju åka till glasshaket i 
schysst bil!



 

FAKTA
Namn: Johan “Nosslin” Nilsson
Ålder:  25+ Moms eller med andra ord 29år ung
Bostadsort: Osby/Älmhult
Arbete: Hustomte på bilverkstad
Fritidsintressen: bilen, familjen 
Bilmodell: Mitsubishi lancer evolution 8 mr fq 320 “widebody” 
Årsmodell: 2005
Hur länge har du/ni ägt bilen: september 2012

Tack till: 
Sponsorer:
Sonax, Inredningsverkstaden of Sweden AB, Line Magic Pinstriping,  
rotasweden.se, Osby bilservice, IT däck i Hässleholm, dekaler24.se,  
mamma och pappa. Samt flickvännen Maria med familj <3 



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har alltid varit intresserad av motorer. Ville alltid vara med pappa i garaget när jag var liten. I 
början vara bara motorer på 2 hjul som gällde, men ju närmre körkortet jag kom så blev det bilar.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på? 
3-4, då jag bara hållit på i 3 år och har mycket kvar att lära mig! 

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det var nog första året jag hade min 740 när den var orange. Lånade ut garaget åt en kompis som 
skulle lacka. Och dum som man var så ställde man bilen utanför garaget och åkte därifrån. När jag 
kom hem igen så var bilen full av vitt lackdamm och jag menar verkligen att det var vit överallt! Det 
värsta av allt var att jag skulle ner till vallåkra några dagar efter. Men jag fick bort det tillslut och jag 
kom ner med en orange bil!  

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Hålla reda på delar och verktyg! Och el, inte riktigt min starka sida. 

Vem är din bilförebild?
Jag ser upp till dom flesta, alla är unika på deras sätt! 

Bästa garage drycken?
Juice, helt klart! 

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Eftersom som jag arbetar med bilar så blir det minst 40 timmar i veckan. Sen är jag oftast i garaget 
varje dag. Så det blir väldigt många timmar.  

Fakta
Namn: 
Paulina Lager 
Ålder: 
20
Bor: 
Skärplinge 
Arbete: 
Rekondare
Civilstatus:  
Pojkvän

Providing You with Originals since 1991



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag håller just nu på med ett nytt projekt, men det får ni inte veta än vad det är! 

TIESTO & KSHMR
Secrets

MAJOR LAZER & DJ SNAKE
Lean On ft. MØ

DAVID GUETTA
Hey Mama ft. Nicki Minaj & Afrojack

OTTO KNOWS
Next To Me

WILL SPARKS FT. WILEY 
Ah Yeah So What

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
ALPHABET FT. ARC - Anymore

Providing You with Originals since 1991





EVENEMANG
Text: Adam Cederblad

Foto: Adam, Martin, Pontus 
och Daniel



Hej alla nya samt gamla 
läsare!
Elmia elmia, det första 
ordentliga eventet för 
året har det kallats i min 
vänkrets.
Då tänker jag att, ja det 
är nog ganska logiskt. 
Då man ser alla nya 
byggen som växt under 
denna kalla vintern vi har 
i Sverige. Något vi är rik-
tigt duktiga på!

Så vad gör Elmia till El-
mia?
Detta är en fråga jag 
ständigt ställer mig själv 

varje år, har som tradition 
åkt dit nu i tio år.
Man älskar se allt nytt 
som alla bygger på. 
Något jag älskar är att 
se vart allt går i Sverige, 
menar nu alltså utveck-
lingen inom trender.
Att vi sen några år till-
baka med har en time 
attack serie med, samt 
driftingen som växer så 
det knakar hela tiden. 
På elmia hittar vi ju även 
en hel del showbyggen 
samt rena ljudbyggen. 
Med andra ord finns det 
något för alla på Elmia.

Denna gång bjöd arrangörerna på ett 
mycket bra utbud i alla hallarna.



Har man inte besökt denna 
mässan så rekommenderar 
jag verkligen ett besök. Jag 
hade äran att åka upp med 
några goa vänner och en av 
dem hade aldrig varit där, så 
en blev av med sin Elmia os-
kuld kan man enkelt säga.
Nu detta året så firade även 
Volvo 240 40 år, jag må kan-
ske inte älska Volvo men all 
heder till det märket, och vilka 
fina Volvos jag såg där uppe. 
Vissa är så sjukt uppfinning-
srika och detta är en aspekt 

Utanför området bjöds det på en hel del 
action.



jag verkligen gillar med 
hela kulturen i Sverige.
Jag kände även för att 
testa en ny sak nu med-
ans jag var här uppe, då i 
dem flesta tidningar så hör 
man sällan vad besökarna 
tycker om själva mässsan.

Så, en ovetekaplig under-
sökning följer nu, somjag 
kallar: 
Vad tycker besökande om 
själva mässan?
Första personen jag träf-
fade var då Ulf, där favori-
tavdelningen på Elmia är 

Hall D, med tonvikt på mo-
torcyklar och blandat. Han 
hade varit där tre gånger, 
och feedback till de an-
svariga är önskemål om 
bättre skyltning och att det 
kan vara lite väl mycket 
ljud.

