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Succé för elmianumret.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Vårt deltagande på Elmia blev verkligen 
en succé utan dess like, vi har nu slagit 
alla läsarrekord vi någonsin haft sedan 
starten i september 2009. Vår närvaro 
under Bilsport Performance & Custom 
Motor Show kan vara en del i att vi 
hade stor läsarökning, men troligtvis var 
det historien om Lukas Kooz och hans 
otroliga resa i bilvärlden under 20 års tid 
som drog mest läsare. Nu är det dags 
för den avslutande delen i historien 
om Lukas och hans största projekt 
någonsin, ”The Kooz Collection”.

Detta nummer påvisar vår satsning 
på drifting genom att vi har reportage 
från Dotz Drift Break och första SM-
deltävlingen, vi hoppas ingen kommer 

att bli besviken på detta nummer om 
ens intresse är motorsporten drifting.

På våren kommer alla sportbilar fram 
som legat i dvala halva året och från 
februari och framåt är biltillverkarna 
duktiga på att lansera bilnyhet efter 
bilnyhet. Men roligaste namnet på en 
sportbil måste ändå vara ”Fittipaldi EF7” 
skapad av den kände F1-föraren med 
samma namn.

Så njut av värmen och av ruggigt bra 
läsning i detta nummer av Sveriges 
största E-biltidning! Väl mött i sommar!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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REPORTAGE
Text: Daniel Serénus
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Sonax Bilvård
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Det sägs att efter 10 000 timmar är den tid det tar att bli riktigt bra 

på något. Lukas har lagt långt över 10 000 timmar i garaget.



Lukas och hans vänner har 
lagt ner mycket tid i garaget 
och han kan addera ihop långt 
över 10 000 timmar på bilar 
under sina 20 år. Men man 
blir aldrig fullärd, det finns 
alltid saker som göras bättre 
och att lära sig nya tekniker. 
Det var därför det gemensamt 
beslutades för över två år se-
dan att inleda Lukas största 
projekt någonsin, att rusta 
upp alla bilar i hans garage. 
Många tänker säkert att det 
är väl lätt gjort, men då Lu-
kas betar av 1000-tals mil på 
vägarna med varje bygge så 
slits de. En del har stått länge 
i garaget och en del har fått 
en och annan skada. Två bi-
lar har han ju byggt om totalt 
inför detta 20-års firande.
Kanske ligger det lite i K An-
ders Ericsson teori om att 
man efter 10 000 timmar bör-
jar bli riktigt bra. För det är ju 
en mer erfaren Lukas som 
gav sig in i detta projekt och 
med en vilja att visa upp för 
världen vad han åstadkom-
mit under dessa 20 år. Därför 
citerar vi Jörgen på Dalhems 
som säger att för varje byg-
ge Lukas åtar sig blir ribban 
bara högre och nivån bät-
tre. Dalhems har varit med 
som sponsor i flera år och de 
medger att han är en av de-

Zlayer och 00Z på Lukas gård utanför 
Eksjö.



ras viktigaste sponsorsatsnin-
gar genom tiderna. Jörgen 
säger också att många borde 
lära sig av Lukas när det 
gäller att hantera sina spon-
sorer. Utöver alla byggen ar-
betar Lukas med att ständigt 
hålla sina sponsorer uppdat-
erade och få dem att känna 
att varje spenderad krona i 
hans byggen är en invester-
ing i marknadsföring. Men 
utan sponsorer och stöd hade 
Lukas aldrig lyckat leva ut sin 
kreativa sida till fullo. Italien-
ska företaget Simoni Racing 
googlade fram Lukas när de 
letade efter folk som använde 
deras produkter. Efter det gick 
de in och sponsrade hans 
bygge när han byggde om en 
Hyundai Genesis till en fullfjä-
drad Aston Martin inspirerad 
Bond bil. Detta projekt är fort-
farande en av de populäraste 
bilarna för mässarrangörer att 
ha på sina evenemang. 

Den verkar tilltala en bred 
målgrupp. Både yngre och 
äldre uppskattar detta byg-
ge och jag får många posi-
tiva kommentar kring bygget, 
berättar Lukas

Varför det blev en Hyundai 
Genesis var på grund av att 
Vegas bodykit har likheter 

Lukas hela bilsamling med samtliga åtta byggen.



med Aston Martin, ett bilmärke 
som James Bond förknippas 
med. Det är inte svårt att lista 
ut att Lukas andra intresse 
efter bilar måste vara film. Där-
för har just denna Genesis alla 
detaljer en riktig Bond-bil skall 
ha. Denna bil stod klar till Elmia 
2013 och Lukas bar ständigt 
den svarta kostyme, han var 
rätt lättad när han efter Galan 
det året fick ta av sig den. Men 
det är därför vi måste tala om 
all rekvisita och det arbete som 
sker kring varje bygge. För 
det är detaljerna runt om och 
i bilen som gör Lukas byggen 

så unika. Han förmedlar en 
känsla med sina byggen och 
även om inte alla älskar hans 
byggstil så gillar de hans kän-
sla för detaljer. Genesis bygget 
fick det passande namnet 00Z 
och bilen kombinerar lyx och 
detaljrikedom på högsta nivå. 
Som att ha en flaska Bollinger 
i bagaget. James Bonds favorit 
Champagne eller de kreativa 
lådorna i bagaget fyllda med 
äkta James Bond detaljer.

När man pratar med allt från 
bilbyggare till åskådare tycker 
många att denna bil är den 

Zpirit är den bil som speglar Lukas livshistoria. Hela 
bodykitet är format i bonocell och skapat ur Lukas 
huvud. 



bästa Lukas åstadkommit och 
det mest träffsäkra temat. 

Efter succén med 00Z fortsatte 
Lukas med filmtema och valde 
att bygga om en av sitt tidigare 
filmbyggen Zitrix som hade in-
spiration från filmerna om Ma-
trix till en bil som var baserade 
på den då bioaktuella Robocop. 
Namnet blev ZCOP och bilen 
är i grunden en Mazda RX8:a, 
modellen med de knepiga bak-
dörrarna. Men tanken på att byg-
ga en bil efter succén med 00Z 
kom först när sponsorn Pioneer 
kontaktade Lukas och bad hon-
om bygga en bil för att visa upp 
deras produkter, Lukas hade 

00Z är det bygge som lockat bredast publik. James 
Bond verkar locka allt från unga till gamla.



meddelat att han tänkte 
lägga hatten på hyllan då 
Lukas var inte säker på att 
han skulle kunna överträffa 
sig själv efter 00Z. Men för 
ett tränat öga ser man en 
tydlig utveckling av Lukas 
och hans sätt att bygga bil 
i just ZCOP bygget. Den 
är unik och detaljerna är 
otroliga. Här har Lukas och 
hans gäng verkligen höjt 
ribban och visat hur kreati-
va de kan vara när målet 
är att överträffa sig själva. 
Men ZCOP kanske aldrig 
blev lika stor som succén 
kring 00Z men för vår tid-
ning blev det dock det då 
hittills bästa numret. Inte 
förrän förra numret lyck-
ades vi slå dessa siffror. 
Men granskas  detta bygge 
så ser man hur noga film-
erna studerats och hur det 
är en blandning mellan de 
klassiska filmerna om den-
na halvrobot till polis och 
den senaste filmen. 

ZCOP bygget är minst sagt 
futuristiskt och premiär-
visades sedvanligt un-
der Bilsport Performance 
& Custom Motor Show. 
Avtäckningen blev en 
succé i Lukas ögon och 
intresset för bilen var enor-

Zcop är ännu en bil 
med filmtema och 
bygger på Robocop-
filmerna. Varför olika 
filmteman på bilarna 
speglar hans andra 
stora passion i livet, 
nämligen film.

