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Två event inställda och tuffa 
tider för tidningen.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Att säga att juni blev den roligaste 
månaden i ens liv är väl att ljuga, men 
pandemin orsakar stora effekter även 
här på tidningen. Vi ställde först in 
Greenlight Galan, det är första gången 
vi ställer in något evenemang och det 
är otroligt tråkigt. Men vi insåg att om 
säsongen inte kommer igång i juni 
kommer vi inte kunna utföra en rättvis 
bedömning på bilarna. 

Eventkategorin har heller inte varit den 
roligaste i år när inga event blir som de 
var tänkt. Att vi också var tvungna att 
ställa in årets Modified Run gjorde inte 
heller saken bättre.

Nu när alla evenemang ställs in har 
vi svårt att hitta bra material till varje 
nummer. Det gör att vi  måste jobba 
ännu hårdare för att finna mer material 
och skriva dubbelt så mycket texter på 
vår fritid. Dock ökar läsarsiffrorna just 
nu och det är mycket positivt och det är 
en trend vi hoppas håller i sig på sikt! 

Nu håller vi tummarna för att det 
sakta kommer igång fler event under 
sommaren, om mydigheterna så tillåter. 
Trevlig sommar!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text: Daniel Serenus

Foto: Hampus Carlsson

När familjens bubbla hamnade i Andreas händer, 15 år 

efter att han hade krockat bilen misstänkte vi nog alla 

att det skulle bli något extremt kreativt



En fråga man ofta ställer sig 
är vad det är för konstigt vat-
ten i Smålands skogar som 
gör att så många kreationer 
uppstår i garagen här. An-
dreas Berggren är inget un-
dantag, hans förra bil tog hem 
”bästa kreation” på Green-
Light Galan. Där var temat 
Batman och när han stod 
med vinkelslipen i högsta 
hugg, vädjade hans mor om 
att istället gå loss på hennes 
VW 1500 LIM bubbla från 
1968 som till familjens stora 
förtret stått stilla i 15 år. Men 
tyvärr stoppade detta inte An-
dreas från att kapa sönder sin 
Hyundai Genesis och glada 
är vi för det. Men någonstans 
inom honom fanns drömmen 
om att bygga om bilen som 

Bilen taksänktes med viss oro 
då Andreas insåg hur mycket 
jobb det skulle bli.



en gång hade gått i arv från 
hans morfar till hans mor och 
nu till Andreas. Bilen hade 
varit den som gett Andreas 
ett körkort då det hade varit 
hans övningskörningfordon 
en gång i tiden. När han efter 
ha tagit sitt körkort skulle ta 
bilen in till byn slutade brom-
sarna fungera och Andreas 
krockade bilen, Så den bar på 
mycket minnen, men nu stod 
den bortglömd och så där 
15 år senare skulle Andreas 
och hans team förverkliga en 
gammal dröm. Efter Batman 
bygget växte en blodad tand 
över att fortsätta med temabi-
lar. Varför inte fortsätta i ett 
DC comic-tema och ta rivalen 
till Batman - Jokern.

Andreas och några vänner 
åkte till skroten där den stått 
i en carport länge. De fyllde 
däcken med luft och provade 
att starta motorn. Till allas 
förvåning startade bilen och 
de kunde köra den hela vä-
gen hem. 

- helt otroligt att den startade 
efter så många år som bort-
glömd, säger Andreas.

Så Andreas köpte en tigersåg 
och började såga av taket. Då 
han efter lite googlande hit-

En tvådelad lack passar bra på en Joker 
kreation.



tade ett forum på nätet där 
det fanns en guide till hur 
man taksänkte bilen. 

- Men när jag väl stod där 
med taket vid sidan av bilen 
insåg jag hur mycket jobb 
detta skulle innebära. Tanken 
slog mig, hur fan skall jag få 
ihop allt igen, säger Andreas.

Skam den som ger sig, istäl-
let monterade han ner bilen 

molekyler och började rostla-
ga den sargade bilen. Bakru-
tan behöll man dock men det 
är det enda som inte byggts 
om på bilen. Men dock vin-
klade man ner bakre delen 
av taket den så bilen fick en 
snyggare taklinje. 

- Vi misslyckades lite med 
och svetsa på de stora tak-
delen i mitten så vi fick göra 
ett hederligt soltak med de-



lar ifrån en Renault Twingo som fick 
böjas och formas för att passa taket, 
säger Andreas
 
Efter att an lagt ner massa tid på 
rostlagningen började galenskaper-
na. Andreas hittade en 1915cc mo-
tor med dubbla weberförgasare på 
blocket. Motorn var på 120 hästkraft-
er vilket var betydligt mer än de 40hk 
som fanns motorrummet nu. En tan-
ke var att trimma motorn först, men 

Andreas började räkna på kostnad-
erna vilket blev att han istället köpte 
motorn från blocketannonsen. 

När väl motorn landade i hans ga-
rage började han leta svar på inter-
net om hur han skulle flytta upp mot-
orn för att slippa massa camber bak. 
Så motorn flyttades istället upp hela 
15 cm och i samma veva fick han fly-
tta golvet samt gafflarna för att få det 
att funka med nya motorn. 

Var länge sedan man såg fluffigt grönt tyg i taket 
på ett bilbygge, men här passar det verkligen in.



- jag såg på nätet att man 
skulle flytta fram framvag-
nen lite, så vi gjorde de med 
och byggde förstärkning-
sramar samt lite stag för att 
fördela ut vikten och min-
ska risken att ramhuvudets 
brytpunkt ställde till prob-
lem, säger Andreas

En natt när Andreas inte 
kunde somna kom han på 
att en Jokerbil borde ha 
så kallade ”Suicide Doors” 
det vill säga att dörrarna 

Andreas tänkte först trimma 
motorn själv men när han 
hittade en potent maskin på 
blocket slog han till.



öppnas åt fel håll. Han klickade 
hem ett kit från USA och tänkte 
att detta blir lätt. Men ack så fel 
han hade. Istället fick de bygga 
om och förstärka B stolparna i 
bilen. Till slut fick de ihop allt efter 



många timmars slit. Även 
golvet i bilen är förstärkt 
för at de läckra stolarna i 
aluminium skulle få plats. 
Hela körställningen är om-
flyttad och det medförde att 
hela instrumentbrädan fick 
byggas om, vilket då blev i 
plåt.  Som Andreas påstår 
är allt mycket överdrivet 
som de 320mm broms-
skivorna med stora ok. 
Som de 20x13” fälgarna 
bak med 345 däck på. Men 
det är en Jokerbil och den 
skall vara lite galen. 

Hela bilen lackades i can-
dy och flake hos Morgan 
”Eplamojje” Svennarp, 
som lackat alla Andreas 
galna projekt. Det krävs i 
bland en bilbyggare för att 
förstå ett sådant här lack-
jobb med mycket detaljer 
och två färger.