Andra personen som jag 
pratade med var trevliga 
Frida.Hon gillar mässan 
för det finns massa fint och 
titta på och att alla hallarna 
är lika bra.
Hon har besökt mässan 6 
gånger och gillar liveban-

den på plats, men skulle velat 
att iochmed att det är påsk att 
det skulle bjudas på påskmat.

Efter jag pratat med dessa 
riktigt trevliga personerna fick 
jag tag på en kille vid namn 
Steven.
Helt sjukt kul att man kan hitta 
så här många trevliga per-
soner i en hall! Steven tycker 
är bäst  hela stämningen på 
Elmia, där ha under sina år 
på elmia har han ställt ut fem 
olika bilar.
Totalt har han besökt Elmia 
under nio års tid och de för-
bättringar som kan göras är 
att se över klassindelningar-
na. I övrigt är han nöjd med 
mässan som helhet.

Efter detta kände jag att det 
var dags dra sig vidare mot en 
annan hall.
Mitt i allt så mötte jag en hel 
klunga med folk.
Andreas, Rebecca, Daniella 
och Tony.
Det de tycker är bäst med El-
mia är att man har kul, man 
får ny inspiration och att man 
kan bli full, de hade varit där 
15 ggr så som jag uppfattade 
det. Dem är ganska nöjda så 
som det är, dock vill dem ha 
någonstanns man kan dricka. 
Den hallen som de föredrog 
var Hall A.

BRL slår på stort med eget Racing team 
2015.

Drifting uppvisningen på utomhus-arenan 
har blivit ett populär inslag.
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Bygge från grannarna i väst. IMPONERANDE

Andreas, Rebecca, Daniella och Tony är flitiga besökare till 
detta evenemang.



I samma hall stöter jag även på 
Malin. Det hon gillade bäst var 
priserna samt alla bilarna.
Detta var dessutom hennes första 
gång på elmia men hon kommer 
nästa år igen med.
Hon gillade det mesta men en fa-
vorit fanns,  det var en brun V70 
i A hallen, jag letade men kanske 
missade denna dock. Totalt sett 
var hon jättenöjd med mässan.

Sist men verkligen inte minst så 
stötte jag på en person som fak-
tiskt inspirerat mig som person så 
det kändes lite surrealistiskt. Så 
vem kan detta vara då?
Jo detta var den otroligt star-
ka och sjukt trevliga Taryn från 
Speedhunters. Lite intressant att 
höra vad en annan som skriver 
tycker om själva mässan. Hon gil-
lade att det sällan är samma bilar, 
det finns alltid något nytt och se 
på, nya bilar varje säsong. Hon 
var på besök för andra gången 
och hade finnarna som favoriter, 
förutom denna galna Scaniatruck 
med fyra (!) turbos.

Så hur kan man sammanfatta 
detta då?
Massa olika människor på sam-
ma mässa, som alla kommer dit 
av samma anledning:
Deras kärlek till bilar.
Vi ska ta vara på detta vi har i 
Sverige och omfamna detta an-

Vilken maskin! Ägare är viss bil-tokig 
skidåkare vid namn Jon Olsson. 



ser jag. Vi är så grymt duktiga och vi kan 
mycket.  Vi sitter alla i samma båt så kan 
du peppa någon så gör det, oavsett om han 
kör en bil du kanske inte gillar, det är ju inte 
din bil. Vårt intresse är gemensamt, oavsett 
val av inriktning inom hobbyn. Själv anser 
jag att detta var ett sjukt bra Elmia och jag 
kommer dit nästa år igen!
Ses vi då?

Önskar alla läsare en fortsatt bra säsong. Stance-trenden fortsätter att hålla i sig.



Hilmerssons ögongodis är tillbaka med ny 
ägare. Fortfarande lika uppmärksammad.



Norska Street Cars Event har alltid kul bilar i sin monter. 
Som denna Nissan Siliva S15 Nismo racing.



Lotta & Jarlen är tillbaka med nytt
bygge. Nu med mer klass i stilen.

Mässans stolthet var detta kanaden-
siska bygget. Vinnare av Ridler Award.
Över 20 000 byggtimmar.



Tidningens tidigare fotograf 
Christoffer Pettersson 
visade upp sitt Nissan-
bygge. Som är ett ständigt 
pågående projekt.

Singelturbo och dubbelturbo 
har vi hört talas om, men 
hela SEX Holset turbos vad 
kallar vi det?

Det fanns gott om utländska 
värstingbyggen på mässan. Men en 
del rätt okörbara.



Mycket ovanligt Lotus-bygge.

Ronneby bjöd på årets “underdog” 
med sin lack och grymt passande 
tema. .



Under årets upplaga av 
bilsport performance 
and custom motor show 
uppmärksammades Volvo 
240. En ikon som med lite 
modifikation håller än idag.