00Z är baserad på en Huyndai Genesis Coupé. 
Inredningen är totalt omgjord med känsla för 
James Bonds alla detaljer. För detaljrikedom är 
en signum för Lukas byggen.



mt. Till och med en utklädd 
Robocop gick runt bland 
publiken. Men vem var 
denna man/kvinna? Den 
frågan har vi fortfarande 
inte fått besvarad även om 
det finns föraningar vem 
det var. 

Under 2008 och 2009 tog 
Lukas några väl behövda 
sabbatsår och 2010 gjorde 
han comeback med en om-
byggd Mitsubishi Eclipse 
som fick namnet Zpirit. 
Varför det blev en Mitsubi-
shi Eclipse var för att Lu-
kas tidigare haft ett bygge 
på just denna modell och 
en viss saknad efter bilen 
fanns. Det gjorde att han nu 
bestämde sig för att bygga 
en ny. Denna bil speglar en 
del av händelserna som ni 
kunde läsa om i förra num-
ret. Därför har den ett själv-
porträtt lackerat på båda 
sidor där ena sidan skall 
visar en god sida och den 
andra en ond. Zpirit blev en 
succé från att den avtäck-
tes till att säsongen var 
över. Men tyvärr finns det 
folk som älskar att kritisera 
bakom skyddade tangent-
bord. Det är omöjligt att 
vara älskad av alla och vi 

Zuperior Re:loaded, är andra versionen av Lukas Nissan 
350Z. Än en gång var Lukas före sin tid och tävlade då 
om Peoples choice på Elmia mot vad vi alla trodde var 
hans ärkerival David “mr. fun” Persson. Men sanningen 
var att de var goda vänner vid sidan av media. 



på tidningen har lärt oss att 
det flesta som skriver elaka 
kommentarer i själva ver-
ket är avundsjuka för att de 
inte lyckas med något. Men 
även om man vet detta så 
tar det hårt när folk är elaka. 
Lukas och hans vänner läg-
ger ner enormt mycket tid på 
att få klart sina byggen och 
en person som hjälp Lukas 
och en rad andra bilbyggare 
som oftast inte nämns heter 
Emil Alégroth. En illustratör 
som satt ihop bilderna av ett 
färdigt koncept innan bilbyg-
garna har börjat bygga. På 
så sätt kan man få en bild av 
hur bilen kan komma att se 



 Motivlackeringen på sidorna av Zpirit hittar 
ni ett självporträtt av Lukas, i god och ond 
tappning. 



ut när den är klar och Zpirit var en 
av de bilarna Emil hjälpte Lukas att 
föra över hans idéer till en bild. 

Zpirit är bilen där Lukas tillverkade 
hela bodykitet i bonocell och lärde 
sig flocka samt hantera kolfiber. 
Zpirit tog två år att bygga och man 
kan säga att det är bilen Lukas verk-
ligen valde att experimentera och 
utnyttja tiden att lära sig nya saker. 
Här är allt ”custom made” från Lu-

kas eget huvud. Trots att det var 7 
år sedan han turnerade med denna 
så håller den än och är det bygge 
som personifierar Lukas bäst, då 
både bilen, historien och hantverks-
glädjen finns i varje liten detalj.

2011 kontaktade Harman Kardon 
Lukas för att övertala honom till 
att bygga en demo-bil för deras 
produkter. 
Jag minns att jag svarade dem med 

Zlayer är beviset på hur mycket ett ha-begär kan spela in när 
det kommer till bilval. För efter Lukas sett filmen The Fast and 
The Furious och fick se en Mazda RX-7 med detta Veilside-kit 
kunde Lukas inte avstå att bygga en själv.



att jag inte hade orken att bygga 
men de låg på mig och tillslut val-
de jag att bygga om min Nissan 
350Z  som stod i garaget, säger 
Lukas.

Första versionen stod klar 2006 
och många minns kampen mel-
lan Lukas Kooz och David ”Mr 
Fun” Persson. Många trodde 
de var bittra rivaler som knap-
pas ville veta av varandra. Men 
det var lite spel för gallerian som 
gjorde att Lukas och David fick 
stor uppståndelse i media. Men 
de båda har alltid gillat varan-
dra och där finns inga som helst 
”hard feelings”. Men ett bra sätt 
att sälja lösnummer var det!

Många tror att Lukas fick inspi-
rationen från filmen The Fast 
and the Furious: Tokyo Drift men 
så var aldrig fallet, då Lukas bil 
stod klar före filmen hade premiär 
och den fungerade faktiskt som 
reklampelare på Biostaden på 
Heron City för just premiären av 
denna film. Lukas minns att han 
blev överraskad att det faktiskt 
var en Nissan 350Z med samma 
stuk som hans så kallade Zupe-
rior.

När den 2011 skulle byggas 
om fick det bli namnet Zuperior 
Re:loaded. En bil som tillskill-
nad från hans tidigare byggen 



inte stack ut så mycket. 
Den var helt enkelt mer 
stilren än hans tidigare 
kreationer. Lukas ville ge 
bilen lite mer racing stuk 
och kolfibertrenden som 
känts av på hans förra 
bygge fortsatte användas 
i denna nya version. Zu-
perior Re:loaded blev väl 
inte lika framgångsrik som 
första versionen men året 
2012 kommer han sällan 
glömma. Både Trendset-
ter award och GreenLight 
Award på samma år. Det 

var en tårögd Lukas som 
tog emot priset på scenen 
under GreenLight Galan 
i Trollhättan, staden som 
tidigare i Lukas liv förknip-
pats  med en böteslapp 
från polisen med texten 
”köp en Saab”. 

Lukas har mycket historia 
i bagaget och nu ligger 
årets Elmiasuccé redan i 
bagaget. För avtäcknin-
gen blev mycket lyckad 
och många kända an-
sikten bad om autograf 

Lukas har samlat på sig rader med pokaler 
och utmärkelser under sin karriär



från bilbyggaren. Det var en magisk 
stämning i montern där alla 8 byggen 
stod uppställda för beskådan. År av 
planering som är avverkat på en helg. 
Timmar efter timmar har lagts ner för 
att vi besökare skall få ta del av en 
mans stora passion, ”att bygga bil”. 
Lukas är en eldsjäl och trots att rykten 
kring offentliga personer alltid går så 
vet vi som känner Lukas att han inte är 
någon miljonär som får pengar för att 
bygga bil. Han är en man med vanligt 
jobb som likt alla andra får jaga spon-
sorer och låna pengar för att utöva sin 
hobby. En hobby som förgyllt 20 år av 
bilvärlden.

Vid ett flertal tillfällen har Lukas of-
fentligt gått ut med att nu är det över. 
Nu säger han att han bygger om det 
finns ett företag som kan tänkas spon-
sra med en Nissan GTR som projekt.

Men å andra sidan hade det varit 
skönt att bara ha en sån bil utan att 
”behöva” bygga om den. För alla efter-
marknadsdelar kostar en förmögenhet 
och då skulle jag behöva vinna på lotto 
för även om man har sponsorer så ko-
star det och en sån bil är en helt annan 
liga. Visst finns det idéer i huvudet om 
andra bilar och teman men annars vill 
säga att det är färdigbyggt. Vi säger 
att den som lever får se, säger Lukas 

NR 4- 2010

LUKAS KOOZ
39 år 

NR 3- 2015

NR 3- 2013

Från Paradis, Eksjö

Sponsor uttalande:
I think Lukas is one of the best cutom car 
builder in Europe and his cars are simply 
amazing so for Simoni Racing is a great part-
nership also because we can see our extreme 
creations fitted on such amazing cars

Alan Simoni, Simoni Racing

Sponsor uttalande:
Auto Smart har sponsrat Lukas sedan han 
byggde sin Zellini första gången. Vi beundrar 
Lukas och allt slit samt arbete han lagt ner på 
dessa bilarna under alla dessa år. Vi tycker 
Lukas gör ett strålande jobb som ambassadör 
för våra produkter.