Bilen är full av detaljer och 
var du än tittar på bilen in-
teriört eller exteriört finns 
massor av detaljer, som 
knogjärnsväxelpaken. Men 
även ett välljudande B2 
audio ljudbygge återfinns i 
bilen.
- Robin Lilja och Con-
ny Sjöberg fixade fram till 
mig som Bomb då lithium 

Taket fick en sollucka från en Renault 
Twingo.



är livsfarligt, eller hur?, 
säger Andreas.

Det är så mycket detaljer 
att vi skulle kunna skriva 
en bok om bygget. Vi på 
tidningen är glada att An-
dreas fortsätter bygga bil!

Andreas och teamet har verkligen lagt ner 
mycket tid på denna bil.



Som många av er kanske känner till så 
är Andreas en gammal ljudfantast. Bilens 
baslåda är byggd för att likna en bomb.



 Stolarna ser ju inte så bekväma men passar 
bra i en Joker bil.



Både “Wheelie bar” och fallskärm bak är mer 
show än behövligt på den 130 hästars starka 
motorn.



Detaljrikedomen på detta bygge är nog det 
bästa vi sett från denna galning till bilbyg-
gare.



 

FAKTA
Namn: Andreas Berggren  
Ålder: 34
Bor: Alvesta
Arbete: Säljare i jaktbutik
Bilmodell:  Volkswagen 1500 bubbla  
Årsmodell: 1968

Tack till: 
BGV familjen som hjälpt mig igen med ett stort projekt, samt mina 
vänner och familj som hjälpt mig.  Min mamma för hon äntligen 
släppte bubblan till mig. 
Och såklart mina sponsorer och samarbetspartners:
Bubbla sponsor, Felga, Alvestaregumering, Getech , Autoglym, 
Hagmans, Blåhuset, B2 audio 
Bd småland, Aamp nordic ab, L-m-r , Event rent lammhult, Ad-
bildelar Växjö, Dackdesign.se, Billackering.eu Ecg lack och bilvård, 
CustomairbrushGrimslov, Racegear.wtf, Firess.se, och ett stort 
tack till min flickvän.



tctproduktion.se

BILLITT!! RAKSKURNA KLISTERMÄRKEN

500st - 20x4cm | NU: 1495kr

1000st - 6x6cm | NU: 1495kr

med 5 års-laminat

TRANSPARENTA:

Maila Daniel: daniel@tctproduktion.se
MOMS & FRAKT TILLKOMMER

1 DIN avtagbar digital media-enhet

Nakamichi NQ711B 
USB, BT, AUX-IN, HandsFreeBaspaket 2x12”

+ slutsteg 1600W

Nya Apocalypse Atom serien
Marknadens minsta slutsteg

2DIN fullspäckad med senaste tekniken

2oooW RMS 15ooW RMS 4 x 321W RMS

MAximal prestanda
i Minimal storlek

Bluetooth
App Cont rol + Multicolor

komplett mediasystem



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

 235/35-19   14 990:-

 245/30-20   17 490:-

 235/35-19   14 990:-

 245/30-20   17 490:-

Komplett fälgpaket med 4 fälgar+däck, monterade 

och balanserade. Vi levererar fälgpaketet hem till 

din dörr, färdigt att montera på bilen!

Komplett fälgpaket med 4 fälgar+däck, monterade 

och balanserade. Vi levererar fälgpaketet hem till 

din dörr, färdigt att montera på bilen!

14990:-F
R

Å
N

:

JR34 HYPER BLACK - FÄLGPAKET

JR33 SVART - FÄLGPAKET

 225/40-18   12 990:-

 245/35-19   14 990:-

Komplett fälgpaket med 4 fälgar+däck, monterade 

och balanserade. Vi levererar fälgpaketet hem till 

din dörr, färdigt att montera på bilen!

12990:-F
R

Å
N

:

JR30 SILVER - FÄLGPAKET

KOMPLETT FÄLGPAKET

KOMPLETT FÄLGPAKET

 235/35-19   14 990:-

 245/30-20   17 490:-

Komplett fälgpaket med 4 fälgar+däck, monterade 

och balanserade. Vi levererar fälgpaketet hem till 

din dörr, färdigt att montera på bilen!

14990:-F
R

Å
N

:

JR36 HYPER BLACK - FÄLGPAKET

KOMPLETT FÄLGPAKET

STÖRST I SVERIGE PÅ JR WHEELS!

14990:-F
R

Å
N

:

KOMPLETT FÄLGPAKET



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
När jag var liten spelade jag väldigt mycket “Need for speed Underground” samt WRC, så var nog 
det som kickade igång mitt bilintresse.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
5, finns alltid möjlighet till förbättring på de flesta områdena

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Är nog den gången en vän råkade sänka ned domkraften av misstag när jag fortfarande låg halvt 
under bilen.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Puts, diggar inte stuk före bruk tänket.

Vem är din bilförebild? 
Det är helt klart rallyikonen Petter Solberg.
 

Bästa garage drycken? 
COLA

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Det blir inte mycket alls, jag jobbar alldeles för mycket.

Fakta
Namn: 
Simon Allinggård
Ålder: 
24 
Bor: 
Eskilstuna
Arbete: 
Köra lastbil
Civilstatus: 
Flickvän
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Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Det finns mycket planer med min Subaru Impreza men det gäller att hitta tid för att verkställa dem också.

Foto: Kim Jarl





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto Alen Hazeta
R W B  M E E T  2 0 2 0



I mitten av Januari var det 
dags för Tokyo Auto Sa-
loon igen som ni kunde 
läsa om i förra numret. 
Dagarna före den mässan 
brukar alltid RWB-fan-
taster träffas. På en lum-
mig parkering i Kashiwa 
30 minuter nordöst om 
storstadsruset i Tokyo hit-
tar du en drös RWB-om-
byggda Porschar inback-
ade bland Toyota Prius 
eller Nissan Skyline R34. 

Det är väldigt unik upp-
levelse att se så många 
RWB-porschar på en och 
samma plats, speciellt 
när man är från Sverige 
där jag inte tror att vi har 
en enda RWB-ombyggd 

Alen Hazeta och Larry Chen.



Porsche. Det är ganska 
mycket folk i rörelse kring 
denna parkering och mån-
ga som besökt TAS un-
der flera år känner till att 
denna RWB-träff arrang-
eras och vill därför dit för 
att fota eller filma. Akira 
Nakai är skaparen bakom 

RWB som står för RAUH-Welt BEGRIFF 
är skapat av japanska tunern Akira 
Nakai. 



RWB (Rauh-Welt Begriff) och åker 
världen runt och personligen mon-
terar dessa kit när det beställts av 
kund.