Kul att se en del gamla byg-
gen man som grabb kunde 
se i tidningen bilsport.



Alx Danielssons satsar alltid 100% 
när han gör något och nu när han 
skall köra Time Attack blir det i 
denna bil.

Även en A-traktor kan hålla klass.



Inte mycket Saab kvar i bygget men 
ändå en rätt häftig kreation!

Hjo-då, detta blev årets snackis. 
Vilket bygge! 

Över 10 miljoner har det kostat att 
renovera upp denna raritet.
En Bugatti som nu är i nyskick.



TUNING CAR
Foto: Christoffer Jacobsson

Nissan S13,5 705 Hk & 911 Nm i motorn



Nissan S13,5 705 Hk & 911 Nm i motorn

 

Fre: 150kr Lör: 150kr Sön: 200kr  Helgpass: 400kr Barn under 15år gratis 



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 
Foto: Roger Persson

Det vi fick se på påsksladden 
i påskas på Elmia var bara en 
liten aptitretare om vad vi har 
att vänta oss inför driftingåret 
2015.



I april bjöd Mantorp park 
på drifting. Det är Dotz Drift 
Break vi talar om. En chans 
för drifting förarna att testa 
sina bilar på en av Sveriges 
modernaste bana, Mantorp 
Park. 

Många laddade hårt och satte 
sina bilar på prov. Ett trevligt 
event som blev startskottet på 
driftning säsongen.



Skogsby kör så det ryker i sin Nissan. Ibland går det inte riktigt som man tänkt 
sig.



Henrik Isaksson i sin Toyota Supra.



Kan man annat än älska denna dekor av 
bil?



Christian Erlandsson valde att lätta bilen mitt 
under pågående sladd. Ingen skall säga att killar 
inte kan göra två saker samtidigt.



Ivars och Skogsby i närkamp. 



Det går några däck en dag som denna.



Bra bildelar till skruvade priser
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Handla tryggt
till lägsta pris!
Skulle du hitta samma bildelar billigare än på Skruvat.se  
så garanterar vi dig samma pris – men med våra trygga  
leveranser, bra service och schyssta villkor!

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna MotorSport Arena 
 

En del av Eskilstuna Motorsportcenter 

Drifting 
Trackdays 
Gatbilar 

FB Eskilstuna MotorSportArena 
info@gmsk.se 

 
 

 
27 juni Sverigecupen Legend Cars #2  

4-5 juli Extreme Drift Allstars  
4 aug MSV Legend Cupen 
12-13 RM Final Drifting  

25 sepSM Final SuperMoto  
30 sep Final MSV Cupen Legend Cars 

 
 
 



POSTER
Foto:  Rani Giliana
www.ranisfoto.sePorsche 911 GT3
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30 sep Final MSV Cupen Legend Cars 

 
 
 



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
 
Gillstad

Generalagent / Importör / Distributör av 
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining 
Monkey, Race Ramps, HRX och Toor-
ace. Produkterna finns i vår webshop 
och hos mer än 200 återförsäljare i 
Skandinavien! 

www.seabeach.se

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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 

Däck & Fälgar

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

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se



Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Belysning

Brett sortiment av LED arbetsbelysning, 
xenon arbetsbelysning, takramper, 
varningsljus- & utryckningsljus, xenon 
konverteringssatser m.m. till marknadens 
absolut lägsta priser.  Snabb leverans 
inom hela Sverige och tillmötesgående 
kundsupport 7 dagar i veckan!

 www.crazyride.se

Högkvalitativa produkter anpassat för 
motorsport.
Hjälmar, nackskydd, fönsternät, kläder, 
bälten, intercom-system, bromsskärmar, 
väskor m.m. 
FIA-godkäntda produkter.

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

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

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.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 uppdat-
eringar.

www.stertman.com

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Extremeprotect är ett långtidsverkande 
starkt eco lackskydd för dig som vill ha 
ett lättskött och slitstarkt lackskydd. Ex-
tremeprotect Glass Coating / Drive and 
Shine 

www.extremeprotect.se

072-854 53 57
Stockholm
info@extremeprotect.se

Motorsport-produkter

Spacer tillverkning

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

www.manton.se

Tel: 0586-35888
Karlskoga



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto 
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror, 
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varn-
ingsljus.

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till 
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fos-
gate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Au-
dio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

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

www.getlow.se

info@getlow.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

www.Billjudgruppen.se

Färgelanda

Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Silikon slangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering & Foliering

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

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

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

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

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Billjud



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: tuningworldbodensee.
de



Tuning World Bodensee 
är en av europas största 
mässor för företag inom bil-
trimmning. Från början en 
bransch träff för att sälja mer 
trimprodukter. Nu med över 
1000 utställningsfordon är 
det ett populärt besöksmål. 

Mässan arrangeras i Tysk-
land varje år och lockar 
massvis med besökare från 
så väl inlandet som utlandet. 
Vi ger här med våra läsare 
lite bilder från eventet och 

lite känsla i trenderna ute i 
europa. 

