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Kändistätt på Modified Run

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Äntligen fick vi genomföra årets 
upplaga av Modified Run. Efter 
två år med pandemi och inställt 
evenemang har vi nu genomfört 
kanske det bästa evenemanget 
sedan vi startade 2017. Vi tar 
med oss mycket lärdomar och 
massa nya spännande idéer till att 
utveckla evenemanget 2023. Vi 
tror helhjärtat på att kunna ta det 
en nivå till. Vi blev också mycket 
imponerade av Tony Hultman 
som är en av drivkrafterna bakom 
Scumball som arrangerar bilträffar 
runt om i Sverige. Jag och Tony 
fann varandra direkt och känns som 
om att vi tillsammans kan hjälpa 
varandra framåt. 

Årets upplaga blev mer kändistätt än 
någonsin. Inget vi som arrangörer 

strävar åt men alltid kul när folk 
uppskattar det vi gör. Joakim och 
Jonna Lundell som följde med 
oss älskade evenemanget och 
berättade att de gärna åker med 
igen. Jag citerar Jonna ”Det var 
underbart att få vara barnledig 
och utan massa krav”. Det blev 
som Joakim sa, lite semester från 
allt. Där älskar jag er bilbyggare, 
man respekterar varandra. Vi 
hade även med oss Rasmus från 
konstiga bloggen, även han gillade 
upplägget. 

Nu laddar vi för nästa evenemang 
som blir Greenlight Galan 
inovember. 
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REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto: Christoffer Talvis

En blodad tand slutade i ett extrembygge som 

är potent att sätta låga tider åt TimeAttack 

föraren från Norrköping.



Det fanns en tid då det sven-
ska varumärket SAAB var 
framgångsrikt inom motor-
sport. Med tvåtaktsmotorer 
som regerade på rallyvägar-
na och turboladdade motorer 
som tog sig an Pike Peak 
långa uppförsbacke och även 
var ett hett märke på de sven-
ska motorbanorna. Men idag 
lever SAABs ande kvar i de 
alla entusiaster som fortfar-
ande har en förkärlek till var-
umärket som satte Trollhättan 
på världskartan.
En av alla dessa är den 
31-årige Norrköpings-
bon Daniel Wigren som till 
vardags arbetar som snick-
are. 2007 kom hans pappas 
arbetskamrat förbi med sin 
nya bil för att visa upp den. 
Det var en SAAB av modellen 
9-3 SS Aero. 
- Jag blev förälskad i den re-
dan vid första ögonkastet och 
sa till min pappas vän att den 
dagen han tänkte sälja bilen, 
ville jag köpa den, berättar 
Daniel.
En dag tre år senare ringde 
hans pappas vän och erbjöd 
Daniel att köpa bilen. Han var 
inte sen med att slå till och 
snart stod SAABen hemma 
hos Daniel. Då var det en helt 
vanlig SAAB med 19-tumsfäl-
gar och ett steg 1 chip under 
huven. 



Men har man växt upp men en pappa som 
matat sin son och dotter med motorsport 
och bilsport som kvällslektyr, så är det nog 
inte helt oväntat att man inte vill åka origi-
nal. Snart hade Daniel betat av både styl-
ing svängen och ett medlemskap i anrika 
SAAB Turbo Club of Sweden. Med medle-
mskap i SAAB Turbo Club of Sweden kom 
fördelen att få prova på att köra bilen på 
banan, när klubben arrangerade bandagar 

på olika motorbanor. 
Efter han fått blodad tand för just bankörn-
ing började han 2014 att tävla i Time At-
tack i serien TimeAttacknu.se. 
- Så snart hade stereon flugit ut liksom 
inredning och jakten efter att få ner vikten 
några kilo hade börjat, säger Daniel
Här började Daniel sin resa som snart in-
nefattade hela familjen Wigren och Wigge 
Racing fick se dagens ljus. Snart hade 

Originalinredningen är ett minne blott, istäl-
let är det nu ren racingkänsla i kupén. 