Akira fick upp ögonen för Porsche efter 
att han varit anställd på en body shop 
i Japan



Akira har gjort sig ett namn i hela 
världen och han är den enda personen 
som får montera dessa kit. Många 
flygtimmar blir det!



Designen på RWB-kitet 
har Akira verkligen 
lyckats med, den passar 
verkligen Porsches 
former. 



Det var inte bara RWB-porschar som dök 
upp till parkeringen i Kashiwa.



 Denna Toyota Cressida har verkligen det 
perfekta stuket! Ordentliga overfenders, 
oljekylaren monterad utanpå fronten och 
fälgar med bred fälgbana. 





Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

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 & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

Trycksaker & ReklamFoliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



Bilvård Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
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 

DDESIGN - Din motorsportbutik på 
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

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

Motorsportsprodukter

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

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

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga ingredienser för att skapa den 
perfekta handgjorda produkten just för 
dig. Varje produkt är unik och noggrann 
utformad av våra kemister som har över 
25 års erfarenhet. 

www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Välkommen till Raidopower.se - 
Försäljning av motorsportprodukter, 
tillbehör och belysning och mycket mera 
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

WR-Specialfälgar tillverkar “custom 
made” fälgar utifrån kunderna behov och 
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



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

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

Sveriges bredaste utbud under ett och 
samma tak. Däck, batterier, reservdelar 
och motorsport av hög kvalité till konkur-
renskraftiga priser. Besök vår butik på 
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göte-
borg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300 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 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som 
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter 
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri 
frakt på våra produkter. Vi vill att du som 
kund ska känna dig speciell och inte en i 
mängden. 

www.audio55.se

Billjud
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Sedan 2010 har vi levererat bildelar till den svenska marknaden. Med snabb och personlig kundtjänst hjälper vi våra kunder att 

hitta de delar de söker efter. Med hjälp av vårt enorma nätverk så kan vi erbjuda tusentals kvalitetsprodukter från välkända 

varumärken. Följ med oss på våra kanaler på Instagram, Facebook och Youtube för de senaste nyheterna & kampanjerna.
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Evenemang
Text: Christoffer Talvis

  Foto: Tonydesign T U N I N G  E X P O  T O R I N O  2 0 2 0



Sista dagarna i Januari och första 
dagarna i Februari var det åter dags 
Tuning Expo Torino, som är Italiens 
svar på Elmia. Tuning-mässan ar-
rangeras i Lingotto Fiere som ligger 
en 12 minuters bilfärd utanför Turins 
stadskärna och är en mässhall på 
100 000m2 med inomhus och utom-
husområdet. Tuning Expo Torino är 
startskottet på året av evenemang 
i denna mässhall. Till denna mässa 
får utställarna ansöka och hoppas 
på att bli antagna precis som på El-
mia. Om man jämför tidigare år med 
2020 så ser man klart och tydligt att 
det är Stancetrenden som tagit över 
helt. Kollar vi tillbaka för något år se-
dan så höll södra Europa fortfarande 

tag i trenden om att göra mer extre-
ma ombyggnationer. Trots att bilarna 
är med cleana i år så håller de väl-
digt hög standard då det mesta är 
ombyggt som vanligt, alltså man har 
inte bara fokuserat på hur bilen ser ut 
utvändigt, insidan och under motorhu-
ven är ordentligt tillsnyggat. En av de 
snyggare bilarna på mässan var en 
breddad Alfa Romeo 2000 GT Veloce 
ombyggd av Cristiano Brocanelli vars 
företag Carrozzeria Brocanelli Cus-
toms håller på med tuning och bygger 
om bilar på heltid. 

Clean Volkswagen Scirocco.

Även att få bilar att rosta lagom 
mycket kan vara en konst för sig.



Denna Alfa Romeo GT 
2000 Veloce byggd av 
Carrozzeria Brocanelli 
Custom var nog mäs-
sans snyggaste bil.



Såhär borde Audi byggt bilen 
från början.

En Rally ikon.



Mitsubishi Eclipse är inte varje dag man ser i 
bilbyggarkretsar. Men håller än!



Ruggit snyggt med gulfärg på en 
Suburau Impreza

En ombyggd Fiat Uno är nog bara något man ser i Italien



Notera alla detaljer på denna Honda 
S2000



Även fast vi är många mil hemi-
från så får man ända en reminder 
att Volvo är en populär bilmodell. 
Här med riktigt bra finish och 
perfekt fitment.

Alfa Romeo är en vanlig modell 
att bygga om i södra Europa 
men inte lika vanligt i Sverige. 



Toyota Supra kan man aldrig få nog 
av, den passade väldigt bra i mattröd.



Grym folie på denna A7:a



En läcker breddad Nissan S13.



Det var många år sedan denna bilmodell var populär, en Volkswagen Corrado. Ser 
du en idag är den garanterat inte i lika fint skick som denna.



En Aston Martin DB11

Fans gått om tyska bilar på mässan.



 Italienare är ju kända för att bygga 
kvalitativa bilar och under åren har vi 
sett att de ständigt höjer ribban på sina 
byggen. 





Grymma inredningar 
saknades inte.



 Fortfarande vissa 
bilägare som gillar 
retrostylingen som 
var populärt för ett 
gäng år sedan.



 Volvo 245 försedd med 
overfenders och BMW-
motor.



MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset

641 94 KATRINEHOLM
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59NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

D-004
8,5x17 ET10    fr. 1899kr/st
9,5x17 ET5      fr. 2099kr/st
9,5x18 ET20    fr. 2399kr/st
11x18 ET15     fr. 2599kr/st     
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din dörr, färdigt att montera på bilen!
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Evenemang
Text: Daniel Serénus

  Foto: Martin Hansson



All motorsport är inte inställd 
trots Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om max 50 
personer. När säsongens första 
evenemang på Ring Knutstorp 
arrangerades, var det både pub-
likfritt och med säkra avstånd och 
helt utan sociala situationer. Att 
man kan arrangera motorsport 
säkert bevisade verkligen gänget 
bakom Timeattacknu.se serien. 
Publiken kan njuta av tävlingar-

na live via SLC Racings webb-tv 
sändningar.

I Clubserien var det den förhand-
stippade Johan Palmqvist som 
tog hem segern i sin BMW E46 
med tiden 1:09:594 och det var 
hans första seger i karriären. 
Dock var han tätt följd av Mad-
elene Skälhammar i sin Ford 
Fokus RS. Detta var Madelenes 
andra tävling och därmed en tjej 

Jonas Pentells hade kunnat trimma 
någon tiondel till på tiden under 
sin debut ifall inte han inte hade 
behövt släppa lite på gasen på 
raksträckan. Reglementet för 
ljudnivån ställer till det för många



att se upp för under säsongen.

