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LEDARENLEDAREN
Ny plattform &
jag på Time Attack
Nu är helgerna fulla med
arrangemang och vår inbox
fylls med inbjudningar till alla
tänkbara event. Tyvärr hinner
man inte åka på allt och nu som
nybliven pappa så får mitt fokus
vara att få ihop texter och den
kommande galan i höst. Men
jag passade dock på att besöka
Timeattack.nu’s säsongspremiär
på Kinnekulle för att låta min son
få uppleva sitt första event. Blev
inte besviken på att jag valde detta
event då arrangören Superior
media verkligen bjöd på en rejäl
förändring tävlingsmässigt i år.
Något som verkar uppskattas av
teamen.

Hoppas på att få komma ut på
fler event denna säsong även om
min Speedster står obesiktigad i

garaget. Men tanken är kunna ta
tag i att få denna ut på gatorna för
några mil även i år.

Vi har börjat publicera våra
nummer på Joomag.com, en
stor plattform för e-tidningar.
Vi hoppas med detta kunna
få upp läsarantalet lite till. Vi
märker dock att många inte
lägre skriver upp sin e-post i
vår prenumerationstjänst. Detta
kommer vi att försöka ändra på
då vi gärna vill kunna erbjuda
våra prenumeranter exklusiva
erbjudanden och tävlingar. Har
du din adress registrerad?

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

”LÄTT ATT APPLICERA och nu slipper jag tänka på att stortvätta bilen hela tiden, bara att schamponera och skölja av så är den
SKINANDE REN igen!”
- Pierre Ingelsgård
Foto: Martin F Persson,
Bilbilder.se
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Sonax Bilvård

REPORTAGE
Text: Daniel Serénus
Foto: Roger Persson

För 15 år sedan visade han upp en Opel Kadett som fick folk att häpna. En bil som under flera
år byggdes om med framgångar på prispallen. Nu är han tillbaka med en Opel av vass karaktär.

Vi pratar självklart om Henrik
Elg, som trots allt bara är 36
år gammal och redan en veteran inom bilbyggande. Han
har genom åren presenterat
kreativa byggen där bara fantasin varit begränsningen. För
alla som hängt med i hans
byggframgångar minns kanske det första riktiga showbygget, en Opel Kadett med
en helt unik dörröppningslösning. En bil som byggdes
om flera gånger åren mellan
2001-2004.
Nu har ytterligare en Opel
fått ge vika för hans kreativitet. Denna gång blev det
kompisen Markus Österbergs
gamla Opel Calibra som blev
projektet. Markus är också
känd som vår eminente korrekturläsare och en känd profil i branschen.
Under början av 2000-talet
var Opel Calibra en mycket
vanligt förekommande bil
på utställningar. Modellen
gjordes i flera versioner men
den mest potenta var den
4-hjulsdrivna turbomodellen.
Det var nämligen just denna
modell som Markus hade
stående i garaget och som
Henrik lyckades överlåta till
sin ägo.

Bakljusen kommer i från en Saab 9-3.

Vauxhall är ett gammalt engelskt
bilmärke som blev uppköpt av Opel och
är anledningen till att Opelsmodeller får
ett Vauxhall emblem i Storbritannien.

Allt började med att vännen
Macke frågade om de skulle
hitta ett projekt att sätta vantarna i. Det Henrik då inte visste var att detta skulle bli hans
hittills största projekt.
Idag är det svårt att urskilja
Calibrans grundformer och
bilen är en kombination av en
rad olika bilmodeller. Målet

Det är svårt att förstå att denna bil är 22
år gammal.

har dock alltid varit att bygga
i plåt så mycket som bara går
enligt Henrik.
Jag började med att köpa en
halv Opel Astra H ifrån skroten och sedan började idéerna
ploppa upp i huvudet, säger
Henrik.
Men delarna kommer från
olika bilmodeller, alltifrån BMW
till Saab. Det är ett hopplock
att jämföra med ett barn i en
godisaffär.
Hela

frontpartiet

inklusive

balkar är utbytt till Opel Astra
H. Bakspoilern byggdes först
färdigt men när den väl var
monterad kändes det inte helt
hundra. Därför satte de vinkelslipen i den igen och började om från början.
Bakljusen kommer från Saab
9-3 som med hantverk har
monterats ihop med bakpartiet. Bilen är rejält breddad både
bak och fram, och till skillnad
från hans förra Passat ville
Henrik att bygget skulle göras
i plåt. Därför blev det extremt
mycket plåtarbete.

Det gäller att inte stå för nära fälgarna
på denna bil när Hernik rullar förbi. Då
hjulbultarna är av vassare karaktär.

När vi frågade Henrik om vilken
del av bygget han var mest nöjd
med ville han svara helheten,
men avslutade med att välja bakskärmarna och det breddningsoch designarbete som ligger bakom detta.
På Henriks förra Passat bygge
hade man monterat ett vinyltak
och detta är något Henrik valt att
göra även på detta bygge. Kanske kan detta bli en kommande
trend hos bilentusiasterna. Vem
vet?

Bilen är byggd för utställning och den är
vad man kan kalla totalt förändrad. Ett
riktigt showbygge.

Skall man sammanfatta bygget
så ser den ut som en modern
coupémodell som lika gärna
skulle kunna vara helt original
med en snygg showlack för den
okunnige. Men för ett tränat öga
ser man vilken tid som är nerlagd
i bilen. Den är helt klart speciell
och även om Henrik och hans
vänner har lagt ner mycket tid,
så kan de nu avnjuta ett showbygge utan dess like.
Vi på tidningen tycker att det är
kul att se att Henrik vägrar ge
upp och vi hoppas på att kunna
se fler galna idéer från denna bilbyggare.