Göran Högberg, Senior Adviser Smartab
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Hur kom det sig att du/ni började intressera dig för bilar?
Bilarna i sig har kanske inte alltid varit det intressanta utan vad man kan göra med dem. Vi gillar 
allt ifrån jänkare till 40-tals men även moderna bilar. Vi ser det väl som en utmaning i vad man kan 
bygga för ljud i dem och förändra utseendemässigt.

Om ni skulle ranka er själva som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker ni att ni ligger 
på?
Jättesvårt att säga men med tanke på att vi gjort allt utan sponsorer eller extern hjälp, förutom 
lacken, så kanske en 8:a?

Vilken är er värsta garageupplevelse?
Det har varit ganska lugnt faktiskt...det skulle vara en gång då Epoxilimmet började ryka och fräsa 
och vi fick utrymma.

Vilken del i bilbyggarkonsten är ni sämst på? 
Hmmm, det måste vara lackering då vi aldrig gett oss in på det...skulle vara kul o lära sig dock.

Vem är er förebild?
Chip Foose har väl alltid varit en förebild och någon som vi känner har en genomgående tråd i 
sina byggen

Bästa garagedrycken?
Kaffe Latte

Fakta
Namn: 
Carl & Robin González 
Ålder: 
39 & 22 
Bor: 
Karlskrona
Arbete: 
Kapten i Försvarsmakten 
och servitör
Civilstatus:  
Gifta



Så mycket tid i veckan lägger ni på bilar?
Oj, vi har fyra bilar för tillfället så det är ju alltid något o fixa med. Vi försöker att hitta på annat också och 
därför har projekten tagit lite tid. Vi lägger fokus på helhet och kvalité så då får det ta lite tid.

Håller ni på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Vi har inget nytt projekt på gång mer än att vi gör småsaker på ”Don Diablo” men vi har stora planer på 
ett nytt bygge till nästa ELMIA och hoppas att det är tillräckligt bra och spännande för att få plats där.

LUIS FONSI & DADDY YANKEE - 
Despacito ft. Justin Bieber

DAVID GUETTA 
Light My Body Up ft. Nicki Minaj

AXWELL /\ INGROSSO 
I Love You ft. Kid Ink

VIGILAND 
Friday Night

ROBIN BENGTSSON
I Can’t Go On
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presenteras av:

THE JOKER:
EAN PAUL FT. MIGOS - Body



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 

  Foto: Bangkok
 International Motor Show

Thailands största bilmässa, kanske inte jämförbart med Paris eller Frankfurt, 

men för att vara i Bangkok är detta väldigt stort.



Nybilsmässor arrangeras 
världen över och i Asien 
arrangeras två större 
mässor med inriktning på 
nytillverkade bilar, det är 
Shanghai Auto Show som 
är den största och sen har 
vi denna i Bangkok. Av 
de 169 företag som valde 
att exponera sig på den 
34e upplagan av Bang-
kok International Motor 
Show är cirka ett trettiotal 
biltillverkare och resten 
är relaterade till fordon-
stillbehör, såsom fälgar, 
ljud m.m. Men givetvis 
vill Thailändarna se vad 

För 50 882 000 Baht är denna Audi R8 
din.

Porsche Cayenne killer!



för bilar som är på G eller precis 
lanserats även fast fordon på två 
hjul är mer praktiskt och använd-
bart i Bangkok. 
Som ni kunde se i GIMS report-
aget i förra numret väljer många 
företag att locka dit folk med 
vackra kvinnor, i Bangkok väljer 
utsällarna att göra samma sak. 

Detta blir lite av en Asien-special 
då vi även tar en titt på Shanghai 
Auto Show i detta nummer.

Volvo 240 är snart kultförklarad och är 
idag en eftertraktad klassiker. Men funkar 
också som driftingmissil.

Mercedez-Benz satsade på stort.



Här visades framtiden för Volvos 
modeller.



Mini valde likt många andra kvinnlig 
fägring för att locka folk till sin monter.



Aston Martin gör ingen besviken.



WWW.PROIMP.SE

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
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En topp 16-stege som fick 
göra upp i snålblåst och 
någon enstaka plusgrad.

Efter en lång vinter med skru-
vande och justeringar av drift-
ingbilarna är det dags att dam-
ma av hjälmen och overallen 
för att se om kontrollen av 
bilen är kvar. Årets påskväder 
kan vi säga var långt ifrån 

bra, visserligen regnade det 
inte men det var låga tem-
peraturer. Precis som vanligt 
är det en topp 16-stege som 
körs och förarna blir inbjudna 
till påsksladden, det är alltså 
ingen öppen anmälan. De 
flesta förarna är välkända i 
driftingsammanhang.
Redan på långfredagen 
kunde förarna få möjlighet 

Snö dagen före och bitande kyla stop-
pade inte förarna från att ställa upp i 
säsongens första tävlingen.



bekanta sig med banan och på 
lördagmorgonen fick de även 
lite mer träningsmöjlighet in-
nan kvalet drog igång på efter-
middagen. 19.00 på påskafton 
började den första stegen och 
det var några förare som hade 
strul med sina bilar som gjorde 
att de inte kunde köra klart sin 
lead- eller chase run eller kom-
ma till start överhuvudtaget. 
Sån är sporten, men med den 
effekten och så mycket som bi-
larna är ombyggda är det inte 
konstigt att de inte alltid vill vara 
med i matchen. När endast fyra 
förare var kvar började det blir 
riktigt intressant, man kunde 
känna nervositeten från Pontus 
Naeslund, Kim Fors, David Sk-
ogsby och Pawel Korpulinski. I 
ronden om tredjeplatsen käm-

Pawel Korpulinski tog hem segern i årets upplaga 
Påsksladden.

Jens Stark Junttila i sin GT86:a.



pade Naeslund och Fors 
ordentligt, båda ville verkli-
gen ha denna plats men det 
var Kim Fors som gick seg-
rande därifrån.
David och Pawel i finalen 
körde sin chase- och lead-

Rickard Ivars river av ett rökigt åk 
som vanligt, i år med ny kostym.

Kim Fors heter talangen som briljerar på Svenska 
Drifitng-scenen med sin Nissan. I Påsksladden 
blev det en välförtjänt tredje plats



David Skogsby visade att han kan köra bil och placerade sig 
på en andra plats. Tråkigt att vi inte får se David i SM-
serien i år.

repa riktigt bra och ingen 
kunde enkelt avgöra utgån-
gen. Det var spännande mi-
nuter innan man fick veta 
resultatet av domarna att 
Pawel Korpulinski tog första 
priset i Påsksladden 2017.



Dennis Wikberg i egen hög person. 

1. Pawel Korpulinski
2. David Skogsby
3. Kim Fors



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

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 
Lidköping

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

www.racegear.cc
order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Led-belysning

LED ramper till Sveriges bästa priser! 
Utbud som passar alla, tillmötesgående 
och kunnig support och alltid snabb 
leverans inom Sverige.

www.led24.se
info@led24.se
Telefon: 0761938971

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123



Reservdelar & Drivlina

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Styling 

Störst på bilstyling! Vi har fler än 25 000 
produkter i shoppen, teknisk support och 
personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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

www.simpson-europe.com 

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.se
info@stertman.se 
Telefon: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

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

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



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

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av 
tävlingsbilar.