Grillsäsongen har börjat!



Bodensee är en marknadsplats för köpglada 
bilentusisaster



Tyskarna har en grym känsla för stil och klass.



Inte bara tyska bilar på mässan. En rad japanska 
skönheter var också på plats.



Driftingkulturen växer inte bara i Sverige utan i 
hela Europa.



Det finns gott om kvinnlig fägring på denna 
mässa. 



 Eftermarknaden av styling är enorm i Tyskland 
trots ett hårt besiktningssystem



WTF

Snyggt men långt ifrån prak-
tiskt.



The playboy car!



Även fast det numera spottas ut porsche-
modell eller modell väcker de oerhörd stor 
uppmärksamhet ändå. 



Golf-modellerna var allt mindre förr.Tyska Sonax erbjöd rena 
bilar på mässan.



sonax.se  sonaxbilvård.se
Sonax Bilvård

”Lackskyddet sitter fortfarande kvar på min 
bruksbil efter drygt ett år. Har underhållit det 
med SONAX Brilliant Shine Detailer och bilen 
känns fortfarande ”hal” att tvätta. Kommer 

definitivt att upprepa behandlingen i år igen.”

Erick Ekholm

SONAX Xtreme Protect+Shine 
- Keramiskt lackskydd du kan lägga själv!
Skyddar lacken upp till 12 månader



sonax.se  sonaxbilvård.se
Sonax Bilvård

”Lackskyddet sitter fortfarande kvar på min 
bruksbil efter drygt ett år. Har underhållit det 
med SONAX Brilliant Shine Detailer och bilen 
känns fortfarande ”hal” att tvätta. Kommer 

definitivt att upprepa behandlingen i år igen.”

Erick Ekholm

SONAX Xtreme Protect+Shine 
- Keramiskt lackskydd du kan lägga själv!
Skyddar lacken upp till 12 månader

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: Pontus Blomqvist



Drifting är motorsporten som 
trots sin lite udda tävlingsform 
har växt år efter år. I Sverige 
har vi försökt köra drifting på 
högnivå i några år men tyvärr 
har det landat i dåligt stöd 
från övrig motorsport och 
förbund. Banägarna har kla-
gat på att det förstör asfalten 
utan att egentligen ha fakta 
i sina uttalanden. Vi har helt 
enkelt saknat flera pionjärer 

i sporten, personerna bakom 
varje framgång som ser till att 
det blir bra. Oftast är det en 
ensam drivkraft som tappert 
kämpar på över sin kapacitet. 
Detta har vi sett i många fall 
och tror även många känner 
igen sig.

Nu har några personer med 
bakgrund i driftningen gått 
samman för att få till en seriös 

Fredrik Sjödin slutade på en 
12:e plats med 55 poäng



SM-serie där man skall till-
godose förarna, banägar-
na och självklart publiken. 
Förhoppningvis gör det att 
vi kan följa sporten lite bät-
tre. Då driftingen är lite som 
att titta på ”Let’s Dance”, 
hur bra du tycker de pre-
sterat så kan juryn ha en 
annan bedömning. Detta 
utifrån driftningens sätt att 
bedöma poäng. 

Första deltävlingen i SM-
serien i drifting startade på 
Gröndal är en smal bana 
som sätter förarnas slad-
dkunskap på prov. Men 
satsar man på att bli sven-
skmästare, måste man nog 
ha några sladdvarv runt 
banan innan man ger sig in 
i leken.

Jens Stark Junttila plockade 
3:e platsen i sin Toyota 
GT86.



Johan Andersson i sin Nissan 
200 visade var skåpet skulle stå 
och tog hem hösta poäng i första 
deltävlingen. Johan som även 
förra året körde riktigt bra star-
tar med flaggan i topp tät följd av 
team BRL racingföraren David 
Skogsby. Känns som årets sä-
song kommer att erbjuda en fight 
i toppen. Flera duktiga förare i 
serien som alla är hungriga på 
ett SM-guld. Än är det långt kvar 
innan man kan se vem som vin-
ner serien. Mycket kan hända i 
drifting både med bilar och poän-
gställning. 

Se till att du inte missar chan-
sen att uppleva spänningen live 
i sommar.

Johan Anderssons Team 
kamrat Mikael Långh 
slutadet på 4:e plats i första 
deltävlingen.



Vad tycker ni om LAP TIMERS?

100%

0%
Onöd ig t

Nödvänd ig t

Johan Andersson plockade 
hem första platsen och där 
med 100 poäng. 

Tyvärr var inte vädergudarna 
med arrangörena men 
förarna var nöjda ändå. 