FAKTA

Namn: Henrik Elg
Ålder: 36
Bostadsort: Klippan
Arbete: Trädgårdsanläggare.
Bilmodell: Opel Calibra Turbo 4x4
Årsmodell: 1996
Hur länge har du/ni ägt bilen: September 2015

Tack till:
Megastor tack till Marcus Andersson som hjälpt mig otroligt
mycket, Nicklas Månsson, Hans-Ove Boborg, Morgan Svennarp,
Jimmy Lagerholm, Markus Österberg, Andreas och Micke på Lacktyl,
Robin Larsson, Andreas Olofsson, Önder Akay, Sanel Hassani,
Fredrik Håkansson, Calle Burgman, Gustav och Christoffer på BRL,
Pernilla på Sonax, Christian på Hagmans.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började med att jag och Niklas’s bror höll på lite med bilar. Sen när jag blev äldre så skaffades
egna bilar, redan som 17 åring började jag och Nicklas skruva för fullt.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Haha ja ni, bilbyggare ser jag mig inte som! Där blir det svårt att sätta en siffra. Vill tillägga att min
vän Niklas Sahlin som har varit med och byggt frozen-bilen och de äldre projekten man haft, han
är en 10a i mina ögon (grymt duktig kille )
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Ja det är en del men värst var nog när jag och Nicklas höll på att färdigställa cabben och det blev
översvämning i garaget, då blev man aningen panikslagen.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motorn samt den elektroniska biten.
Vem är din förebild?
Självklart Henrik Elg! även min extra pappa
.
Bästa garagedrycken?
Öl & Energidryck

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
När man håller på med något projekt lägger man ner all ledig tid som finns på dygnet

Fakta
Namn:
Kristian EK
Ålder:
30år
Bor:
Ronneby
Arbete:
Kock
Civilstatus:
Sambo

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Inget för tillfälligt, sen får vi se ifall det blir något nytt.
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Otto Johansson

Linköping City Race arrangerades för första gången den 14-maj i år. Tyvärr
var detta maj månads kanske kyligaste dag, men
många hade trotsat det
kalla vädret för att uppleva
motorsport på nära håll.
Arrangemanget arrangerades av energidrycksföretaget Black Ant, detta
var första året evenemanget arrangerades och
förväntningarna var blandade. Tyvärr hade några
saboterat för arrangörerna vilket resulterade
i förseningar i programmet men besökarna hade
överseende med detta
och stannade kvar.
Arrangemanget kördes på
avlysta allmänna vägar
mitt utanför Linköpings
hockeyarena,
så denna dag fick den vanliga
trafiken bilarna köra en
omväg. Den som besökte
arrangemanget kunde se
allt från extrema motorsportsbyggen till kändisar
som rattade runt banan.
Ett koncept som fungerat bra på andra delar i
Sverige. Även driftiguppvisningen var ett mycket
populärt inslag i program-

På grund av att några idioter hade förstört för arrangörerna
sprack tidsplanerera för hela dagen. Vilket var mycket
olyckligt för alla besökare.

met enligt besökarna.
Arrangören vill inte uttala
sig om det blir ytterligare ett
evenemang nästa år. De
har lagt ner enormt mycket
tid och slit i projektet att få
till en familjedag mitt i centrala delarna av Linköping
i motorsportens tecken.
Därför är förståeligt med
tanke på tråkiga incidenten
att man överväger beslutet
om att anordna detta event
även nästa år.. Vi på tidningen hoppas kunna skicka
några stärkande ord om att
vi gärna ser eventet som
återkommande!

Trots att dagen var den kallaste i hela maj
månad var det många som trotsade detta
och besökte arrangemanget.

Driftingen är verkligen en publiksport då
den lockade ung som gammal att imponeras över förarnas totala kontroll.
Något som Johan Andersson från Linköping
har.

En gammal Jaguar med mycket effekt under locket.

Även en del tvåhjuliga fordon var på plats
för uppvisning av motorsport.

Under huvan ser vi Jens Byggmark som
var på plats.

Denna Ultima GTR är ingen nyhet för
inbitna läsare. Den var nämligen med i
ett reportage för några år sedan.

Flera sportbilar körde på den uppbyggda banan.

och öppnar
återigen grindarna till Brottet
juli kl 10 - 17
lördagen
för alla bilintresserade
Sportbilar - GT bilar - Formelbilar
Rallybilar - Racingbilar - Specialbilar

Årets jubilarer
Morgan och BMW
Underhållning på scenen
Speakers
Peter Sundfeldt
Bosse Bildoktorn
Flyguppvisningar
Catering
Barnaktiviteter
Storbildskärm
Marknad
Entré 100 kr
Betala gärna med Swish
Kortbetalning ej möjlig

Följ oss
på

facebo

ok

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Messe Friedrichshafen |
TUNING WORLD BODENSEE

Ännu ett år har gått och vi blir
fortfarande lika imponerade
av mässan. Vi känner att vi
måste dela med oss av vad
övriga Europa ställer ut för
bilar på detta evenemang.
Det har nu gått 13 år sedan
Tuning World Bodensee slog
upp dörrarna för åskådarna
och utställarna för första gången. Fortfarande är intresset

Tillskillnad från Bilsport Performance & Custom motor show
växer antalet montervärdinnor för
varje mässa som arrangeras.

stort och
fyller mässhallarna i Friedrichshafen. På
årets mässa fanns ett för oss
svenskar
välkänt ansikte
som förra året plockade hem
det åtråvärda priset Peoples
Choice Performance samt
JF Launier’s Special Award
på Bilsport Performance &
Custom Motor Show, nämligen Anders Franzén med sin

exceptionella Volvo Amazon
kombi. Kombin blev inte tommare på vägen hem, då ett så
fint pris som Top 5 följde med.
Under tiden mässan var igång
(5-8 Maj) var det en annan stort
välkänt evenemang igång som
körde sina 3000 miles, Gumball
3000 bilarna hade nämligen
depåstopp på Tuning Worlds
Bodensee!