Club Challenge var med råge den 
största klassen för dagen och här vän-
tades nykomlingar och rutinerade förare 
göra upp om dagens seger och det blev 
en kamp man sent lär glömma mellan 
Fredrik Gehammar i sin Honda Civic 
samt Robert Johansson i sin BMW E46. 
Både Robert och Fredrik var förhands-
favoriter inför körningen. Men det var 
med små marginaler som Robert tog 
hem segern på Knutstorp, men även 
Johan Hwassar i sin Lotus Exige S var 
med i toppen och slutade på en tredj-
eplats. Alla tre kommer nog vara med 



Johnny Nilssons helt brutala 
Corvette C7R GT3

i toppskiktet i Club Challange i år.

I nästa klass Pro Street var det 
Porsche som dominerade start-
fältet på Knutsstorp.  Här hittade 
vi Porsche veteranen Peter Wärh-
ner som denna dag slutade på en 
fjärde plats. Han blev slagen med 
några tiondelar av Ville Gustafs-
sons Nissan GT-R med en tid på 
1:04:507. Toyota handlaren Hans 
Holmlund var tillbaka i serien efter 
en andra plats i Club challange i 
fjol, denna gång räckte tiderna till 
en andra plats på Knutstorp i hans 
snabba Porsche 991 GT3. Men 

vinsten stod nykomlingen Jonas 
Pentell för i sin grymma Porsche 
997. Bilen har han lagt över 800 
timmar på i vinter tillsammans med 
SMR racing. Detta verkar betalt 
sig då han körde till vinst på tiden 
1:02:557, vilket var nytt varvrekord 
för klassen.

I klassen Pro var startfältet lite 
mer magert. Tyvärr var det en 
del avhopp innan start då flera 
bilar inte var färdigbyggda. Det 
blev inte bättre med topprankade 
Tommy Gråberg som i sin Dodge 
Viper fick bryta redan på testda-



Fredrik Wiborg kör i år utom tävlan 
och huvudmålet är att bara sätta 
banrekord under säsongen.

gen. Tommy hade ny setup 
på bilen med bland annat 
sekventiell växellåda och helt 
nytt chassi. Henrik ”Cammo” 
Ryberg skulle göra comeback 
med sin BMW Z4, men då 
den drabbats av elfel tving-
ades han bryta. Istället blev 
det veteranen och Time attack 
kändisen Robin Antonsson 
som visade vart skåpet skall 
stå och trots strul inlednings-
vis lyckades köra in en vinst 
med tiden 1:01:504 vilket var 
nästan en och en halv sekund 
före tvåan Oscar Löfquist.

I klassen Unlimited hittar man 
de grymmaste byggena och 



med helt galen hobbyingenjör-
skonst. Här tävlar alla bilarna på 
slicks och det gjorde dagen till ära 
det lite svårare för förarna. Här såg 
vi en riktig svensk klassiker på pal-
len i form av Niklas Maisaaris grym-
ma Volvo 240. Niklas slutade på en 
tredjeplats följd av Johnny Nilsson 
med sin Corvette C7R GT3. Men 
vinsten gick till Ben O’Donnell med 
en tid på 1:00:057.

Time Attack profilen Fredrik Wiborg 
var på plats med sin Mitsubishi Evo 
och med tiden 56:775 slog han 
till med dagens bästa tid. Men då 
Fredrik Wiborg i år inte byggt bilen 
för att tävla utan istället fokuserat 
på att slå banrekord är han inte med 
i årets serie.

Veteranen Robin Antonsson 
tog hem segern i sin klass på 
knutstorp.



Jonas Pentell tog hem segern i Pro 
Street med sin
Porsche 997 Turbo R



Johan Palmqvist krörde snabbast 
med sin BMW M3 i Club-klassen.



Club
1. Johan Plamqvist, BMW M3 E46
2. Madelene Skälhammar, Ford Fokus RS
3.Peter Fridström, Mazda MX5 CUP

Club Challange
1. Robert Johansson, BMW M3 E46
2. Fredrik Gehammar, Honda Civic
3.Johan Hwasser, Lotus Exige S

Pro Street
1. Jonas Pentell, Porsche 997 Turbo R
2: Hans Holmlund, Porsche 991 GT3
3.Ville Gustafsson, Nissan GT-R

Pro
1. Robin Antonsson , Toyota Supra
2. Oscar Löfquist, Porsche 911 GT3RS
3, Anton Cosmos, Mitsubishi EVO VI

Unlimited
1. Ben O'Donnell , Porsche 991 GT3EP
2. Johnny Nilsson, Corvette C7R GT3
3. Niklas Maisaari, Volvo 240

1 DIN avtagbar digital media-enhet

Nakamichi NQ711B 
USB, BT, AUX-IN, HandsFreeBaspaket 2x12”

+ slutsteg 1600W
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Marknadens minsta slutsteg

2DIN fullspäckad med senaste tekniken
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MAximal prestanda
i Minimal storlek

Bluetooth
App Cont rol + Multicolor

komplett mediasystem
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Alfa Romeo Giulia GTA och GTAm



Sedan Giulia GTA visades för 
första gången den 2 mars i år har 
bilentusiaster och Alfa Romeo 
fans visat ett stort intresse för 
den nya modellen.
Alfa Romeo som fyller 110 år i år 
firar jubileet tillsammans med alla 
som uppskattar italiensk design, 
prestanda och “know-how”.  Un-
der jubileumsåret sker en histo-
risk återblick och återkomsten av 
en motorsport legend, Giulia GTA 
firas.

Ett klassledande vikt/effektförhål-
lande med en blick i backspegeln
Ur ett konceptuellt och tekniskt 
perspektiv kommer inspirationen 
till nya Giulia GTA ifrån modellen 
med samma namn från 1965. Au-
todelta utvecklade ”Gran Turismo 
Allegerita” som var baserad på 
Giulia Sprint GT, modellen som 
skördade sportsliga framgångar 
världen över.
Nya GTA är baserad på Giulia 
Quadrifoglio, med en kraftfullare 
version av Alfa Romeos 2.9 li-



ters V6 Bi-Turbo-motor 
och levererar 540 hk. 
En utökad användning 
av ultralätta material gör 
att modellen (GTAm) 
är 100 kg lättare än Gi-
ulia Quadrifoglio och har 
därmed ett klassledande 
vikt/effektförhållande på 

2,82 kg/hk. Både interiört 
och exteriört påminner 
Nya GTA om den histo-
riska modellen och tyd-
liga spår av varumärkets 
DNA inom teknik och 
körglädje genomsyrar 
modellen.
 