Nya Ford Mustang



Ford Motor Company meddelade 
idag att den helt nya Fords Mus-
tang kommer klara att accelerera 
0-100 km/t på under 5 sekunder 
- vilket gör den till snabbast ac-
celererande Ford-modell någonsin 
av dem som Ford erbjudit i större 
volymer i Europa.
Företaget avslöjade dessutom att 
mer än 2.200 kunder har beställt 
en helt ny Ford Mustang se-
dan bilikonen blev tillgänglig att 
beställa över hela Europa tidigare 
i år. I Sverige har redan ett 100-tal 
kunder beställt en ny Mustang.
Ford Mustang - till försäljning i 
Europa för första gången i bilens 
50-åriga historia - finns med Fords 
5,0-liters V8-motor som levererar 
421 hk och 530 Nm i vridmoment, 
eller den mer bränslesnåla 2,3-li-
ters EcoBoost motor levererar 317 
hk och 432 Nm i vridmoment.
V8:an på 5,0-liter utrustad med 
sexväxlad manuell växellåda, i 
fastbackversion, når 100 km/h 
från stillastående på 4,8 sekunder 
- snabbare än någon Ford i Euro-
pa sedan superbilen Ford GT, en 
exklusiv lågvolymmodell, lanse-
rades 2005. Ford Mustang 2,3 li-
ter EcoBoost fastback manuell når 
markören efter 5,8 sekunder
I Ford Mustang kan föraren op-
timera bilens prestanda för att 
passa humör och körförhållanden 
genom att använda de valbara kör-
lägena (Selectable Drive Modes), 



och utanför allmän väg an-
vända funktionen Track Apps 
för att övervaka körförmågan. 
Föraren till Ford Mustang med 
5.0-liters V8 kan också uppnå 
snabbast möjliga accelera-
tion ifrån startlinjen assisterad 
av Launch Control-teknik som 
hjälper till att leverera 0,97 g - 
nästan lika snabbt som att kliva 
in i ett fritt fall.
“Nya Ford Mustang blir galet 
snabb från startlinjen och ka-
star dig bakåt i förarstolen till ett 
rafflande soundtrack från mot-
orn”, säger Hermann Salen-
bauch, Mustang vehicle line 
director. “Men Mustang är inte 
bara snabbt rakt fram. Körup-
plevelse och väghållning kom-
mer att bli en uppenbarelse för 
europeiska förare.”
Utrustad med Fords 2,3-liters 
EcoBoost motor levererar nya 
Ford Mustang ner till 8,0 l/100 
km bränsleförbrukning och 179 
g/km i CO2-utsläpp.*
Kul både på landsväg och bana
De högpresterande motorerna 
i nya Ford Mustang får i Europa 
stöd av ett standardmonterat 
Performance Pack, som ger 
både uppgraderade bromsar 
och kylning för höghastighet-
skörning. Sofistikerad chassi- 
och karosstruktur tillsammans 
med avancerad teknik, hjälper 
till att optimera kördynamiken 

för att leverera den sportiga 
upplevelse Ford Mustang-
kunderna efterfrågar.
De valbara körlägena (Select-
able Drive Modes) styrs med 
hjälp av vippströmbrytare på 
mittkonsolen och anpassar 
AdvanceTrac elektronisk sta-
bilitetskontroll, gasrespons, 
växlingsmönster för den au-
tomatiska växellådan, och 
styrningen till något av lägena 
Normal, Sport+, Track eller 
Snow/Wet. Den elektriska ser-
vostyrningen med justerbar 
styrka ger också föraren möj-
lighet att välja mellan lägena 
Normal, Comfort eller Sport för 
önskad vikt och känsla.
För att hjälpa föraren att få ut 
så mycket som möjligt av bilen 
vid bankörning, kommer Ford 
Mustang även med funktionen 
Track Apps som kan styras via 
ratten och visas på instrument-
panelen, inklusive accelerom-
eter, acceleration timer och 
mätare för bromsprestanda, 
som bromstid och bromssträc-
ka från en inställd hastighet.
Launch Control-systemet, som 
finns till 5,0-liters V8 med man-
uell växellåda, håller motorn 
på ett förinställt värde mellan 
3000 rpm och 4500 rpm, med 
gaspedalen helt nedtryckt. När 
kopplingen släpps, kontrolleras 
vridmomentet till bakhjulen för 



att få maximalt väggrepp och 
ger konsekventa stående start-
er. Det elektroniska Line Lock-
systemet, som också finns till-
gängligt på 5,0-liters V8, lägger 
an de främre bromsarna, vilket 
gör att föraren kan värma bak-
däcken inför en start.
Ford Mustang använder en helt 
oberoende hjulupphängning 
fram och bak för både sportig 
kördynamik och komfort, inklu-
sive bakre fjädring med integral-
link som optimerar åkkomfort 
och mekaniskt väggrepp, samt 
främre MacPerson fjäderben 
med dubbla kulleder som möjlig-
gör stora, kraftfulla bromsar utan 
att påverka styrkänslan.
Karosstrukturen är 28 procent 
styvare än den föregående gen-
erationen Mustang. Viktfördel-
ningen på 53 procent fram för 
5,0-liters V8 och 52 procent 
fram för 2,3 liters EcoBoost bi-
drar till alerta och precisa köre-
genskaper.
Lättviktsmaterial innefattar alu-
minium som används till mo-
torhuven, framskärmarna, fjä-
dring, växellåda och bromsar. 
Höghållfast stål, lasersvetsning 
och hydroformningstekniker bi-
drar till en styvare kaross och 
bidrar till förstärkt körupplevelse 
och säkerhet.