Gymkhana-legenden Ken Block var på
plats med sin senaste rallybil

En bild säger mer än 1000 ord.

Liberty Walk grundaren Wataru Kato i egen
hög person. Mäktigt!

Denna ägare älskar visst snö och
speciellt afterski.

Svensken Anders Franzen var på plats
med Amazonen.

En Opel med klass i alla dess former.
Så här skall det se ut.

Alla medel är godkända när det gäller att
locka till sig besökare till sin monter.

Många har knappt hunnit se den nya
Corvette C7an. Men tyskarna har redan
börjat bygga om den.

Bodensee juryn sägs vara hårda i sin
bedömmning. Här granskas en Toyota
Supra ända in i minsta detalj.

Annorlunda dörröpningslösning på denna
Corvette C6.

Va fan kunde ägaren inte tagit bort
flugorna i grillen som folk verkar reagera
så över.

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Motoroptimering

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.
Det är värt en omväg!

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

Vi erbjuder ett brettsortiment av produkter till din bil. Med ett starkt hjärta för
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.

www.persverkstad.se

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Tel: 0706-64 24 66
Lidköping

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Avgassystem

www.improxcustoms.com

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

www.skruvat.se

www.seabeach.se

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
Jönköping

Ferrita det givna alternativet för många
bilentusiaster när det gäller avgassystem, givetvis i rostfritt.

www.ferrita.com

E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Reservdelar & Drivlina

Motorsport-produkter

Belysning

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan
som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar,
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkarmar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök
rätt delar via ditt reg.nr. på

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

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!

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

www.drivknuten.se

Bilvård

www.simpson-europe.com

www.crazyride.se

Allt man kan tänka sig till bilen

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.se
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!
www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

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

Styling & tillbehör

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.

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

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Tel: 019- 206750

www.brl.se

Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhättan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

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. Även
skräddarsydda bilklädslar

Vi har allt från beslysning till bromsar. En
webbshop för entusiaster av entusiaster.
Fullspäckad med delar som din bil verkligen behöver.

www.mlimits.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

www.jspec.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

Här hittar du billjud med kvalité!
Ground-Zero - Esx - Massive Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Fälgrenovering, breddning &
Spacertillverkning.

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar,
tillverkar spacers, riktning och lackering
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Vinyldrapering & Foliering

Silikonslangar m.m.

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Egenutvecklade intercoolers, vattenkylare, silikonslangar & rörpaket! Samt
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och
snabbaleveranstider!

Trimning renovering samt optimering av
nya och äldre motorer.

www.do88.se

www.trendab.com
Nykvarn

Tel. 08-588 010 88

Motorsportsutrustning både butik och
webshop

Inredning

Lackering - & rekondtillbehör

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdig printade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.

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

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

www.vnvinyls.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Gör som många andra - handla av oss

www.billackering.eu
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: HP MEDIA

Premiären av Gatebil i Norge
är alltid en höjdpunkt för många, mycket körtid och chans
att äntligen få känna på hur
den nybyggda eller finjusterade bilen fungerar igen efter
vintern slit. Detta trots att ett
längre vinterupphåll gjort ett
avbrot, så sitter tekniken i
ryggraden och man kommer
snabbt in i sin körstil. Gatebil

Våler erbjöd en del nya balla
bilar, ett bygge vi fastnat för
och följt flitig under vintern/
våren är Andre Olsen’s Hyundai Veloster som är breddad,
ombyggd till RWD och drivs
av en 2JZ, kan det bli ballare än så? André har givetvis
fått hjälp av bland annat Kim
Olsen och Vidar Jensen. En
annan ball skapelse som vi

fick se i påskas på Bilsport Performance & Custom Motor Show var
Radni Molhampour’s Lamborghini
Gallardo GT3 som under helgen
rattades av norska driftingstjärnan
Kenneth Moen som vanligtvis åker
på bredden på andra sidan Atlanten. Tror nog att Kenneth kommer få
ratta denna GT3 fler gånger under
Gatebil Extreme tävlingarna under
säsongen.
I skrivande stund har Gatebil Mantorp precis varit och inom några
veckor väntar årets höjdpunkt Gatebil Rudskogen, den stora sommar-

GT86:an har verkligen blivit den driftingbil man
förutspådde.

Finnarna i Black Smoke Racing gör ingen
besviken under Gatebil.

Kenneth Alm vet nog inte hur man kör lugnt, genom
åren har han mekat mer än bilen har rullat. Men den nya
VW Siroccon verkar hålla bra.

Robin H Alsaker är en återkommande profil på
Gatebil Eventen. Hans Supra går alltid varm om
däcken när han sitter bakom ratten.

TWIN DRIFT är inget för nybörjare. Men alltid lika
häftigt att beskåda.

Vart i landet saknas det banor?

Västra Sverige

42%
Östra Sverige

0%
Norra Sverige

42%
Södra Sverige

14%

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Rani Patrous-

Det har nästan hunnit bli lite av
en tradition att uppmärksamma
Racing Rascals evenemang Ba(r)
ndagen, där svårt sjuka barn med
familj bjuds in för att åka runt
banan i allt från supersportbilar till
driftingmaskiner. Detta är något
barnen uppskattar och anger som
sina lyckligaste stunder. Förra
gången var vi med och rattade
vår Opel Speedster runt banan. I
år fick vi tyvärr avstå vilket tynger
vårt hjärta.
I år var det Gröndal som invaderades av bilar för miljoner. Trots
att bilarna inte hann upp i några

högre hastigheter runt den tekniska banan fick det barnen att skina upp som stark sol en vacker
sommardag. Detta är ett arrangemang som verkligen gör skillnad.
Alla förare som frivilligt ställer
upp tar med sig en känsla som är
svår att beskriva. En känsla av att
gjort något litet som är så stort för
någon annan.
Nästa år hoppas vi kunna vara en
del av detta mycket speciella arrangemang.