500 skräddarsydda ex-
emplar av Giulia GTA och 
GTAm
Alfa Romeo vill göra något 
speciellt för de 500 lyckliga 
ägarna till Giulia GTA, kö-
pet ska bli en minnesvärd 
upplevelse. Mycket arbete 
har lagts på formgivning av 
bilens exteriör och interiör, 
influenser från den histo-
riska modellen kombineras 
med en anpassning till da-
gens standard och krav. 
Vad vore bättre än att sätta 
sig bakom ratten i en Alfa 
Romeo Giulia GTA? Möjli-
gen att sätta sig bakom 
ratten i en GTA, byggd helt 
utifrån egna behov och ön-
skemål. Alfa Romeo har ut-
vecklat helt unika anpass-
ningar av bilens exteriör 
och interiör, allt för att ge 
en unik kundupplevelse.
 
Med kreativitet återspeglas 
en välkänd historia
Alfa Romeos kreativa och 
tekniska team vid Cen-
tro Stile har fokuserat på 
designdetaljer som ut-
märker GTA modellen, 
dess segrar genom åren 
och har därefter återskapat 
minnena. Den välkända 
”vita masken i fronten” i 

kombination med längs-
gående stripes väcker rac-
ingminnen.

Giulia GTA och GTAm finns 
tillgängliga i de exteriöra 
färgerna GTA Röd, Trophy 
vit och Montreal grön, färg-
er som hyllar den italienska 
flaggan.
Möjlighet finns även att väl-
ja färg på bromsok, utvalda 
interiöra detaljer, sömmar 
i klädsel, säkerhetsbälten 
och på störtbågen.
Intresserade kan via en 
konfigurator på https://gta.
alfaromeo.com se alla uni-
ka tillval för Giulia GTA och 
GTAm.
 
En värdefull och unik 
kundupplevelse
De 500 lyckliga ägarna 
till Giulia GTA och Giulia 
GTAm förtjänar en exklusiv 
kundupplevelse. En dedi-
kerad varumärkesambas-
sadör följer affären från 
order till leverans, men 
köpupplevelsen stannar 
inte där. Ägaren får även 
ett välkomstpaket som 
inkluderar en ”Bell-hjälm”, 
exklusiv för GTA och des-
ignad av Centro Stile samt 
ett ”Goodwool- biltäcke” för 
att skydda bilen.



Vid önskemål, kan den unika 
kundupplevelsen toppas med en 
körutbildning från Alfa Romeo 
Driving Academy i Balocco.
Ägarna till GTAm får även ett rac-
ingset från Alpinestars (racing-
dräkt, handskar och skor).
Kunden har möjlighet att begära 
leverans av sin GTA eller GTAm 
till en av varumärkets mest ikoni-
ska platser, Autodelta i Balocco. 

En unik och exklusiv möjlighet 
som kommer uppskattas av Alfa 
Romeo fans och samlare.
Giulia GTA kostar från 1 925 000 
kr och Giulia GTAm från 2 000 
000 kr inkl. moms

Text & Foto: Alfa
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BMW 4-serien Coupé



Nu lanseras nya BMW 
4-serie Coupé, som blir 
nästa kapitel i en coupé-
tradition som formats av en 
rad legendariska modeller. 
Den senaste generationen 
av denna sportiga tvåsit-
sare fokuserar på att lever-
era dynamisk körglädje, 
och utgör även en tydlig 
differentiering från cou-
pén i nya BMW 3-serien. 
Marknadslansering sker 
från oktober 2020.
Nya BMW 4-serie Coupé 
kommer i fyra modellvari-
anter vid lansering och top-
pas av BMW M440i xDrive, 
som drivs av en sexcylin-
drig bensinmotor på 374 
hästkrafter. Detta komplet-
teras med två fyrcylind-
riga bensinmotorer och en 
fyrcylindrig dieselenhet. I 
mars 2021 ansluter dessu-
tom två raka sexcylindriga 
dieselmotorer till katalo-
gen.
Dieselmotorerna samt den 
sexcylindriga bensinmot-
orn har försetts med för-
bättrad acceleration och 
effektivitet genom BMW:s 
mildhybridteknik. Med en 
48V startgenerator får för-
bränningsmotorn en extra 
boost med 11 extra häst-
krafter. Samtliga dieselmo-

torer har även tvåstegad 
turboladdning.
Alla modellvarianter har 
nu åttastegad Steptronic-
växellåda som standard 
och åttastegad Steptronic 
Sport-växellåda med ny 
Sprint-funktion som tillval. 
BMW xDrive intelligent 
fyrhjulsdrift finns för två 
modellvarianter vid lanser-
ing och sammanlagt fyra 
varianter från mars 2021.
Höjdpunkter: nya BMW 
4-serie Coupé
 • B e t y d l i g t 
bredare utbud av föraras-
sistanssystem än hos 
föregångaren. Frontkolli-
sionsvarning med inbrom-
sning och Lane Departure 
Warning med Lane Return-
funktion är standard. Tillva-
let Driving Assistant Pro-
fessional inkluderar Active 
Navigation med automatisk 
aktivering av Emergency 
lane.
 • Ny genera-
tion BMW Head-Up Dis-
play med 70 procent större 
projektionsyta med inno-
vativ 3D-visualisering av 
omgivningen i det digitala 
instrumentklustret.
 • Parkerings-
distanskontroll med främre 
och bakre sensorer som 



standard. Parkeringsassistent 
för automatisk parkerings-
manöver som tillval, vilket nu 
även inkluderar backningsas-
sistent.
 • BMW-operativ-
system 7 möjliggör individu-
ella och personliga skärmar 
på kontrollskärmen och in-
strumentklustret, samt röst-
styrning med BMW Intelligent 
Personal Assistant.
 • Nytt molnbaser-
at BMW Maps-navigations-
system som standard.

 • Standard smart-
telefonintegration med Apple 
CarPlay och nu även Android 
Auto, trådlös anslutning via 
WiFi.
 • Innovativ stöt-
dämparteknologi hämtad från 
nya 3-serien som standard. 
Som tillval finns M Sport-fjä-
dring, adaptiv M-fjädring med 
elektroniskt styrda spjäll, M 
Sport-bromsar med val av blå 
eller röda bromsok, M Sport-
differentials.
 • Framträdande 



vertikala BMW-njurar 
följer traditionen för leg-
endariska BMW-coupéer 
och speglar motorns 
höga behov av kyla.
 • 21 mm 
lägre tyngdpunkt och 23 
mm bredare spårvidd 
bak jämfört med nya 
BMW 3-serie Sedan. Vik-
tminimerad kaross- och 
chassikonstruktion. Fin-
balanserad 50:50-vikt-
fördelning. Målstyrd op-
timering av aerodynamik 
och minskning av lyft på 
bakaxeln.
 • L E D -
strålkastare med extremt 
smala konturer som stan-
dard och adaptiva LED-
strålkastare med BMW 
Laserlight som tillval.
 • M Sport-
paket tillgänglig som 
alternativ till standard-
specifikation. Finns även 
M Sport Package Pro 
med åttastegad Step-
tronic Sport-växellåda, 
19-tums M-lättmetallhjul 
och omfattande urval av 
M Performance-delar.
 • Ny interiör 
med fokus på sport. Förar-
fokuserad cockpitdesign, 
ny bildskärmsgruppering 
med upp till 10,25-tums 
kontrollskärm och som 