Porsche 911 GT3 R



Porsche har utvecklat en täv-
lingsmodell för GT3-serien som 
körs över hela världen, 911 GT3 R. 
Den bygger på den serietillverkade 
sportmodellen 911 GT3 RS. Vid 
utvecklingen av den över 368 kW 
(500 hk) starka tävlingsbilen har 
Porsche särskilt fokuserat på lägre 
vikt, bättre aerodynamik, lägre 
bränsleförbrukning, bättre köre-
genskaper och optimerad säker-
het liksom lägre service- och re-
servdelskostnader.
Liksom sin serietillverkade släkting 
har 911 GT3 R det distinkta dubbel-
bubbel-taket och den jämfört med 
föregångaren 8,3 centimeter för-
längda hjulbasen. Det ger en mer 
balanserad viktfördelning och mer 
förutsägbara vägegenskaper jäm-
fört med tidigare GT3 R, särskilt i 
snabba kurvor. Genom att system-
atiskt använda lättviktslösningar 
för kaross, karosstillbehör och hju-
lupphängning har teknikerna sänkt 
tyngdpunkten betydligt på GT3 R 
jämfört med föregående modell. 
 
Lättviktskarossen från den seri-
etillverkade sportmodellen 911 
GT3 RS med en aluminium-stål 
kompositkonstruktion har visat sig 
vara den idealiska grunden för 
tävlingsmodellen. Taket, fronten, 
skärmar, dörrar, sido- och bakre 
sektioner samt baklucka är gjorda 
av särskilt lätt kolfiberkomposit 
(CFRP). Alla rutor, och för första 



gången även framrutan, är gjor-
da av polykarbonat.

Motorn i 911 GT3 R är en 
avancerad fyraliters boxersexa 
som i stort sett är identisk med 
den serietillverkade högpres-
tandamotorn i gatversionen 911 
GT3 RS. Direktinsprutning med 
ett tryck upp till 200 bar, liksom 
variabel ventilstyrning ger myck-
et god bränsleeffektivitet. Des-
sutom har den bättre körbarhet 
och ett bredare varvtalsområde. 
Kraften från motorn överförs till 
de 310 mm breda bakdäcken via 
en sexväxlad sekventiell växel-
låda med konstant ingrepp. Lik-
som i gatversionerna av Porsche 
911 växlar föraren med paddlar 
på ratten. 

Den aerodynamiska utformnin-
gen baseras också på 911 GT3 
RS. De distinkta luftutsläppen i 
framskärmarna ökar marktryck-
et på framaxeln. Den två meter 
breda och 40 cm djupa bakvin-
gen skapar aerodynamisk ba-
lans. 911 GT3 R har lånat idén 
med en centralt placerad kylare 
från storebror 911 RSR. Ge-
nom att slopa kylarna placerade 
längst ut vid sidorna har tyngd-
punkten sänkts, kylaren är bät-
tre skyddad vid kollisioner och 
ventilationen av het luft har för-
bättrats.



Bromssystemet i 911 GT3 R har 
också modifierats och är tack 
vare ökad vridstyvhet och mer 
exakt kontroll av ABS-system-
et bättre anpassat till långdis-
tanslopp. Framtill sitter sexkolv-
sok i aluminium och ventilerade 
och slitsade bromsskivor med 
380 millimeters diameter. Bak 
sitter fyrkolvsok och skivor med 
372 mm i diameter.

En annan aspekt vid utvecklin-
gen av 911 GT3 R är säkerhet-
en. Den förstärkta FT3 fuel cell 
säkerhetstanken är nu tolv liter 
större och rymmer 120 liter. Den 
har också en säkerhetsventil 
som stänger tillförseln av brän-
sle. Dörrarna och sidorutorna 
kan plockas bort och nödutgån-
gen i taket är större. Den nya 
tävlingsstolen skyddar föraren 
bättre vid en olycka.