Utbudet för barnen och anhöriga var allt annat
än tråkigt.

Även Batman's söndagsräser fanns på plats

Time Attack föraren Daniel Wembo var på plats
för att ge barnen en tur i sin nya Porsche Cayman GT4. Vilken bil!

Gröndal är Sveriges kanske mest uppskattade
driftingbana.
Därför visade en del hur man åker på bredden.

Detta blir för barnen och deras familjer ett
minne för livet. Racing Rascals har verkligen
skapat ett event som fyller både förare och
medåkarna med ett léende på läpparna.

Allt från klassiska till supermoderna sportbilar
fanns för barnen att välja emellan.

Denna Lotus Exige är något för Star Wars
-fansen.

Tummen upp för ytterligare ett lyckat genomfört event.

BMW M3

Revolutionerande fingertoppskänsla. När BMW M
GmbH 1986 lanserade den
första generationen BMW
M3 förändrades det sportiga mellanklassegmentet
för alltid.

Historik
BMW M3

1986
E30 M3 – en 3-serie med
svällande skärmbreddare
och oöverträffad kördynamik.Cirka ett halvår
Aldrig tidigare hade en efter världspremiären av
tillverkare så konsekvent nya E30 M3 på Frankfurtöverfört
motorsport- salongen 1985 fick motorsteknologi till en standard- pressen till slut tillfälle att
modell som BMW gjorde testa den extrema ”supermed 3-serien. Resultatet 3-serien” med sina svälblev en sportbil med kom- lande skämbreddare på
promisslösa
köregens- Mugellobanan i Italien. Det
kaper OCH fulländade var inte bara utseendet
som var spektakulärt, den
vardagskvaliteter.
högvarviga
4-cylindriga
sugmotorn på 2,3 liter och
Sedan dess har BMW M 200 hk i kombination med
lättviktskonstrukständigt arbetat med att bilens
förfina denna bil- och sti- tion som gjorde att E30 M3
likon som idag är inne på vägde in på blott 1200 kg
sin femte generation. Un- resulterade i en körmaskin
der åren har karaktären i som är svårslagen än idag.
varje ny generation BMW 1988 presenterades EvoM3 alltid varit sina rötter versionen med högre effekt, 220 hk, och högre
trogen.
toppfart, 243 km/h mot 235
För att fira att denna leg- km/h. 1990 lanserades den
endariska modell fyller 30 vassaste versionen av E30
år i sommar lanserar BMW M3 – BMW M3 Sport Evoden exklusiva jubileumsut- lution med omarbetat chasgåvan BMW M3 ”30 Jahre si, optimerad aerodynamik
M3” som byggs i en be- samt en 2,5-litersmotor på
gränsad upplaga om 500 238 hk. 600 exemplar byggdes.
exemplar.

rade sekventiella M-växellådan
1992
E36 M3 – från fullblodsrac- (SMG), som innebar att föraren
er till elegant coupé.Till skill- bara behövde föra växelväljaren
nad mot första generationen M3
var E36 M3 som lanserades 1992
inte ursprungligen tänkt och utvecklad som en tävlingsbil. Andra
generationen M3 hade ett betydligt
mer diskret yttre och under huven
ruvade inte längre en fyra utan en
rak sexcylindrig sugmotor på 2990
cm3 som utvecklade hela 286
hk och 320 Nm. Tack vare bland
annat den innovativa kamaxelstyrningen VANOS slog motorn
med sin specifika effekt på 97 hk/l
resp. 108 Nm/l inte mindre än två
världsrekord i kategorin stora sugmotorer. Ett distinkt karaktärsdrag
på nya M3 var ytterbackspeglarnas dubbelstagsform, ett utvändigt kännetecken som alltjämt går
igen i dagens M-modeller. 1994
utökades BMW M3-paletten till att
omfatta en cabrioletvariant och för
första gången erbjöds BMW M3
nu även i sedanutförande. 1995
genomgick E36 M3 en teknisk
uppdatering där bl a motorn fick
dubbel-VANOS och förstorades till
3201 cm3 vilket resulterade i en effekt på 321 hk. 0-100 km/h gick nu
på 5,5 sekunder, en halv sekund
snabbare än trelitersmodellen.
1996 blev BMW M3 världens
första massproducerade modell
att erbjuda automatiserad manuell växellåda. Den racinginspire-

bakåt resp. framåt för att växla upp
resp. ned, blev så pass populär att
nästan vartannat exemplar av E36
M3 3.2 utrustades med SMG-växellåda.

E36 M3 – från fullblodsracer
till elegant coupé.

2000
E46 M3 – toppatlet med
självsäker utstrålning.Tredje generationen BMW M3

hade återigen ett mer extrovert
utseende än generation 2. Med
motorhuvens power dome-bula,
de breddade hjulhusen, den aerodynamiskt optimerade bakluckan
med sin spoilerläpp och avgassystemets fyra avgaspipor gick det
inte missta sig på de sportiga ambitionerna hos generation E46 M3
och dess avsevärt tuffare utstrålning. Motorn hade nu vuxit till 3246
cm3 vilket gav 343 hk och 365
Nm samt 0-100 km/h på 5,2 sek.
2001 lanserades cabrioletmodellen som med sin låga midjelinje
gav ett ännu muskulösare intryck
än sitt coupésyskon. Någon sedanmodell producerades aldrig.
2003 introducerades E46 M3 CSL,
Coupé Sport Leicht, en lättviktsversion där vikten sänkts med 110
kg till 1385 kg vilket tillsammans
med motorns effekt på 360 hk gav
ett vikt-/effektförhållande på 3,85
kg/hk. 0-100 km/h gick nu på 4,9
sek, 0-200 km/h på blixtrande 16,8

E46 M3 – toppatlet med
självsäker utstrålning.Tredje
generationen BMW

sek. Viktoptimeringen innebar
bland annat att ”onödig komfortutrustning” fick stryka på
foten samt att ett tak i kolfiber
monterades för att sänka både
totalvikten och bilens tyngdpunkt. Dessutom optimerades
CSL-modellens chassi, bromsar och styrning för att erbjuda
den kanske mest ofiltrerade
körupplevelsen hos någon
modern BMW. En sann legend
bland legender.