även hans syster tagit steget 
att tävla i Time Attack och kan-
ske inte helt otippat, med en 
SAAB. 
Daniel fortsatte att utveckla 
både bilen och sin egen körstil 
vilket resulterade i att han 2019 
slutade på en 4:e plats i klassen 
Club Challange och blev en av 
Sveriges snabbaste framhjuls-
drivna bilar i sin genré.
Men när det var gjort vill Daniel 
ta det stora steget att gå upp till 
de lite mer extrema klasserna, 



som också är de som just 
förknippas med time attack 
på riktigt. 
- Vi kom inte mycket längre 
med den gamla bilen, det var 
därför vi bestämde oss för 
att plocka ner bilen helt och 
bygga upp den från grunden, 
säger Daniel
Målet teamet hade ställt in sig 
på var att köra Unlimited med 
slicks. Det är också den mest 
extrema klassen av dem alla 
i TimeAttacknu.se serien. Så 
med det målet inställt var det 
bara för Daniel att ringa sina 

Denna smidda B207R levererar 470 häst-
krafter och 605 newtonmeter.



sponsorer och lägga ner massvis 
med garagetid igen. Frontpartiet 
på karossen kommer från SAABen 
som användes i STCC. Denna var 
monterad på ett rörramschassi vilket 
inte gjorde passformen speciellt bra 
för Daniels bil. Men de lyckades 
till slut få till det. Men för att köra i 
extreme-klasserna gäller det att allt 
är perfekt. Så under huven sitter en 
B207R med helsmidd bottendel, 
ombyggd topp med hårdare fjädrar 
och ventiler. En SAAB utan turbo är 
knappt värt att prata om och här sit-
ter en betydligt större pjäs under hu-
ven, en Garett G25-550 turbo. Även 
avgasystem och grenrör är special-



byggt med delar från Ferrita. Styrsys-
temet kommer från MaxxEcu Race 
och allt detta ger 470hk och 605Nm 
vilket gör dbilen riktigt potent. Men 
vad vore banköringen utan väghåll-
ning? Inte lika roligt. Det var därför 
företaget Street Performance som är 
general agent för D2 i Sverige, gick in 
och hjälpte till med både coilovers och 
bromsar. Ägaren till detta bolag har en 
viss förkärlek till varumärket SAAB, 

som inte gör saken sämre i en förhan-
dling. 
Eftersom SAABs växellådor inte har 
det bästa ryktet med sig, är det tur 
att Daniel valt den kanske bästa lå-
dan från varumärket, en 6-växlad 
F40 låda. Denna har fått en Sellholm 
diff och Sachs koppling samt ett nytt 
svänghjul
Allt detta resulterade i att två år sena-
re vara klar och ute på banorna för 

Daniel tävlar nu i den tuffaste klassen i 
Timeattacknu.se-serien Unlimited.



Daniel och teamet har byggt bilen så att 
stora karossdelar snabbt och enkelt går 
att montera av och på för att underlätta 
skruvandet.

att jaga tider. En resa som bara 
börjat för Daniel, som är ny i 
klassen. 



Bilen har verkligen fått ett riktigt Time 
Attack utséende med många aerodynamiska 
hjälpmedel.



Daniel har tävlat i Time Attack sedan 2014 
och nu har hela familjen blivit en stor del av 
denna motorsport.



 

FAKTA
Namn: Daniel Wigren
Ålder: 31
Bor: Norrköping
Arbete: Snickare
Bilmodell: Saab 9-3 ss Aero 
Årsmodell: 2003