Nya Porsche 911 GT3 R kan 
beställas från och med nu för 
429 000 Euro plus skatt och 
kommer att levereras från och 
med december 2015

Bild & Text: Porsche



Peugeot 308 R HYbrid



Peugeot 308 har redan fått drygt 280 000 
nöjda ägare sedan bilen lanserades tack 
vare sina raffinerade köregenskaper och 
design. På Bilsalongen i Shanghai, som 
slog upp portarna den 22 april, är det 
världspremiär för 308S som tillverkas i 
Kina. Med en försäljningsökning på hela 
43 procent 2014 är Kina idag märkets en-
skilt största marknad.
Lanseringen kryddas med 308 R HY-
brid - en plug-in bensinhybrid med sam-
manlagt 500 hästkrafter och fyrhjulsdrift, 
byggd av Peugeot Sport, som bjuder på 
en körupplevelse som går utanpå konven-
tionella prestandabilar. 0 till 100 går på 4 
sekunder och vikt/prestandaförhållandet 
är imponerande 3,1 kg/hk. Trots att bilen 
är ett kraftpaket med sammanlagt upp till 
730 Nm är utsläppet låga 70 gram CO2 
per km.
Raffinerad och elegant design, intuitiv och 
avskalad förarmiljö med i-Cockpit, kör-
glädje och nya effektiva turbomotorer. Den 
modulära EMP2-plattformen bidrar till att 
nya Peugeot 308 är en av de rymligaste, 
och samtidigt lättaste, bilarna i klassen.
Nya Peugeot 308 är en verklig 
försäljningssuccé, säger Maxime PICAT, 
Peugeots VD. Modellen har redan fått 
24 prestigefulla utmärkelser, däribland 
Årets Bil 2014. Med lanseringen av 308S 
i Kina befäster modellen att det är en bil 
byggd för världsmarknaden. Med hybrid-
versionen, 308 R HYbrid, blir den märkets 
nya ikon.
Läcker och effektiv
Peugeot 308 R HYbrid besitter de perfek-
ta egenskaperna för att klara sin uppgift – 
att leverera ren körglädje. Modellen är im-



ponerande kompakt med 
ett hjul i varje hörn, vilket 
ger perfekt balans. 308 är 
i grunden en lättviktskon-
struktion som är formgiv-
en för att uppnå klassens 
bästa aerodynamik. 
R-versionen står stadigt på 
marken med sina 19-tums-
fälgar skodda med däck i 
dimensionen 235/35 R19 
och en spårvidd som ökat 
med 80 mm. Fälgarna är 
specialkonstruerade för att 
optimera luftflödet och kyl-
ningen av bromsarna och 
läckert racinginspirerade 
med röda inslag i ekrarna.
Kapaciteten hos den här 
bilen understryks av flera 
kraftfulla designelement, 
som är hämtade direkt från 
konceptbilen Quartz som 
visades på bilsalongen 
i Paris 2014. Fronten är 
breddad och har rejäla luf-
tintag för motor- och brom-
skylning, effektiva LED-
strålkastare och en grill, 
vars rutmönster skiftar 
beroende på betraktarens 
synvinkel. De tekniska 
strålkastarna kompletteras 
av LED-blinkers, som 
kröner de stora luftintagen 
på var sin sida om grillen, 
med en ljusfrekvens som 
rullar inifrån och ut. I det 
nedre luftintaget är em-

blemet 308 R HYbrid läck-
ert utmejlsat i krom och 
blått. Bilen drar omedel-
bart till sig uppmärksam-
het eftersom den är lackad 
i en intensiv blå kulör som 
påminner om den färg som 
brukade pryda franska his-
toriska tävlingsbilar. Vid 
bakdörrarna övergår den 
speciella blå lacken, ut-
vecklad av pigment med 
fluorescens och glaspar-
tiklar, i en svart matt lack 
vilket skvallrar om att det 
handlar om en prestan-
damodell från Peugeot.
Sedd bakifrån gör 308 
R HYbrid ett lika starkt 
intryck med sin integre-
rade vinge som förbättrar 
aerodynamiken, en bak-
spoiler med PEUGEOT 
inristat med bokstäver i 
krom och en svart diffuser 
med dubbla avgasrör. Två 
kraftiga luftintag ramar in 
bakpartiet med syftet att 
hålla batteritemperaturen 
låg genom att dra ut den 
varma luften. Luftintagen 
är omslutna av ett mate-
rial i vitt som för tankarna 
till keramik. Samma mate-
rial återfinns i en elegant 
fartrand på sidorna under 
dörrarna.







Nya Porsche Boxster Spyder



Porsche inleder årets åka 
öppet-säsong med värld-
spremiären av nya Box-
ster Spyder på bilsalon-
gen i New York. Den nya 
toppmodellen i Boxster-
serien behåller sin karaktär 
från förra Spyder som re-
dan fått kultstatus. Till ex-
empel öppnas och stängs 
tygtaket för hand och bilen 
finns endast med manuell 
växellåda. The New York 
International Auto Show 
inleds under påskhelgen.
Som en äkta öppen road-
ster erbjuder Boxster Spy-
der traditionella sportbil-
supplevelser men med 
moderna prestanda. Det 
innebär fast fjädring med 
20 mm sänkt kaross, 