2007
E90/92/93 M3 – 4:e generationen med V8-motor och kolfibertak som
standard.M3 generation 4

frångick den så framgångsrika
raka sexan som funnits i de
två tidigare M3-generationerna och istället utrustades
den med en nyutvecklad och
högvarvig sug-V8 på 4 liter
och 420 hk vid 8300 v/min.
Accelerationstiden från 0 till
100 km/h tangerade E46 CSLmodellens, 4,9 sek. Trots de
extra två cylindrarna vägde
motorn bara 202 kg, 15 kg
mindre än den utgående raka
sexan. M GmbH:s intelligenta
lättviktsfilosofi vidareutvecklades även i denna generation
M3, exempelvis var kolfibertak
nu standard i BMW M3 Coupé
medan hjulupphängningarna
nästan helt var tillverkade av

aluminium. Hösten 2007 introducerades en sedanvariant
och cirka ett halvår senare debuterade cabrioletversionen.
2010 presenterades E92 M3
GTS, en gatlegal vikt-, material och chassioptimerad specialversion i samma anda som
E46 M3 CSL, med V8-motorn
uppborrad till 4,4 liter och 450
hk tillverkad i 138 exemplar.
2011 lanserades en annan viktoptimerad specialversion, sedanen E90 M3 CRT (Carbon
Racing Technology), som med
drivlina från M3 GTS samt omfattande inslag av kolfiberkomponenter i kaross och interiör
blev en slags 4-dörrars motsvarighet till coupémodellen M3
GTS. Tillverkad i 67 exemplar
vilket gör M3 CRT än mer sällsynt än M3 GTS.

2014
F80 M3 – innovativ motorteknologi och konsekvent
lättviktskonstruktion.För första gången

presenterade M GmbH både
sedan- och coupéversionen
samtidigt. Denna generation
markerade även starten på en
distinktion mellan sedan- och
coupéversion där sedanen
enligt den nya nomenklaturen
benämns M3 och coupéversionen M4. Den helt nyutvecklade sexcylindriga M TwinPow-

E30 Karossen: En 3-serie med svällande
skärmbreddare och oöverträffad kördynamik

E90/92/93 M3 – 4:e generationen med V8motor och kolfibertak som standard..

er Turbo-motorn markerade
även den ett paradigmskifte
då det för första gången satt
en turboladdad motor i en
M3-modell. 431 hk och 550
Nm tillgängligt över ett brett
varvtalsregister imponerade
inte minst i jämförelse med
utgående M3-modell då den
nya motorn utvecklade nästan
40 procent högre vridmoment
än föregångaren samtidigt
som bränsleförbrukning och
utsläpp hade minskats med
cirka 25 procent. 0-100 km/h
gick nu på blixtrande 4,1
sekunder med 7-stegad M
DKG-växellåda. Utöver pres-

tanda och fartresurser karaktäriseras denna generation
av en utpräglad lättviktsfilosofi där viktoptimering spelat en
betydande roll i utvecklingsarbetet. Viktminskningen med
80 kg jämfört med utgående
modell är resultatet av ökat
inslag av exotiska lättviktsmaterial som kolfiber, aluminium och magnesium. Våren
2016 introduceras specialversionen BMW M3 ”30 Jahre
M3” i begränsad upplaga om
500 exemplar.
Text & Foto: Bmw

ta ST200
Ford Fies

Nya Ford Fiesta ST200, den
mest kraftfulla Fiestan någonsin, lanseras detta år i samband med 40-års firandet av
den omtyckta modellen. Jämfört med Fiesta ST producerar
nya ST200 10 procent mer
kraft och 20 procent mer
vridmoment genom den specialkalibrerade 1,6 liters bensinmotorn EcoBoost. Bilen
går från 0-100km/h på 6,7
sekunder och innehåller en
förbättrad fjädring och styrning jämfört med tidigare modeller.
Europalanseringen av den
nya ”hot hatchen” Ford Fiesta
ST200 drar igång under juni
månad. Den utvecklade Fies-

tan med 1,6 liters EcoBoostmotor blir en del av Fords 40års firande av modellen, nu
med utvecklad styrning, bättre kördynamiska egenskaper
och en ny, sportig look.
– Fiestan är verkligen älskad
av såväl ägare som journalister. Nya ST200 tar nu bilen
till ännu en nivå vad det gäller
kraft och prestanda. Vi tror
detta kommer bli en framtida
klassiker, säger Joe Bakaj
från Ford Europas produktutvecklingsavdelning.
Bygger vidare på prisbelönad
prestanda
Den berömda körupplevelsen
från den mångfaldigt prisbelönade Ford Fiesta ST har

nu förbättrats ytterligare för Fiesta ST200. Den tidigare STmodellen har bland annat varit
populär på grund av sina gocart-liknande egenskaper och
starka motor. Med Fiesta ST200
har man förvaltat dessa delar
och utvecklat väghållning, kontroll och förarkomfort.
Exklusiv design och specifikationer
Fiesta ST200 erbjuder en mer
djärv och distinkt design än
tidigare modeller. Interiören
är täckt av den unika färgen
”Storm Grey” som ger bilen en
lyxig känsla. Tillsammans med
modellens framträdande 17
tums hjul med mattsvart legering/lättmetall och kromade fälgar får bilen en helt unik look.
Teknisk utrustning
Ford SYNC - röstaktiverat kommunikations- och underhållningssystem med en 5 tums display
Strålkastare med LED-ljus
Ljudledare som anpassar och
leder motorns ljud in till kupén
för en förhöjd körupplevelse.
MyKey – system som låter
köraren fastställa maxhastighet
och ljudvolymer.