tillval ett helt digitalt 12,3-
tums instrumentkluster. 
Ny sportläderratt och 
nyutvecklade sportsäten 
som standard, knäskydd 
på mittkonsolen tillval. 
Två säten baktill med in-
dividuell karaktär.
 • F ö r h ö j d 
akustik och komfort. Vin-
druta med akustiskt glas 
och ny automatisk kli-
matreglering i tre zoner 
som standard. Lutande 
glastak som är 24 mm 
längre än föregångaren. 
Welcome Light Carpet, 
Harman Kardon-sur-
roundljud och extravärme 
som styrs med smart-
phone eller BMW Display 
Key som tillval.
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Nya Porsche 911 Targa 



Efter Porsche 911 Cou-
pé och 911 Cabriolet 
gör nu en tredje variant 
av den nya 911-genera-
tionen sin debut i form av 
fyrhjulsdrivna 911 Targa 
4 och 911 Targa 4S. Det 
som utmärker Targa är 
det innovativa helt au-
tomatiska taksystemet, 
och precis som den leg-
endariska, ursprungliga 
Targa-modellen från 
1965 har den sin kara-
kteristiska breda tak-
båge, Targa-bågen, en 
öppningsbar taksektion 
över framsätena och en 
omslutande bakruta som 
sträcker sig fram till Tar-
ga-bågen. Taket kan en-
kelt och bekvämt öppnas 
och stängas på bara 19 
sekunder.
Targa-modellerna har 
sexcylindriga 3-liters 
boxermotorer med dub-
bla turboaggregat. I 911 
Targa 4 utvecklar motorn 
283 kW (385 hk) och i 
kombination med tillva-
let Sport Chrono-paket 
accelererar Targa 4 från 
0 – 100 km/tim på bara 
4,2 sekunder, en tiondel 
snabbare än tidigare. 
Motorn i Targa 4S ger 
331 kW (450 hk) och når 

i kombination med tillva-
let Sport Chrono-paket 
100 km/tim på bara 3,6 
sekunder – fyra tiondelar 
snabbare än sin föregån-
gare. Toppfarten för 911 
Targa 4 är 289 km/tim 
(två km/tim högre) med-
an Targa 4S når 304 km/
tim (tre km/tim högre).
Båda modellerna är 
utrustade med åttaväx-
lade dubbelkopplingslå-
dor (PDK) och intelligent 
fyrhjulsdrift, Porsche 
Traction Management 
(PTM), som standard för 
maximal körglädje. Som 
alternativ kan Targa 4S 
beställas med den nyut-
vecklade sjuväxlade 
manuella växellådan, då 
ingår Sport Chrono-pak-
etet.
Ny teknologi ökar utbu-
det av funktioner i båda 
modellerna och för första 
gången är Porsche In-
noDrive med adaptiv far-
thållare tillgänglig. Tack 
vare den förbättrade 
Smartlift-funktionen kan 
markfrigången program-
meras så att frampartiet 
vid behov automatiskt 
lyfts i områden där bilen 
körs regelbundet. Listan 
över tillval kompletteras 



med ett omfattande ur-
val från Porsche Tequip-
ment och nya tillval för 
personlig anpassning 
från Porsche Exclusive 
Manufaktur. Porsche 
kommer att ytterligare 
bredda möjligheten att 
kombinera traditionella 
stilelement, tidlös design 
och den allra senaste 
teknologin i en specialut-
gåva av 911 Targa som 
kommer att lanseras i 
juni.
Effektiv boxermotor med 
dubbelturbo
Liksom i 911 Carrera-
modellerna vinner de 
båda 911 Targa-varian-
terna på den högre ef-
fekt som levereras av 
de turboladdade sexcy-
lindriga boxermotorerna 
på tre liter. Det ger både 
bättre prestanda och gör 
dem mer användarvän-
liga i vardagen. Motorn 
i 911 Targa 4 utvecklar 
283 kW (385 hk) vid 6 
500 v/min, 11 kW (15 hk) 
mer än i föregångaren. 
Det maximala vridmo-
mentet, 450 Nm, är till-
gängligt över en stor del 
av varvtalsregistret, från 
1 950 till 5 000 varv per 
minut. Med 331 kW (450 

hk) har Targa 4S 22 kW 
(30 hk) högre effekt än 
sin föregångare och ger 
sitt maximala vridmo-
ment, 530 Nm (30Nm 
mer), mellan 2 300 v/min 
och 5 000 v/min.
Optimerad fyrhjulsdrift 
för bättre grepp
De fyrhjulsdrivna mod-
ellernas förbättrade 
prestanda går hand i 
hand med vidareutveck-
lingen av drivningen 
av framhjulen. Kopplin-
gen och differentialen-
heten är vattenkyld och 
har förstärkta koppling-
slameller för att tåla 
högre belastning. Det 
högre momentet som 
påverkar kopplingen 
förbättrar dess exakthet 
och funktion. Den för-
bättrade drivningen av 
framhjulen med PTM 
(Porsche Traction Man-
agement) bidrar till ännu 
bättre väggrepp under 
alla körförhållanden.
Vidareutvecklat chassi 
för bättre komfort ökad 
säkerhet
Det elektroniskt kon-
trollerade stötdäm-
parsystemet PASM 
(Porsche Active Suspen-
sion Management) är 



standard i de nya 911 Targa-
modellerna. Systemet anpas-
sar automatiskt stötdämpar-
nas egenskaper när det gäller 
komfort och vägegenskaper 
till alla körförhållanden och 
har dessutom två manuella in-
ställningar, Normal och Sport. 
Porsche Torque Vectoring 
Plus (PTV Plus), som inklu-
derar en elektronisk differen-
tialspärr till bakaxeln med helt 
variabel fördelning av vridmo-
mentet, är nu en del av stan-
dardutrustningen i Targa 4S 
och finns som tillval till Targa 
4. Liksom de andra varian-
terna av den åttonde genera-
tionen av Porsche 911 har 
Targa-modellerna Porsche 
Wet mode som en del av 
standardutrustningen. Sen-
sorer placerade i de främre 
hjulhusöppningarna kan up-
ptäcka vatten på vägbanan 
och om stora mängder vatten 
spolas upp skickas en signal 
till föraren att manuellt ställa 
om till Wet-inställningen. Kör-
responsen anpassas därefter 
till förhållandena för att ga-
rantera maximal stabilitet.
911 Targa 4 har 19-tumsfälgar 
fram med däck i dimensionen 
235/40 ZR och bakdäcken är 
295/35 ZR på 20-tumsfälgar. 
911 Targa 4S har som stan-
dard 245/35 ZR-däck framtill 