Telefon: 08-585 000 80
www.raidopower.com

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.

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

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!

Här hittar du stereo och tillbehör för bil, 
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig 
även med installationer. 

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

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

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

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,
Sparco - Remus - EBC - Goodridge - 
K&N filters - Öhlins m.fl. 
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

Optimering, renovering och tuning av 
klassiska & moderna tävlings- och gatbi-
lar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, over-
aller, hjälmar,handskar, brandsläckare 
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör 
för alla bilmärken, attraktiva produkter, 
hög lagerhållning och oslagbart snabba 
leveranser. 
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se



POSTER
Foto: Pontus Blomqvist

BMW - DRIFT CAR



Polyuretan 
Bussningar

Snap Off
 Nav

Ta-Technix 
Coilovers

Mr Tuning 
Moccarattar

www.mrtuning.se



Polyuretan 
Bussningar
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Coilovers

Mr Tuning 
Moccarattar

www.mrtuning.se

FOTOSESSION
Foto: Pontus Blomqvist

Andreas “Xro” Johansson
Roger Persson
Johnny Odden

Martin Hansson
Christoffer Talvis



Christoffer Talvis tolkar Johans Charger. Martin Hansson - Tufu Garages grymma 
Nissan

Pontus Blomqvist nominerar dessa bilder till 
best of 2017.



Johnny Odden visar upp en mystisk tolkning 
av detta Lexus bygge..

Roger Persson fångar baken på en äkta 
Liberty Walk GT-R.

Christoffer hittar rätt nivå för att fånga 
Petter Dammens vackra GT86:a.

Andreas 'Xro' Johansson lyckas fånga 
känslan i stance-trenden.



Andreas lyckades också fånga liberty Walk montern som 
verkligen gav valuta för inträdet.

Foto: Roger Persson

Foto: Martin Hansson

Foto: Roger Persson



Foto: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist

Foto: Johnny OddenFoto: Martin Hansson



Skulle du vilja att det arrangeras 
fler Trackdays öppna för alla att 
anmäla sig utan klubbtillhörighet.

100%

0%

Ja

Ne j

Foto: Johnny Odden

Foto: Christoffer Talvis



START 28-juli:

GOTHENBURG BORÅS
START 29-juli:

ÖREBRO
Målgång 29-juli:

STOCKHOLMSOLLEBRUNN SKARA GTR MOTORPARK UPPSALAVÄSTERÅS



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist



Depån fylldes snabbt 
upp med en salig mix 
förare som ville nöta 
på asfalten på Mantorp 
Park.

Två helger efter påsk var 
det dags igen att få mer 
träning inför årets kom-
mande driftingsäsong. 

Några förare fick chansen 
under Elmia att få testa 
bilen, även med detta 
tillfälle behövde flera föra-
re mer än så. Därför var 
denna helg på Mantorp 
perfekt för mer justering 
samt vänja sig med bilen 
igen. 
Många SM- samt RM-föra-
re befann sig på Mantorp 

Oaktree Outlaws vet hur man sticker 
ut!



Park för att få mer träning samt 
möjlighet till mer justeringar av 
bilarna inför helgen därpå, då 
första deltävlingen av Drift-SM 
skulle äga rum. 
Dagen på Mantorp Park gav kor-
ta stopp i depån och många varv 
på banan, precis så som det ska 
vara.

Det gäller att man har med sig ett 
gäng uppsättningar däck när man är 
iväg och tävlar/tränar såhär. 



Det var en salig blandning förare som 
kommit till mantorp för att rasta sina 
bilar.



Motorn verkar lira bra för Kim Fors som 
satsar på många varv i bilen innan SM-
serien startade.





REPORTAGE
Text Christoffer Talvis
Foto: Roger Persson

You think it’s all over….



Morgan Svennarp har byggt 
många utställningsbilar ge-
nom åren, en kreativ person 
från Osby i nordöstra Skåne. 
Som egen företagare på 
senare år räcker inte dygnets 
24 timmar riktigt till för att 
bygga fler byggen på egen 
hand. Morgan köpte därför 
en bil som var relativt färdig 
utvändigt för snart ett år se-
dan, utsidan behövde endast 
några ”justeringar”

Insidan är ju det som är ro-
ligt så jag valde en bil där jag 
kunde fördela mer tid på in-
sidan än utsidan, säger Mor-
gan.

Istället för att försöka att göra 
klart bilen själv blev denna ut-
ställningsbil ett söndagsnöje 
med vännerna. Till en bör-
jan hjälpte Johan ”Nosslin” 
Nilsson till och senare under 
byggets gång anslöt Adde 
och Kondrup och mot slutet 
anslöt Rides of Sweden som 
filmade och dokumenterade 
byggprocessen. Bilen som 
är en Mitsubishi Eclipse är 
lite breddad bak med cirka 
en decimeter per sida samt 
annat kjolpaket monterat. 
Temat som Morgan valde 
till denna bil har han byggt 
på en Ford Focus kombi för 
ett gäng år sedan, nämligen 

skräckfilmerna SAW.

Jag bestämde mig långt in-
nan vi började bygga om 
bilen, temat var kul att bygga 
på sist. Jag kände att det var 
passande att göra det igen 
för det släpps ny film 2017 
efter flera års uppehåll, säger 
Morgan.

De utvändiga justeringar/
modifieringar som gjordes 
från utgångsköpet var gans-
ka snabbt fixade förutom den 
nya lacken.

Baken på bilen föll mig inte 
i smaken så en stötfångare 
från Hyundai Veloster modi-
fierade vi in, vilket blev riktigt 
bra, säger en nöjd Morgan.

Det är invändigt som Mor-
gan och vännerna har lagt 
det största krutet och det är 
väldigt bra gjort. JigSaw som 
är huvudkaraktären i filmen 
är en ganska mentalt ska-
dad person som istället för 
att döda personer själv sät-
ter upp regler eller fällor för 
de personer som han har 
kidnappat för att kunna bli fri. 
Mycket blod och faror som 
lemlästar människor ser man 
och Morgan har återspeglat 
detta väldigt bra inuti bilen. 
Men varför just Saw som 



tema då? Morgan är själv inget 
stort fan av filmerna med ser allt 
kreativt som går att skapa kring 
denna film. 
Bland alla kättingar, spikar, såg-
klingor, bandspelare, tv-apparat 
som ser tagna direkt från filmen 
är det riktigt med högtalare i 
bilen, det är ju ändå en show-
bil. Sikten genom bakrutan är 
trots allt begränsad original i 
en Eclipse men numera är den 
obefintlig då en människokropp 
tar upp hela insidan av bagage-
luckan, givetvis lemlästad. Såg-
klingor är något som använts 
flitigt av JigSaw i de flesta av 
filmerna. Istället för sportiga 
bromsskivor som kanske är slit-
sade eller borrade eller rent av 
små och original så hittade Mor-
gan och grabbarna på en annan 
lösning. 

Bilen är breddad en decimeter på varje 
bakskärm men det har de snyggt döljt i 
den vackra designen.



Har man en tråkig motor 
under huvet innebär det 
ofta tråkiga bromsar så för 
att ”dölja” detta så sattes 
stora sågklingor dit som 
spacers, säger Morgan.