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

hiron
Bugatti C

Golf GTI Clubsport S sätter
nytt varvrekord för framhjulsdrivna bilar på racingbanan
Nürburgring med en tid på
07:49:21 minuter
· Den nya, exklusiva versionen är tvåsitsig, har 310
hk under huven och ett nytt
chassi
Rekord på Nordslingan –
premiär
på
Wörtherseeträffen
Golf GTI Clubsport S far över
mållinjen på ”Det gröna helvetet” som en pil.

Prestandavärdena för det
nya flaggskeppet i Golf GTIserien talar för sig själva:
310 hk, 0-100 km/h på 5,8
sekunder, topphastighet 265
km/h (ej begränsad) och en
EU-tjänstevikt (inklusive förare och bagage) som sänkts till
endast 1 360 kg. Ändå är det
nya varvrekordet på Nordslingan som allra bäst demonstrerar hur snabb den här
bilen egentligen är.
Speciell Nürburgring-inställning
Som en unik finess har Golf
GTI Clubsport S fått en speciell
Nürburgring-inställning
som stämmer av bilen per-

fekt för denna, världens mest
krävande, racingbana.
Totalt kommer bilen att tillverkas
i endast 400 exemplar. 100 av
dessa kommer att säljas i Tyskland och resten i övriga världen.
En handfull exemplar planeras
för den svenska marknaden.
Denna limited edition-modell av
GTI går i samma färger som originalet en gång gjorde – ”Tornado
Red”, ”Pure White” och ”Deep
Black Pearl Effect”, och taket på
röda eller vita GTI Clubsport S
är också det lackerat i svart. Var
i världen den här skapelsen än
kommer att dyka upp, gör den
det i form av en tvådörrarsbil
med manuell växellåda – allt för
att hålla vikten nere.
Jämfört med Golf GTI Clubsport
med manuell växellåda, har vikten för ”S” sänkts avsevärt. Resultatet är ett vikt/effekt-förhållande på 4,15 kg/hk. Golf GTI
Clubsport S, som har ett vridmoment på 380 Nm i varvtalsområdet 1 700 och 5 300, är tvåsitsig.
Idén till en Golf GTI Clubsport S
kom då konstruktörerna bakom
den ”vanliga” GTI-modellen testade slutversionen av Golf GTI
Performance på bana. ”Det var
uppenbart för oss att denna GTI
hade en enorm potential”, minns
Karsten Schebsdat, chef för
chassiavstämning på Volkswa-

gen, ”så vi bestämde oss för att
få ut så mycket prestanda ur den
här bilen som det bara gick. Det
var ett litet team som tog projektet hela vägen från A till Ö, precis
som när Volkswagens första Golf
GTI utvecklades.”
Utöver den viktminskning och
prestandahöjning som beskrivits
ovan, är det främst två faktorer
som spelar stor roll för att kunna
bygga en riktigt snabb bil, nämligen optimal aerodynamik och ett
helt enastående chassi. Nya Golf
GTI Clubsport S är begåvad med
båda.
Perfekt för Nordslingan
De flesta racerbanor i världen
saknar såväl gupp som höjdskillnader. På Nordslingan, det fruktade ”gröna helvetet”, är det precis tvärt om – här finns det gott
om båda delarna och dessutom
massor av kurvor. Resultatet är
en unik blandning av banavsnitt
med lateral och vertikal dynamik
om vartannat.
Text & Foto: Volkswagen

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
WWW.PROIMP.SE
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LIO R.S.1
Renault C

Det var för att fira sitt 40 års
jubileum som Renault Sport
med stolthet täckte av konceptbilen Clio R.S. 16.
På bara fem månader har
teamet från Renault Sport
gjort den galna idén till verklighet, vilket innebar att sätta
en 275 hk, 2.0 liters turbo,
360 Nm vridmoment under
huven på en Clio RS.
“Vårt mål var att tillverka
en konceptbil med unik och
enastående prestanda, säger
Patrice Ratti, VD för Renault
Sport Cars och ledare för projektet.
“Att tillverka en Clio R.S. som
drivs av vår mest potenta

motor från Mégane R.S 275
Trophy-R; 2,0 liters turbo
och 275 hk med ett maximalt
vridmoment på 360 nM var
en mycket tilltalande idé när
vi först började planera och
vi var helt enkelt tvungna att
göra det möjligt”.
Tack var nya arbetsmetoder
och ett team med erfarenhet
både från motorsportsvärlden
och tillverkning av vanliga bilar tog det endast 5 månader
att producera den starkaste
prestandabilen någonsin från
Renault Sport.
Det var en stor utmaning att
hitta lösningar för att få plats
med motor, växellåda och kyl-

system som kommer från Mégane RS 275
Trophy R. Avgassystemet ändrades också
som en funktion i den potenta motorn medan upphängningen konstruerades om för att
matcha bilens enastående prestanda. Man
ägnade stor uppmärksamhet åt ljudet och
valde dubbla avgasrör från Akrapovic.
Design- och konstruktionsteamet lyckades
framgångsrikt arbeta med de begränsningar
som Clio RS 16 projektet innebar; (karossen
gjordes 6 mm bredare, 19” hjul och optimerat
kylsystem) för att tillverka en uttrycksfull och
sportig hållning. Resultatet förstärks av en
rutmönstrad ljussignatur från LED R.S VISION med exklusiv reflektorteknik.
Text & Foto: Renault