på 20-tumsfälgar och 305/30 
ZR-däck bak på 21-tumsfäl-
gar. På Targa 4 är broms-
skivorna både bak och fram 
330 millimeter stora med 
svarta fyrkolvs fasta bromsok. 
Targa 4S har rödlackerade 
sexkolvsok till framhjulen och 
fyrkolvsok bak och 350 mil-
limeters bromsskivor fram 
och bak. Keramiska bromsar, 
Porsche Ceramic Composite 
Brake (PCCB), kan beställas 
som tillval.
Extravagant Targa med mod-
ern tolkning
Den yttre formen känne-
tecknas av designelement 
från 992-generationen. Jäm-
fört med föregångaren har 
karossen betydligt bredare 
framskärmar och huven mel-
lan LED-strålkastarna har 
en markant inpressning 
som påminner om de första 
911-generationernas de-
sign. Bakpartiet domineras 
av dess bredare, variabelt 
justerbara bakvinge och den 
sömlöst integrerade eleganta 
ljusrampen. Med undantag 
av fram- och bakparti är hela 
karossen gjord av aluminium.
Interiören motsvarar den i 
911-Carrera-modellerna och 
karakteriseras av instrument-
panelens klara raka linjer 
och dess försänkta instru-



ment. Här kommer inspirationen 
från 70-talets 911-modeller. Vid 
sidan av den centralt placerade 
varvräknaren – en typisk Porsche-
detalj – ger två tunna ramlösa dis-
player föraren ytterligare informa-
tion. En kontrollenhet med fem 
knappar för direkt tillgång till vik-
tiga fordonsfunktioner är placerad 
under den 10,9 tum stora skär-
men som ingår i Porsche Com-
munication Management (PCM). I 
PCM, som är standard, ingår on-
line navigation baserad på svärm-
data, samt Connect Plus.
Ny sportbilsklass alltsedan 1965
1965 års 911 Targa 2,0 var ban-
brytande och skapade en helt ny 
slags bil. Från början marknads-
fördes den som ”en säkerhetsca-
briolet med störtbåge”. Men Targa 
med sitt avtagbara tak etablerade 
sig snart som ett originalkoncept 
och blev en stilikon. Alltsedan 
dess och fram till dagens datum 
har Porsche fortsatt att kombinera 
två världar i 911 Targa, fördelar-
na med att kunna åka öppet som 
i en cabriolet kombinerat med 
bekvämligheten och säkerheten i 
en coupé.
Priser
Nya 911 Targa finns hos åter-
försäljare i augusti 2020. Priserna 
i Sverige börjar på 1 270 000 kro-
nor för 911 Targa 4 och 1 440 000 
kronor för 911 Targa 4S.





Porsche Cayenne GTS 



Porsche kompletterar sin serie 
SUV:ar med två nya modeller utveck-
lade för högsta prestanda: Cayenne 
GTS och Cayenne GTS Coupé. Typ-
iskt för GTS-modellerna är att mo-
tor och drivlina har särskilt stor be-
tydelse. I stället för föregångarens 
3,6-liters V6 biturbomotor mullrar 
ännu en gång en V8 under huven 
till Cayenne GTS. Med en effekt på 
338 kW (460 hk) och vridmoment på 
620 Nm ger biturbomotorn på fyra li-
ter betydligt bättre prestanda. Båda 
modellerna accelererar från 0 - 100 
km/tim på 4,5 sekunder med Sport 
Chrono-paketet och når en toppfart 
av 270 km/tim. Sänkt prestandaorien-
terat chassi, en unik design och mer 

omfattande utrustning ingår i det nya 
GTS-paketet.
Kraftfull, effektiv, känslomässig: V8 
med sportavgassystem
Med Porsches fyra liters V8 biturbo-
motor utvecklar nya Cayenne GTS nu 
14 kW (20 hk) högre effekt och 20 Nm 
högre vridmoment än föregångaren. 
Det innebär betydligt bättre pres-
tanda och det gäller också Cayenne 
GTS Coupé: sprinten från 0 – 100 
km/tim går nu 0,6 sekunder snabbare 
än förut med Sport Chrono-paketet. 
Toppfarten har ökat med åtta km/
tim. Samtidigt har Porsche lagt stor 
vikt vid förbättrad effektivitet. Det har 
bland annat uppnåtts med den opti-
malt anpassade åttastegade Tiptronic 



S-växellådan, adaptiv cylin-
derkontroll, direktinsprut-
ning med centralt placerade 
injektorer och ett intelligent 
utformat kylsystem.
För att matcha den nya 
bilens imponerande pres-
tanda ger dess speciellt 
utformade sportavgassys-
tem ett särskilt tilltalande 
ljud. Som standard sitter ett 
avgassystem med avgas-
rören placerade vid bak-
partiets yttersidor, utformat 
för att ge ett fylligt, sportigt 
ljud med en unik karaktär. 
Det högfrekvenstrimmade 
sportavgassystemet är helt 
nyutvecklat. Det har två 
centralt placerade ovala av-
gasrör och erbjuds endast 
till Cayenne GTS Coupé 
och i framtiden till Cayenne 
Turbo Coupé – i båda fallen 
i kombination med tillvalet 
Lightweight Sports Pack-
age.
20 mm lägre chassi med dy-
namisk stötdämparkontroll
Chassit till de nya Cay-
enne GTS-modellerna ger 
perfekta förutsättningar för 
förnämliga kurvegenskaper. 
Hjulupphängningen med 
stålfjädrar som standard 
är sänkt med 20 mm och 
inkluderar Porsche Active 
Suspension Management 

(PASM) för aktiv och mycket 
sportig stötdämparkontroll. 
Porsche Torque Vectoring 
Plus (PTV Plus) ingår också 
i standardutrustningen. Med 
21-tums RS Spyder Design-
fälgar, väl tilltagna broms-
skivor av gjutjärn (390 x 38 
mm fram, 358 x 28 mm bak) 
och röda bromsok, tar Cay-
enne GTS den äkta sport-
bilens livliga egenskaper in 
i SUV-klassen. Som tillval 
kan bromsegenskaperna 
optimeras med Porsche 
Surface Coated Brake 
(PSCB) med bromsskivorna 
belagda med volframkar-
bid. Andra tillval är 10 mm 
lägre trekammars luftfjä-
dring, bakhjulsstyrning och 
antikrängningssystemet 
Porsche Dynamic Chassis 
Control (PDCC)
Sport Design-paket och typ-
iska GTS-detaljer som stan-
dard
Sport Design-paketet, som 
är standard, skapar en unik 
och exklusiv framtoning med 
flera svarta detaljer. De nya 
Cayenne GTS-modellerna 
är som standard utrustade 
med satängblanka svarta 
21-tums RS Spyder Design-
fälgar. LED-strålkastarna 
med Porsche Dynamic Light 
System (PDLS) och LED-