bromsar från 911 Carrera, 
mer direkt styrning och en 
3,8-liters sexcylindrig mo-
tor med en effekt av 375 
hk (276) kW. Förare och 
passagerare kan därför 
se fram emot en fantas-
tisk körupplevelse i den 
lättaste och ändå mest 
kraftfulla av alla Boxster. 
Det tar bara 4,5 sekunder 
för Boxster Spyder att ac-
celerera från 0 - 100 km/
tim och toppfarten är 290 
km/tim. Bränsleförbruknin-
gen är enligt NEDC 9,9 li-
ter per 100 km. 
Porsche Boxster Spyder 
har några stilmässiga de-
taljer som ska erinra om 
Porsches legendariska 
sportmodeller och täv-



lingsbilar. Till exempel, som en 
tribut till 718 Spyder från 1960-talet, 
har nya Boxster Spyder två längs-
gående strömlinjeformade tunnlar 
från nacksskydden och bakåt över 
motorhuven.
Lättviktstaket med manuell öppning 
ger gott skydd i vardagen och påmin-
ner om äldre tiders roadsters medan 
suflettens fenor som sträcker sig 
bakåt ger bilen dess karaktäristiska 
silhuett. Fram- och bakparti kommer 
från Cayman GT4.
Inredningen i den nya toppmodellen 
skapar, ännu mer påtagligt än i an-
dra versioner av Boxster, känslan av 
äkta körglädje. Föraren och passag-
eraren sitter i lätta sportstolar med 
kraftiga sidostöd. Den nya ratten 
med en diameter på 360 mm hjälper 
föraren av mittmotorsportbilen att 
köra kvickt och exakt.
I linje med modellens renläriga ut-
formning är varken radio eller luft-
konditionering standard, allt för att 
spara vikt. Båda delarna kan dock 
väljas till utan kostnad. Dessutom 
kan kunden som tillval beställa hela 
det utbud av ljudutrustning som 
finns tillgängligt för Boxster. Porsche 
Communication Management (PCM) 
med alla sina specialfunktioner kan 
också väljas som tillvalsutrustning.
Nya Boxster Spyder kommer att lan-
seras på marknaden i juli men kan 
redan nu beställas hos återförsäl-
jarna. Svenskt pris är ännu inte fast-
ställt.
Bild & Text: Porsche



tillsammans r äddar vi  liv

Framtidens blodprov visar 
om du får hjärtinfarkt eller inte.

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för 
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se 
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år. 

Nästa avgörande genombrott 
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande 
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom. 
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
barn, dina barnbarn, en kär vän? Genom
ett enkelt blodprov kan din läkare avgöra
det och fler liv kan räddas.

En världsunik kunskapsbank
Det blir möjligt tack vare en världsunik 
kunskapsbank som ska byggas upp på
våra universitetssjukhus. Med avance-
rade provtagningar av olika slag kan man
hitta de riskmarkörer som varnar för
hjärtsjukdom. Upptäcka faran och kunna
ge skräddarsydd behandling så att hjärt-
sjukdom aldrig behöver uppstå.

Många tiotusentals givare ger generösa
gåvor till Hjärt-Lungfonden. Jag är med –
och din gåva behövs också. 

Vi måste bli fler som ger till forskningen.

arne hegerfors

Ring 0200-89 19 00
eller ge din jubileumsgåva på

www.hjart-lungfonden.se

pg 90 91 92-7. läs mer om vårt 110-årsjubileum på www.hjart-lungfonden.se

Green Light Magazine_297x210_Layout 1  2015-01-28  14:26  Sida 1



Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

tillsammans r äddar vi  liv

Framtidens blodprov visar 
om du får hjärtinfarkt eller inte.

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för 
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se 
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år. 

Nästa avgörande genombrott 
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande 
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom. 
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
barn, dina barnbarn, en kär vän? Genom
ett enkelt blodprov kan din läkare avgöra
det och fler liv kan räddas.

En världsunik kunskapsbank
Det blir möjligt tack vare en världsunik 
kunskapsbank som ska byggas upp på
våra universitetssjukhus. Med avance-
rade provtagningar av olika slag kan man
hitta de riskmarkörer som varnar för
hjärtsjukdom. Upptäcka faran och kunna
ge skräddarsydd behandling så att hjärt-
sjukdom aldrig behöver uppstå.

Många tiotusentals givare ger generösa
gåvor till Hjärt-Lungfonden. Jag är med –
och din gåva behövs också. 

Vi måste bli fler som ger till forskningen.

arne hegerfors

Ring 0200-89 19 00
eller ge din jubileumsgåva på

www.hjart-lungfonden.se

pg 90 91 92-7. läs mer om vårt 110-årsjubileum på www.hjart-lungfonden.se

Green Light Magazine_297x210_Layout 1  2015-01-28  14:26  Sida 1



aug #5
Time Attack
Evenemang

Gatebil Våler 
Evenemang
 
Gumball 3000 
Evenemang
 
Massa Sportbilsnyheter 
Nyheter

# Rule no.1
Subscribe today



#5
Bra bildelar till skruvade priser
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Över 100 000 artiklar
inom Styling och Performance.
Vårens nyhet är vårt stora sortiment inom styling  
och performance, som kan göra just din bil helt unik! 
Kolla in på skruvat.se för att få mer inspiration.