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Matteo Rampani

So. Ga-gänget som är arrangör till detta evenemang
vet exakt hur man kombinerar
bilar ihop med vacker omgivning.
Vid Gardasjöns södra hörna
bara 25 kilometer från Verona i Italien ligger staden Peschiera del Garda. Staden är
rik på kultur och vackra byggnader och evenemanget ligger inklapslat på ett fint torg.
Southern Gardasee startar
med ett välkomsparty på fredagkvällen, dagen innan det
2-dagars bilutställningen drar
igång.
Vilka får ställa ut då? Arrangören som består av ett
kompisgäng som själva bor i
staden Pechiera Del Garda.
De vill hålla väldigt hög nivå
på de utställande bilarna, för
att kunna utmärka sig att ha
Europas finaste VAG-bilar utställande. Utvald blir du via en
personlig inbjudan av antingen arrangören eller någon
av de samarbetande företagen som syns i samband med
Southern Gardasee. Träffen
skapar god vänskap mellan
de utställande och det är inte
bara från Italien de ombyggda
bilarna kommer ifrån utan från
hela Europa. Southern Gardasee är nu inne på sitt tredje
år och växer för varje år.

Till denna träff blir man inbjuden och bilar
från stora delar av Europa tar sig till
Gardasjön för att ställa ut.

Kan det blir mer klassiskt än en VW Bubbla
med de rätta tillbehören. Lägg märke 		
till den långa antennen med en biljardkula.

STOREBROR!

LILLEBROR!

Inget tyskstuk utan BBS
splitt-fälgar

Lägg märke till hur original
Allroad-paketet blir när det
får lite färg på sig. Sedan de
kopparfärgade fälgana gör inte
saken sämre.

Live DJ på kvällen!

Denna tyskbilsträff i norra Italien växer och växer och snart
kommer inte platsen de befinner sig på nu att räcka till.

BOKA IN I KALENDERN
12 november 2016
Trollhättan

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist

I mitten av kyliga och
vädermässigt omväxlande april drog
säsongen igång ordentligt för de SMtävlande i drifting.
Två välfyllda dagar med
fullspäckat schema från
morgon till kväll. Efter
några månader i ide
krävs någon timmes
möjlighet till träning
innan förarna hittat

tillbaka till sin snabba
och bredåkande körstil.
I slutet av fredagen började kvalen för RM och
SM-uttagningen för att
se vilka som platsade
i finalstegarna som
skulle vara dagen efter
på lördagen. Givetvis
var det inte bara allvar
på banan, även nybörjare som ville köra
“prova-på-drifting” hade
tider avsatta under hel-

Calle Linnarsson är tillbaka i sin Nissan med ny
dekor. Men det blev ingen top 5 placering denna
gång.

gen. Premiären blev ingen
lätt match för deltagarna på
grund av vädret vädret med
omväxlande sol och regn
om vartannat.

Joakim Grahn är den ende som ställer upp med
en kombi i årets drifitng Serie. Men trots bilval
så tog han en andra placering.

I en Nissan i bakgrunden hittar vi Johan
Andersson som plockade hem första placeringen denna gång.

SM-poäng deltävling 1
1 17 Johan Andersson 100
2 10 Joakim Grahn 95
3 4 Pawel Korpulinski 90
4 25 Robin Lundin 85
5 20 Mikael Johansson 78

RM-poäng deltävling 1
1 6 Norton Eriksson 100
2 4 Patrik Nygren 95
3 9 Mikael Andrsson 90
4 7 Jimmy Gustavsson 85
5 10 Andreas Gustavsson 78

Robin Lundin i Driftards lyckades få en fjärde
placering fast han var utanför banan ibland.

Trots att vädret inte var det bästa verkade
förarna vara mycket nöjda med första deltävlignen i serien.

Entreprenören
Text & Foto:
Daniel Serénus

Detta är ett ständigt hett
område att prata om, för
trots flera reportage i tidningen på ämnet så verkar
frågorna aldrig ta slut.
Först och främst skall vi
reda ut vad det hela handlar om. Dagens bilar
har en dator kallad ECU
(Electronic control unit),
som vi kan kalla hjärtat
i bilen. Det styr i princip
allt som har med din motor att göra. I denna enhet
finns en programvara som
är mappad för att passa
din bil. Detta för att klara
bränslekraven och de hårt
ställda miljökrav som råder
idag. Men i många fall är
denna inte optimerad för
att ge motorns fulla potential utan för att passa olika
marknaders krav. Men det
finns ett antal olika företag som erbjuder mer optimerade programvaror för
din bil. Det kan innefatta
mer effekt eller bättre
bränsleförbrukning.

för bilar. Varje månad uppdateras 3000 programvaror i bilar. De erbjuder
en livstidsgaranti på programvaran. Men kvarstår
är frågan om hur detta
påverkar livslängden på
min bil. Kenneth som arbetat med fordonsoptimering under flera år, med
olika leverantörer, berättar
att det finns olika typer av
optimeringar som ger olika
effekter.
⁃
De
som
Quantum erbjuder som
standard är oftast välbeprövade av många tidigare brukare, säger Kenneth

Det är oftast inte programvaran som ställer till
problem, (kommatecken)
utan att bilen redan från
början har förslitningar
som blir mer påfrestade
när effekten ökas. Quantumtuning optimerar ca.36
000 fordon varje år och
har varit verksamma i
Vi träffade Kenneth Eriks- över 7 år. Enligt Tim Mcson som representerar en- Ging, försäljningschef på
gelska Quantumtuning i företaget, kan man känna
Sverige. Quantumtuning sig trygg med en programär en av världens största vara från Quantumtuning.
företag specialiserade på
just(ta bort) optimeringar Kenneth Eriksson har i