ljusrampen bak är också mörkton-
ade. De främre luftintagen, listerna 
runt sidorutorna, sportavgassys-
temets ändrör och modellens och 
Porsches logotyper på bakluckan 
är alla svarta.
Material av hög kvalitet som Alcan-
tara® används till innertaket, sto-
larnas mittparti, armstödet på mitt-
konsolen och på dörrsidorna, och 
mörk borstad aluminium, gör det 
möjligt att se och känna Cayenne 
GTS-modellernas sportiga och ele-
ganta kännetecken även i inrednin-
gen. Åttavägs sportstolar är stan-
dard, exklusivt förbehållna de nya 
GTS-modellerna, ger optimalt stöd 
vid snabb kurvtagning tack vare 
kraftigare sidostöd. Sportstolarna 
är uteslutande avsedda för GTS-
modellerna. GTS-logotyper syns 
på framdörrarna, dörrtrösklarna, 
varvräknaren och på nackskydden. 
GTS interior-paketet är ett av antal 
tillval för att ge möjlighet att sätta 
sin personliga prägel, med ex-
tra färgdetaljer Carmine Red eller 
Crayon, för till exempel sätenas 
sömmar.
De nya Porsche Cayenne GTS-
modellerna kan beställas från och 
med nu och kommer till återförsäl-
jarna i början av juli. Priserna i 
Sverige börjar på 1 210 000 kronor 
för Cayenne GTS och 1 255 000 
kronor för Cayenne GTS Coupé. 

Text & Foto: Porsche
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Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition 



Porsche 911 Targa 4S Heritage 
Design Edition är den första av 
fyra samlarmodeller i Heritage 
Design, och är en toppmod-
ern 911 med stilelement från 
1950- och 60-talen. I den här 
exklusiva specialmodellen från 
Porsche Exclusive Manufaktur 
har historiska designelement, 
både exteriöra och interiöra, 
omtolkats och kombinerats 
med den senaste teknologin.
Specialmodellen byggs i ett be-
gränsat antal, 992 exemplar, för 
att matcha den interna beteck-
ningen för modellserien. Till-
sammans med specialmodellen 
kommer utvalda inredningsde-
taljer finnas tillgängliga till alla 
nuvarande 911-modeller, som 
en del av Heritage Design-pa-
ketet. Porsche Design har tagit 
fram en högkvalitativ kronograf, 
också i en begränsad serie, 
avsedd exklusivt för dem som 
köper samlarmodellen.
- Med Heritage Design-mod-
ellerna väcker vi kundernas 
och fansens minnen från 1950-
, 1960-, 1970- och 1980-talen. 
Inget märke kan överföra så-
dana designelement till dagens 
värld lika bra som Porsche. Med 
våra specialmodeller skapar vi 
också en ny produktlinje som 
står för ”Lifestyle”-dimensionen 
i vår produktstrategi, säger Oli-

ver Blume, vd för Porsche AG.
Exklusiv lack i Cherry Metallic 
och fyra andra exteriörfärger till-
sammans med logotyper i guld 
skapar ett autentiskt utseende i 
50-talsstil. Högklassiga vita fo-
lieringar i historisk design är en 
del av exteriören på 911 Targa 
4S Heritage Design Edition-
modellen. Särskilt anslående är 
de spjutformade grafiska mo-
torsportdetaljerna på framskär-
marna. De så kallade ”Spjuten” 
påminner om Porsches tidiga 
tävlingshistoria. En annan höjd-
punkt är Porsche Heritage-
märket på motorhuven bak som 
liknar Porsche 356-märket som 
en gång tilldelades bilar som 
nått 100 000 km-gränsen.
Kvalitetsstämpeln från gångna 
tider – med en modern nyt-
olkning – kommer att pryda 
bakpartiet på alla fyra Porsche 
Heritage Design-modellerna. 
En annan koppling mellan då 
och nu är Porsches historiska 
vapensköld på främre huven, 
ratten, navkapslarna och på bil-
nyckeln, samt präglad på nack-
skydden och på nyckeletuiet. 
Andra detaljer är 20/21-tums-
fälgarna i Carrera Exclusive 
Design och svarta bromsok i 
klassisk design.
Interiören hyllar också det tradi-
tionella: i den exklusiva tvåfär-



gade läderinredningen kombineras 
rött Bordeaux-skinn med OLEA 
club-läder i beige Atacama, eller 
svart skinn med OLEA club-läder i 
beige Atacama. Manchestertyg på 
sätena och dörrsidorna signalerar 
återkomsten av ett material som 
användes redan i Porsche 356, 
och som återskapar 50-talets tid-
sanda och mode.
Varvräknaren och stoppuret i klas-
sisk design med grön bakgrunds-
belysning framhäver konceptets 
känslomässiga natur på samma 
sätt som det perforerade innerta-
ket i mikrofibertyg och omfattande 
lädertrim från Exclusive Manufak-
tur. Ett metallemblem på instru-
mentpanelen anger den aktuella 
bilens nummer av den begränsade 
serien.
Den första Heritage Design-
modellen baseras på nya 911 
Targa av generation 992, som in-
troducerades för bara några dagar 
sedan, och är utrustad med den 
senaste teknologin vad gäller 
chassi, assistanssystem och info-
tainment. Bi-turbomotorn utvecklar 
331 kW (450 hk). I kombination 
med den åttaväxlade dubbelkop-
plingslådan ger den högteknolo-
giska boxermotorn 911 Targa en 
toppfart av 304 km/tim och den ac-
celererar från 0 – 100 km /tim (med 
Launch Control) på mindre än 3,6 
sekunder.
Porsche Heritage Design-strategi
Heritage Design-modellerna fram-



häver den “Lifestyle“-dimension 
som representerar särskilt emo-
tionella koncept inom Porsches 
Produktstrategi. Här återskapar 
“Style Porsche”-designavdelnin-
gen och Porsche Exclusive Man-
ufaktur ikoniska 911-modeller 
och interiörer från 1950-talet till 
1980-talet och återupplivar typiska 
karaktärsdrag. Heritage Design-
paketet till 2019 års 911 Speedster 
var en avsiktlig förhandstitt på vad 
strategin innebär. Porsche kom-

mer nu att inom ett visst tidsinter-
vall tillverka totalt fyra specialmod-
eller i begränsade serier.
Priser
911 Targa 4S Heritage Design Edi-
tion kan beställas redan nu och 
når återförsäljarna från och med 
hösten 2020. Svenskt pris från
 1 895 000 kr.  

Text & Foto: Porsche
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