Morgan som till vardags 
har sin egen lackerings-
firma och är en riktigt duk-
tig lackerare så är det en 
självklarhet att bilen har 
en tilltalande lack också. 
Morgan nöjer sig inte med 
en vanlig metalliclack eller 
en solid lack, även fast det 
kan vara snyggt på många 
bilar, här är det special som 
gäller. Först lackerades 
bilen solid svart och sedan 
ovanpå det en kameleont-
lack som skiftar från silver 
till guld. Sedan avsluta med 
miniflakes och till sist fem 
lager Apple Candy Red, 
givetvis mellanslipades 
lacken och fick några lager 
extra klarlack. 
Bilen byggdes på 25 
söndagar och gänget blev 
klar dagen innan Elmiam-
ässan slog upp sina dör-
rar. Lacken hade Morgan 
lagt åtskilliga timmar på 
långt innan påsken, så den 
biten var avklarad i ett ti-
digt skede. Tyvärr hände 

en tråkigt olycka som man 
inte vill ska hända när man 
gjort ett sånt bra jobb. Pre-
cis efter lackeringen av 
bilen flyttade Morgan den 
till ett annat garage och där 
råkade en lysrörsarmatur 
falla ner från sex meters 
takhöjd och träffade rakt på 
taket och ner över bagage-
luckan. 
Lösningen på skadorna 
blev motivlackering av in-
gen annan än Tom Persson 
aka Wicked Paint. 

Men stor sannolikhet kom-
mer Morgan sälja denna 
till hösten när årets utstäl-
larsäsong är över.

Jag har för många bilar så 
denna står mest i firmans 
skyltfönster när den inte 
körs till utställningar, säger 
Morgan.

Det är andra gången Morgan väljer att 
bygga efter temat SAW, varför är att 
det finns åtskilliga saker man kan göra 
kreativt.



Detaljerna är många och passar det 
rysande temat.



Morgan driver sin egen lackfirma och 
därför fick  det bli en Candylack på detta 
bygge.



 

FAKTA
Namn: Morgan Svennarp 
Ålder: 32år
Bostadsort: Osby
Arbete: Egen företagare (Billackering och rekondfirma)

Bilmodell: Mitsubishi Eclipse 
Årsmodell: 1996

Tack till: 
Johan ”Nosslin” Nilsson, Adde, Kondrup, Sammy och min far. 
Mina sponsorer: ABSWHEELS, BRL, EXIDE, GETLOW, PIRELLI, Rides Of 
Sweden, Dekaler 24 och ECG Lack & Bilvård



Bra bildelar till skruvade priser

Över 500 000 bildelar till  

både gamla och nya bilar

Allt för dig som känner dig 

mest hemma i garaget
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EVENEMANG
Text:  Christoffer Talvis

  Foto: Matteo Rampani



Några mil söder om It-
alienska alperna fylls 
mässhallen med om-
byggda bilar från hela 
Europa

I början av varje år slås 
mässportarna upp i Ital-
ienska fjärde största stad 
Turin för en motormässa 
likt Bilsport Performance 
& Custom Motor Show. 
Expo Tuning Torino är inte 
fullt lika stor som vår sven-
ska bilmässa, mässhallen 
i Turin är lika stor som ytan 
i A och B-hallen på Elmia. 

Läckert Audi TT-bygge

Bentley fälgar på en VW! populärt 
val.



Det är inte första gången 
vi tar en titt på denna 
motormässa i tidningen, 
det vi kan se är att den 
blir mer och mer inriktad 
mot stance. För något år 
sedan var det många så 
kallade ”extrem stylade” 
bilar som ställde ut, 
men detta verkar helt ha 
övergått till mer smakfull 
styling som vi även ser 
här i Sverige. Både ital-
ienare och tyskar som 
vanligtvis ställer ut sina 
bilar här håller oerhört 
hög klass/finish på sina 
bilar, bara ta en titt på 
de bilar som ställt ut på 
Elmia genom åren. Där 

ligger vi svenska bilbyg-
gare lite efter ibland, 
ska inte säga alla gör 
det men många. 
Det kan kännas lite 
tråkigt om det mer och 
mer går över helt till 
stance på denna mässa 
då det är trevligt när det 
blir en liten blandning av 
fordon. Detta är givetvis 
en trendfråga, stance är 
nog den hetaste tren-
den just nu och så varit 
ett tag också.  
Vi får se vad Expo Tun-
ing Torino har att erb-
juda om åtta månader 
igen.

Luftfjädringstrenden verkar man hitta över hela världen just nu.

Inte varje dag man ser att någon byggt om en Porsche Panamera.



Mercedez-Benz hade svårt att sälja denna modell när den kom men hade den sett ut så 
här när den kom så hade försäljningsuccé varit ett milt ord i sammanhanget.



Toyota Yaris med 3-cylindrig motor och 
Pensionärs stämpel går att få snygg det 
bevisar denna.



En GTD med alla rätt man kan göra!



Är det någonstans man skall hitta en om-
byggd Alfa Romeo 4C så är det i italien.



Tyska bilar verkar vara populära i italien. För 
alla kan ju inte åka Lamborghini, Fiat, Pagani 
och Ferrari



ARTIKEL
Text: Daniel Serénus

Foto: Pontus Blomqvist



Det var tuff kamp i årets 
första SM-deltävling

Först ut väntade kurvkun-
garnas egen banan Es-
kilstunas egen GTR mo-
torpark eller som vi kallar 
den, entusiasternas me-
kka ”Gröndal”. En bana 
som skulle sätta prov på 
förareliten. Frågan vi alla 
ställde oss innan första 
deltävlingen var vilka som 
skulle stå i topp 5 när kva-
let var över. Alexander 
Granlund utlovade att han 

skulle komma väl förbered 
inför årets SM-serie. Det 
gjorde han verkligen och 
hans vinterträning i is-
bilen har verkligen visat 
sig vara nyttigt för redan 
i kvalet visade han att 
denna värmlänning inte är 
att leka med. För han blev 
både kvaletta och segra-
re av första deltävlingen. 
Men största överrasknin-
gen stod nog föraren Kim 
Fors. Minns ni han som 
tryckte in en V8 i en Nis-
san 200 och kompres-

Alex Hjalte visar varför så många kör BMW i 
årets serie.



sormatade denna 2016? 
Nej, Kim låg inte på våra 
förhandstippade favor-
iter. Men det visar bara 
hur mycket det både hän-
ger på föraregenskaper 
och en bil som håller. I år 
meddelar Kim att motorn 
är att räkna med men ser 
ändå mer repekt åt Al-
exander Granlund, Paw-
el Korpulinski och Jim 
Olofsson som han tror 
kan vara de vassaste i 
serien i år. Detta är Kims 
fjärde år med drifting och 
SM-satsningen är en del 

av vart vi kommer att se 
Kim i sommar.

Mikael Johansson som 
är regerande mästare 
fick känna på det tuffa 
startfältet men var trots 
detta på en fjärde plats i 
kvalet. Men när finalste-
gen skulle gå av stapeln 
under söndagen där alla 
gjorde upp i en battle i 
Twin drifting slutade Mi-
kael på en 10:de plats. 
Vi får hoppas hans Volvo 
240 hamnar högre  upp i 
toppen i kommande del-

Jim Olofsson visar att han hör hemma i 
toppen. Det blev en 3-plats för honom under 
premiären.

Mårten Stångberg lyckades inte hamna i den 
åtråvärda topp-10 men lovar att komma igen 
till nästa deldävling under Gatebil.



tävlingar.

Jim Olofsson som vi nämnde 
i förra numret hade vi stora 
förväntningar på. Men i kvalet 
så såg det inte lovande ut när 
han slutade på en 15:de plats. 
Men när finalen startade så 
visade han att han hör hemma 
i toppen och tog sig till pallen. 
En 3:e plats blev det för Jim 
med sin BMW. 