Med en remapper kan du ladda in programvaran
från Quantum tuning själv och även återställa
till origninal.

dagarna öppnat i nya lokaler
i Lidköping. Här kan kunder
komma och få sin bil optimerad
med en nya programvara från
Quantum.
⁃
Vi erbjuder även
handenheter som gör att du
själv kan växla mellan olika optimeringar och även lägga in
standardfilen igen. En smidig
enhet som gör att man själv
kan ta kontroll över sin optimering.
Under vårt besök i lokalerna i
Lidköping hjälper Kenneth oss
att få en optimering på vår redaktionsbil. Vår Seat har en
tråkig 1,6 liters dieselmotor
med 105 starka hästar, men
då bilen är överladdad med
ett turboaggregat kan man få
ut ganska mycket effekt från
bilen utan att uppdatera med
nya delar under huven. Quantum utlovar en ökning på 30 hk.
När vi startar upp motorn efter
angreppet hör vi ingen skillnad
på motorljudet men upplevelsen är totalt förändrad. Bilen
känns som den borde gjort från
fabriken, hela körupplevelsen
blir förändrad. Det blir lätt att få
fortkörningsböter i sommar!
Vad säger besiktningen och
försäkringsbolag?
Enligt vår kontakt på besikt-

ningen har de svårt att upptäcka om en bil fått sin programvara utbytt. De har idag ingen
utrustning för att mäta effekt i
bilar. Dock kan man ibland se
det på avgasvärdena men så
länge se (d) är i sin ordning kan
man sammanfatta det som att
det bara är att tuta och köra.
Dock kan det vara bra att veta
att försäkringen inte alltid gäller
då bilen fått sin programvara
utbytt. Men det är fortfarande i
båda fallen upp till varje instans
att bevisa att bilens programvara är utbytt. I vissa fall kanske
den nya ägaren inte ens vet vad
den tidigare ägaren gjort.

brukning är önskvärd som på
exempelvis lantbruksmaskiner
där det är effektivt att byta programvara.
Kan alla bilar optimeras?
De flesta bilmodeller kan optimeras enligt Tim McGing på
Quantumtuning. Idag erbjuder Quantum programvaror till
6000 olika bilmodeller, en siffra
som ökar varje dag.
Kenneth har satsat på standardbilar i dagsläget och fokus
på färdiga mappningsfiler, men
det finns trots det andra alternativ om man vill ha ytterligare
effekt. Quantumtuning erbjuder
alla sina kunder pengarna tillbaka inom 30 dagar om man
inte skulle vara nöjd. Man återställer också programvaran till
original om kunden vill.

Optimera en bil utan överladdning?
Detta brukar inte vara värt besväret, man får oftast ut för lite
effekt per krona man spenderar
berättar Kenneth. Visserligen
så minskas bränsleåtgången, Vi avslutar vårt besök hos Kenmen det rör sig om så lite som neth med att åka hem i en roligca 0,2-0,8dl/mil. Men det finns are bil än när vi kom!
fall där en bättre bränsleför-

Vill ni komma i kontakt
med Quantumtuning
Sweden?
info@quantumtuning.se,
www.quantumtuning.se,
Tel: 010-1019191
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Vi fick chansen att testa Sonax
senaste läderrengöring för
privatpersoner ”Xtrem Läderrengöring” Men är den verkligen så bra som Sonax utger
den för att vara?

mycket bra sätt redan efter
första behandlingen.
Dock testade efterskyddet och
det som på flaskan säger att
den skall ge lädret sin mjuka känsla igen. Detta blev vi
dock inte så imponerade över.
Vi gjorde därför lite tester på För efterskydd är tvåkompoprodukten och till hjälp tog vi nentsprodukterna
betydligt
vår egen läderexpert Mikael bättre. Svårt att få en produkt
Thor, ägare av Thors bilsadel- med dubbla egenskaper. Dock
makeri. Vi lät Mikael att hård ger den ett UV skydd samt
testa produkten utifrån sina er- ger glansen tillbaka på i några
farenheter.
dagar.
Vi däremot testade produkten
utifrån ett konsument perspektiv. Som vanligt började lite
omanligt med att läsa instruktionen på flaskan. Först lägger
man på ett tunt lager. Vilket inte
var väldens lättaste då medlet
ger en skummande effekt och
ojämn stråle. Då man heller
inte får låta medlet torka måste
man vara ganska snabb. Du
behöver två stycken trasor. En
för att applicera materialet och
en för att torka rent. Tänk på
att applicera på mindre ytor och
arbeta färdigt denna ytan innan
du tar nästa. Efter du torkat rent
låt medlet torka i ca. 5 minuter
säger förpackningen. Detta tog
dock närmare 10 minuter i vårt
test.
Vi testade produkten på ett
läder som gjort sin sista resa.
Den rengjorde detta på ett

Vi vill trots allt rekommendera
produkten som en bra läderrengörare som på ett snabbt
sätt håller ditt läder rent, även
vid ingrodd smuts. Den passar
prefekt till konsumenter som
gärna tvättar bilen men inte har
flera timmar på sig varje gång.
Så tyckte sadelmakaren Mikael Thor:
Produkten rengör likt de mer
professionella produkterna på
marknaden. Men den har inte
de vårdande egenskaper den
utger sig för att ha. Sedan har
den en väldigt stark doft som
enligt tillverkan skall vara en
läder doft, men den luktar mer
rengöringsmedel än läder.
Dock är ju produkten snabbare
att applicera än de de tvåkomponents produkter jag vanligtvis använder.

Tips från Mikael Thor:
Om lädret har mycket struktur kan man
arbeta in medlet med en nagelborste.
Tänk på att vara försiktigt bara.

Före

Snabb att applicera
Prisvärd
Bra rengörande egenskaper

Efter

Lukten
Efterskyddet håller inte så länge.
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