Christian Erlandsson fortsät-
ter trilskas med motor problem 

Joakim Grahn som bevisat att man kan drifta med en kombi lyckades inte 
komma in på topp-10 men bjöd ändå på bra

Från vänster, Kim Fors, Alexander Granlund och Jim Olofsson.



och vi hade hoppats få se hans 
BZR leverera på Gröndal. Även 
Erik Kagg och Joakim Grahn 
hade tufft i kvalet och ingen av 
dem hamnade på topp 10-listan.

Det är långt kvar innan serien är 
över men en sak är klar, det kom-
mer att bli en kamp vi sent lär 
glömma. Nästa tävling är under 
Gatebil på Mantorp Park 16-18 
juni. Missa inte detta!

Kim Fors till vänster har överraskat 
hela säsongen “so far” frågan är om 
han lyckas hålla sig kvar i toppen hela 
säsongen?



Alla förarna körde på bristningsgränsen 
när det gäller sin egen förmåga och 
bilensförutsättningar.
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1.Alexander Granlund

2.Kim Fors 

3.Jim Olofsson

4. Thomas Nyqvist 

5.Pawel Korpulinski

6.Linus Joensuu 

7.Jesper Fager 

8.Jens Assarsson 

9.Victor Joensuu 

10.Mikael Johansson 

GTR MOTORPARK
Stort grattis till Alexander Granlund som 
lovade innan serien att han skulle ge allt 
och hans vinterträning på isen verkar ge 
resultat.





Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo



Efter en lång historia 
inom F1 och med två 
världsmästartitlar i bagaget 
har nu 71-åriga Emerson 
Fittipaldi fått äran att bygga 
en egen supersportbil till-
sammans med Pininfarina, 
resultatet blev EF7 Vision 
Gran Turismo.  Emerson 
har tagit fram konceptet på 
EF7, Pininfarina har job-
bat för att få till designen 
sedan har HWA byggt 
bilen. Grundaren av HWA 
är nämligen Hans Werner 
Aufrecht, kan du Mercedes 
historia vet du vem denna 
man är. Han är nämligen 
grundaren av Mercedes 
AMG-divisionen! 
Varför heter bilen även 
Vision Gran Turismo ? 
Företaget Polyphony Digi-
tal (ägarna av bilspelet 
Gran Turismo)  kommer 
släppa EF7 med i nästa 
version av Gran Turis-
mospelet. Bilen premiär-
visades för några veckor 
sedan på GIMS (Geneve 
International Motor Show) 
och bilen fick ett mycket 
varmt mottagande av både 
press och allmänhet. Fitti-
paldi EF7 Vision Gran Tur-
ismo var nog en av de mer 
galna sportbilarna i år på 
Geneve.   
Monocoquechassiet samt 

hela karossen är tillverkad 
i kolfiber för att få så låg 
vikt samt vridstarkt chassi 
som möjligt. Motorn är en 
mittmonterad V8 på 4.8 
liter som lämnar ungefär 
600 hästkrafter. Från mot-
orn förblir de åtta rören 
endast ett som sedan vrå-
lar ut de 9000 rpm som är 
maxvarvet, detta ljud kan 
nog ingen undgå att gilla. 
Snabba växlingar är givet-
vis ett måste och det sköts 
med en sekventiell växellå-
da och du växlar med pad-
dlarna på ratten. Interiören 
är ganska spartansk och 
racingininspirerad då Em-
erson mer eller mindre sut-
tit nerklämd i en racingstol 
hela sitt liv. En fixerad rac-
ingstol med pedalbox och 
justerbar rattstång får du 
bästa tänkbara möjlighet till 
en racingupplevelse utöver 
det vanliga. 
Huruvida bilen kommer att 
tillverkas i fler exemplar 
eller inte finns inget svar 
på idag. Bilen har definitivt 
potential för att skrämma 
andra tillverkare på denna 
unika marknad. 

Text: Christoffer Talvis 
 Foto: Fittipaldi
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Mercedes-Maybach G650 Landaulet



Mercedes-Maybach G650 
Landaulet blev i början av 
Februari officiell . I grunden 
bygger den på Mercedes 
G500 4x4² som redan är 
en ball bil från början, men 
med  förlängd hjulbas för att 
få plats med all lyx. May-
bach har alltid utstrålat lyx 
långt över vad som är nöd-
vändigt, men vissa vill ha 
det där extra. När du åker 
ner i midjehöga lerpölar be-
höver du inte oroa dig för att 
åka obekvämt, speciellt inte 
i baksätet där det sitter två 
kaptensfåtöljer med mas-

sagefunktioner monterade 
plus tillräckligt med benu-
trymme för att nästan kunna 
ligga ner. Skulle passager-
arna fram tycka att vänner-
na i baksätet är för högljud-
da kan du bara genom en 
knapptryckning fälla upp en 
skärm. När inte bilen körs 
i terräng och vädret tillåter 
finns det möjlighet att fälla 
bort canvastaket och njuta 
av vädret, tygtaket finns i 
tre olika färger. 
Maybach och Mercedes 
gillar inte att snåla på mo-
torvalen i dessa unika bilar, 



G650 Landaulet är inget 
undantag. En dubbelturbo 
V12 på 6 liter som levererar 
630 hästkrafter och 1000 
newtonmeter vilket gör att 
du klarar att ta dig fram 
snabbt oavsett underlag. 
Hög markfrigång är något 
en SUV bör ha för att inte 
göra bort sig, G650 Lan-
daulet har hela 45 centime-
ter frigång vilket är högt. 
Precis som övriga May-
bach-bilar tillverkas dessa 
endast i limiterad utgåva, 
huruvida dessa redan är 
uppbokade eller ej vet vi 

inte än, men endast 99 
stycken bilar kommer att 
tillverkas.

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Mercedes-Maybach



ZOE e-SPORT



Det unika med koncept-
bilen, som är byggd på 
ZOE plattformen, är att den 
har omvandlats till en rac-
ingbil byggd på Renaults 
erfarenheter från Formel E 
Championship, en formelbil 
som går 100 % på el.
ZOE e-SPORT har sportig 
design och samma färg på 
karossen som den senaste 
Renault e.dams formel-
bilen.
ZOE e-SPORT väger 1400 
kg gram, inklusive batteri 
(450 kg) och är tillverkad 
enbart av kolfiber.
ZOE e-Sport konceptbilen 
gör 0-100 km/h på 3,2 
sekunder.
Elbilarna ligger helt i lin-
je med visionen om nol-
lutsläpp. Som den första 
biltillverkaren i Europa att 
helhjärtat tro på eldrivna 
fordon, lanserade Re-
nault ett komplett utbud av 
elbilar under 2012 och är 
i dag marknadsledande. 
Märket fortsätter att under-
söka varje aspekt inom el-
bilsutvecklingen tack vare 
ett program som leds med 
Renault ZOE.
Renault ZOE är en 100% 
elbil som erbjuder en mjuk 
och smidig åktur. Bilen 
är rolig att köra och konstru-
erad enligt högsta miljökrav.

Nya ZOE 400 premiär-
visade på Paris Motor Show 
2016 och är ett viktigt steg 
i utvecklingen av masstill-
verkade elbilar. Räckvidden 
är 400 kilometer NEDC, 
motsvarande cirka 300 ki-
lometer i verklig körning. 
Det nya batteriet tar bort 
oron om räckvidden. Med 
Nya ZOE kan köparen få 
uppkopplingsbara tjänster i 
bilen för att göra färden i el-
bilen enklare: Z.E. Trip och 
Z.E. Pass.

Visuellt utmärker sig ZOE 
e-SPORT genom sin ut-
trycksfulla design: en ex-
tremt sportig ZOE 
Det är inte svårt att se att 
ZOE e-SPORT kommer 
från Formel E. 
ZOE e-
SPORT dominerande färg 
är satinblå.
Inslag i gult finns på back-
spegelkåpor liksom på de 
främre och bakre stötfån-
garna.
Stötfångare, spoiler och 
strålkastare/ luftintag med 
kolfiberfinish.

Text och Foto: Renault





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 fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



VW Arteon



Perfekta proportioner. Nya 
Arteon är baserad på den 
modulära byggarkitekturen 
Modular Transverse Matrix 
(MQB). ”Transverse” står här 
för en tvärställd motor plac-
erad fram. Genom att mon-
teras på detta sätt frigör den 
plats. Avståndet mellan axlar-
na är hela 2.841 mm. Det gör 
att överhängen på den 4.862 
mm långa fastbackmodellen 
är korta och koncisa. Arteon 
är 1.871 mm bred och 1.427 
mm hög. Dessa dimensioner 
åstadkommer verkligt dy-
namiska proportioner – en 
visuell startpunkt för desig-
navdelningen på Volkswagen. 
Klaus Bischoff, chefsdesigner 
på Volkswagen, berättar:

− Arteon kombinerar design-
detaljer från klassiska sport-
bilar med den elegans och 
generösa plats som karakter-
iserar en fastback. En nyska-
pande GT i business-klassen 
som samtidigt tilltalar både 
känslor och förnuft.
Gran Turismo. Tobias Süh-
lmann, som är ansvarig för 
exteriördesignen på Arteon, 
förklarar: 
− Arteons linjer är inte bara 
sportiga utan också ett 
konkret uttryck för ett mycket 
funktionellt helhetskoncept. 
Här möts form och funktion 
på ett progressivt sätt. Jäm-
fört med den klassiska se-
danen, erbjuder en Gran Tur-
ismo mer utrymme och mer 



flexibilitet tack var sin långa 
hjulbas, coupé-liknande fast-
back-design och stora bak-
lucka. Femsitsiga Arteon är 
ett idealiskt och avantgard-
istiskt alternativ – perfekt 
för alla som önskar sig en 
femdörrars fastback med el-
egant, fulländad design och 
avancerad teknik.
Stark karisma. En av de vik-
tigaste designdetaljerna på 
nya uttrycksfulla Arteon är 
fronten. Karakteristiska kän-
netecken är den långsträckta 
motorhuven som löper långt 
fram och delvis ut över skär-
marna, och kylargrillen som 
spänner över bilens fulla 
bredd. LED-strålkastarna 
och varselljusen (båda hör till 
standardutrustningen) flyter 
samman med kylargrillens 
horisontella kromlister och 
med motorhuven.
Sportig rakt igenom. Det 
kraftfulla mittpartiet bak är 
designat som på en fullfjä-
drad sportbil, precis som de 
kraftfulla, utställda skärmar 
som flankerar de upp till 20 
tum stora fälgarna. Betrak-
tar man Arteon från sidan ser 
man en silhuett som även 
den andas sportighet.
Elegant, låg, coupé-liknande. 
Den del av linjen som löper 
på sidorna kallas för karak-

tärslinjen. Linjen börjar i kyl-
argrillen, flyter smidigt vidare 
längs bilens sidor för att till 
sist rinna in i baklyktorna. På 
bakpartiet får den en stark 
profilering undertill vilket får 
Arteon att se lägre ut samti-
digt som mittpartiet förstärks 
visuellt. På sidorna, ovanför 
karaktärslinjen, sträcker sig 
sidorutorna (även kallade 
DLO, för daylight opening) 
bakåt, in i C-stolparna. Själva 
rutorna i dörrarna är ramlö-
sa, medan DLO inramas av 
en elegant kromlist. Tillsam-
mans med karaktärslinjen 
ger DLO Arteon en snygg, 
låg och coupé-liknande look.
Uttrycksfulla färger. De pre-
cisa designlinjerna på Arteon 
framhävs effektivt av en hel 
rad av nya karossfärger, till 
exempel ”Curcuma Yellow”, 
”Atlantic Blue” och ”Chili 
Red”. En kulör som passar 
perfekt ihop med Arteons 
progressiva karaktär är ”Cur-
cuma Yellow” som influerats 
av solens strålar och ger 
bilen ett lätt intryck.
Innovativ, ekonomisk 
och perfekt anpassad för 
vardagsbruk. Med sin sporti-
ga utstrålning, stora mångsi-
dighet och generösa plats är 
Arteon en nytolkning av det 
klassiska modellkonceptet 



”Gran Turismo”. Andra detaljer 
som skulle ge pluspoäng i vilket 
bilsegment som helst är det gen-
erösa utrymmet för benen bak 
liksom det stora bagageutrymmet 
på mellan 563 och 1.557 liter. På 
tekniksidan imponerar denna nya 
Volkswagen med sex högeffektiva 
motorer i utbudet varav tre kom-
mer att erbjudas på den svenska 
marknaden med en effekt på mel-
lan 190 till 280 hk. Till de tekniska 
finesserna hör den digitala instru-
menteringen Active Info Display, 
en Head-Up-display och det nya 
infotainmentsystemet Discover 
Pro med geststyrning och en 
9,2”-glasskärm.
Från koncept till serietillverkning 
på 24 månader
Färg och dekor: De dominerande 
kännetecknen för Arteon är spor-

tighet och elegans, något som va-
rit vägledande faktorer vid valet av 
material och färger för interiören. 
Olika teman för interiören gör ku-
péatmosfären elegant eller spor-
tig beroende på valet av material, 
Alcantara/läder eller läder. Samti-
digt är miljön ombord sofistikerad: 
i såväl Arteon Elegance som Arte-
on R-Line, används en kombina-
tion av Alcantara (sittytorna) och 
Vienna-läder (sidosektionerna). 
För båda utrustningsalternativen 
kan man som tillval välja läderk-
lädsel i nappa. All nappaklädsel 
pryds av kontrasterande sömmar. 
Dessutom matchar dekordetaljer-
na alltid Arteons sportiga karaktär. 
Ta till exempel aluminiuminläggen 
”Silver Rise” i Arteon R-Line − 
paneler i pianolacksvart på mitt-
konsolen.





BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Christoffer Talvis



Street Stock 2000:
Fritt antal basar och även 
storlek på bas/basar.
Fritt antar batterier även 
UPS och Lithium är tillåtet i 
år. Max tillåten batterispän-
ning är 15 volt!
Fritt antal slutsteg
Max två högtalarkablar mel-
lan slutsteg och baslåda. 
(en + och en -)
Maxtillåten effekt ut är 2000 
watt!
Ton eller musik mellan 20-
60 Hz
Podium tillåtet
Allt ska få plats i bilens 
bagage. Ryggstödet skall 
kunna fällas upp och låsas.
Det ska vara 33cm mel-
lan lådans högsta punkt 
det klädda innertakets läg-
sta punkt. OBS, allt som är 
monterat på lådan räknas 
som låda. T.ex om du skru-
vat fast ett slutsteg ovanpå 
lådan så räknas den in som 
låda.
Lådan får dessutom Max 
vara 76.2 cm hög
Pickup och arbetsfordon är 
ej tillåtet i denna klass.
Fri dämpning så länge bilens 
inredning kan monteras till-
baka utan att den buktar ut 
och alla funktioner som t.ex 
fönster skall kunna vevas 
ner fullt utan att dämpnin-
gen är i vägen.

Man får inte förstärka panel-
er och kaross med plast, trä, 
metall utan det skall vara ett 
dämpmaterial.
Det är okej med ombyggda 
dörrsidor sålänge man håller 
sig till förstärkning runt hög-
talaren och inte bygger den 
i massivt trä. All inredning 
måste sitta i bilen och man 
får inte sätta fast inredning 
med extra lim och skruv.
Bilen skall kunna köras till 
och från lanen.

Street Stock 5000:
Samma regler som ovan 
fast med max 5000Watt 

Super Street:
Max antal basar är två 
styckna!
Fritt antar batterier även 
UPS och Lithium är tillåtet i 
år. Max tillåten batterispän-
ning är 18 volt!
Fritt antal slutsteg
Podium tillåtet
Vägg är tillåtet!
Ton eller musik mellan 20-
80 Hz
Låda får byggas fram till och 
med bilens B-stolpar
(Skall klara ett så kallat 
”stringtest” där inget av lå-
dan inkl basar får sticka ut 
framför B-stolparna)
Framför B-stolparna är det 
fri dämpning så länge bilens 



inredning kan monteras tillba-
ka utan att den buktar ut och 
alla funktioner som t.ex fönster 
skall kunna vevas ner fullt utan 
att dämpningen är i vägen.
Det är tillåtet med ett stag mel-
lan golv o tak
(observera att om staget fästes 
i baslådan är det en del av lå-
dan)
Stagets tjocklek får max vara 
(2 inches/5.08 cm).
Fästplattor till staget får max 
vara (16 square inches/103.23 
cm2)
med en tjocklek på (1/4 
inch/6.35 mm).
Bakom B-stolpar får man 
förstärka som man vill så län-
ge man inte ändrar bilens ut-
vändiga form.
Bilen skall kunna köras till o 
från lanen

BassRace (SPL under kon-
troll):

Bass Race är tävlingsformatet 
som går ut på att ha kontroll 
på sin anläggning. Här handlar 
det inte att spela så högt man 
kan, utan att pricka ett angivet 
mål beroende på vilken klass 
du tävlar i. Här mäts ett me-
delvärde under 30 sekunder 
som ökar ju mer du höjer voly-



men och minskar när du 
sänker. Det hela börjar 
med att du gör en kv-
alrepa för att kvala in i 
en av klasserna 129,9 
,  139.9 eller 149.9. Har 
man kvalat in i tex 139,9 
klassen och känner att 
man har mer att ge kan 
man alltid välja att kvala 
en gång till och kvala 
upp i 149,9 klassen. Du 
kan däremot inte backa 
ner en klass till 129.9. 
Man kan alltid höja en 
klass men aldrig sänka 
en klass. När tävlingen 
sedan börjar står man 
mot man och tävlar 
mot varandra, när 30 
sekunder har gått gäller 
de att ha nått 9.9dB i 
respektive klass. Spe-
lar du högre än det 
angivna målet är du 
diskvalificerad och ut-
slagen. Spelar du lägre 
än din motståndare är 
du också utslagen. Om 
det däremot blir lika har 
man 30 sekunder på sig 
att göra sig redo på nytt 

för datorn startar nästa 
runda på nytt automa-
tiskt. Samt att de då 
slumpas fram ett nytt re-
sultat som blir målet att 
nå. Detta resultat kan 
vara allt från 5,0-9,9 i 
respektive klass. I Bass 
Race finns inte många 
regler men några har 
vi allt. Du får bygga hur 
du vill hela vägen fram 
till B-stolpen, obegrän-
sat antal basar, slutsteg 
och batterier men med 
maxspänning upp till 18 
volt. I Bass Race spelas 
musik mellan 20-80 Hz, 
endast musikspår är til-
låtna, inga rena toner 
får användas.

Klasser:
129.9
139.9
149.9





Världens affärsmän som 
åker runt i sina enorma pre-
miumsedaner på A1an där 
det fortfarande är fri fart 
hoppade av glädje när det 
visade sig att en ny Porsche 
Panamera Turbo dundrade 
runt Nürburgrings Nord-
slinga på 7 minuter och 38 
sekunder. Samma tid som 
en 997 Porsche Turbo och 
Lexus LF-A. Men frågan är 
om de verkligen gjorde ett 
glädjeskutt. Varför provade 
de ens? Jag är ett otroligt fan 
av Nürburgring och allt den 
platsen står för men jag kan 
verkligen inte förstå varför de 
gjorde det testet. Med risk att 
jag låter som James May, så 
är test som detta rent ut sagt 
ointressant och irrelevant. En 
Porsche Panamera är en bil 
som man åker eller kör med 
orimlig komfort i onödiga 
hastigheter över kontinenten. 
Det är ingen bil man pressar 
runt banan och jagar tusend-
elar. Jag skulle inte använda 
en jumbo-jet för att jaga den 
ultimata tiden under ett Red-
Bull air race. Det blir bara 
konstigt och ser även väldigt 
fel ut. När jag var nere på 
‘ringen 2013 stod jag och ett 
par vänner i Adenau vid Bre-
idscheid-partiet och tittade 
på prototyper som rusade 
förbi med allehanda kamou-

flage och plastbitar fastnita-
de för att gömma bilens rikti-
ga form. Jaguar var där med 
en XF-R som pressade så 
hårt att bromsarna glödde, vi 
såg också någonting extremt 
ovanligt. 2 till synes origi-
nal Toyota Supra MK IV. De 
hade någon slags testutrust-
ning på hjulen men annars 
verkade de original, till skill-
nad från de ofta söndermod-
dade stackars bilarna man 
vanligtvis träffar på vägarna. 
Efter en salig blandning av 
nya Porschar, fler Jaguarer, 
en Alfa 4C och en drös As-
ton Martins, kom en stor 
fyrkantig box vrålande förbi 
med det omisskänneliga lju-
det och lukten av överhet-
tade bromsar. Det var Range 
Rover som testade sin nya 
HSE Sport Varför? Visst, 
går du för den stora Jaguar-
V8an har du lite mer ooph 
under huven, men det ger 
inte bilen oanade möjligheter 
att tackla Schwedenkreuz. 
Min mors Range Rover sport 
är inget jag skulle vilja ens 
ha i närheten av banan. Jag 
vill att den ska vara bekväm, 
tyst och mjuk. Skulle jag vilja 
ha brutalitet, störtburar och 
vrålande motorer finns det 
rätt många alternativ att välja 
mellan. Vi blev inte överras-
kade när det visade sig att det 



slutade med två av Range 
Rovers testbilar i räcket 
precis innan Breidscheid. 
Vid ett senare samtal med 
en av förarna över en pil-
sner på Pistenklause-res-
taurangen visade det sig 
att bromsarna tillslut gav 
upp när de skulle bromsa 
in 2,5 ton fotbollsmorse-
SUV från väldigt höga 
hastigheter. Vilket är fullt 
förståeligt med tanke på 
lukterna av slitage och 
överansträngning som 
följde bakom bilarna. 
Jag kan såklart vara helt 
ute och cykla. Det finns 
säkert någon som tycker 
det är viktigt att säga till 
polarna att deras suv gör 
‘ringen under 8 minuter. 

För att sammanfatta det-
ta. Det är inte av något 
intresse för någon att un-
dersöka vad Premiumse-
daner, suvar och andra 
långdistanslok kan göra 
på Nordslingan. Lämna 
det åt superbilar som man 
kan nyttja där.
Om en Porsche GT2 RS 
är snabbare än en Cor-
vette C7 Competition 
package, ja. 
En direktörsvagn, nej. Då 
finns det mycket bättre 
tester att göra som är mer 
relevanta. Men det är jag 
det.
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