Tack till: 
Främst vill jag tacka familjen och mina kompisar som är med i 
teamet och gör detta möjligt samt våra sponsorer som är följande:
Street Performance
Do88 , Speeding
Ljura Gummi, Maptun Performance
Nuke, Racegear
PMM, AD Bildelar, Norrköping
Yokohama Sverige
Prodex AB, Bråbo Mekaniska 
Skylt & Reklam, Sticab
Sonax



www.sonax.se



www.sonax.se

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset började så smått krypa sig fram vid 14-15 års åldern. Jag kunde börja hänga med ut på 
träffar genom att åka med polaren på mopeden samt åka med på streetrace med kompisarna som 
hade fått körkort. Ju äldre jag blev, ju lättare blev det att hänga med på grejer och det var där bilin-
tresset växte fram först och främst. Sen har det med tiden utvecklats och man har hittat vad man 
själv tycker är kul när det kommer till motorintresset och vilken typ av bilar som som passar mig. 
Jag började med Bmw som var en dröm som gick i uppfyllelse när jag köpte min första bil 2018, 
en Bmw e92 325i. Sen blev det mer intressant med japanska bilar och idag äger jag istället min 
Supra mk4 och en Honda civic eg9 som daily.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Helt ärligt typ en 2:a, 3;a som max. Jag är väldigt ny på allt när det kommer till att mecka och byg-
ga. Jag har mött många olika bilbyggare som har många fler års erfarenhet än mig och gjort helt 
sjuka byggen, så det kommer ta mig ett rätt bra tag innan jag skulle kalla mig duktig på det. Just 
nu satsar jag på att göra det jag känner mig bekväm med och utveckla mina kunskaper därifrån. 
Jag är mest intresserad av själva styling biten bland bilar, allt som är för show tycker jag är roligt!

Vilken är din värsta garageupplevelse? 
Oj, jag har nog inte haft nån riktigt dålig garageupplevelse än som jag lagt på minnet iallafall. Det 
enda jag kan komma på är när jag la under bilen på montörsvagnen/liggbrädan och glömt sätta 
upp håret och sen rulla över mitt hår med hjulen så det trasslade in sig. Min pojkvän fick snällt 
komma och hjälpa mig att trassla ut det igen!

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Allt som kommer till el. Jag fattar mig inte på el överhuvudtaget så det får jag ha hjälp med om 
det är något som behövs fixas. Mekaniska grejer och allt i motorutrymmet är inte min starka sida 
heller, men jag antar att det är för att jag aldrig behövt mecka ihop något som gått i sönder då 
bilen bara hållit sig felfri med motorn än så länge. Den tiden den sorgen, jag lär mig efterhand som 
grejer behöver bytas ut och så tror jag det är för dem flesta.

Vem är din bilförebild?
Svårt att bara välja en i den tiden vi lever i nu. Med sociala medier så följer man så många olika 
människor som både håller på med bilar och bygger dem. Jag ser upp emot alla tjejer som vågar 

Fakta
Namn: 
Louise Jahrl/@Thatlouisee
Ålder: 
23år
Bor: 
Helsingborg
Arbete: 
 Butiksförsäljare
Civilstatus: 
Sambo

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel



ta steget in i bilvärlden och vill visa sina byggen och inspirera. Jag önskar att vara den förebilden för andra tjejer, att 
våga göra sitt egna utan att bry sig det minsta om vad någon annan ska tycka! Ska jag ändå välja en person jag har 
som förebild så är det Collete Davis i såna fall. Hon inspirerar många tjejer och hon känns väldigt jordnära som per-
son också, det gillar jag starkt!

Bästa garagedrycken? 
En iskall Redbull sitter aldrig fel i garaget! Men en iskall celsius funkar lika så!
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Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Jag är knappt något i garaget, min bil rullar oftast problemfritt så den tid jag lägger på bilar är i såna fall när jag är 
iväg på event och träffar. Men på vinterhalvåret blir det oftast mer småpill och man ska sätta dit nya grejer på bilen 
så det blir det ju lite mer tid då. Så det är väldigt varierande. Nu på sommaren blir det såklart mycket mer tid på träf-
far istället än vad det blir på vinterhalvåret, så det är svårt att säga hur mycket det blir men kanske några timmar per 
vecka om man ska försöka snitta det.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ens bil är väl i flesta fall alltid ett pågående projekt. Man kommer på nya ideér på löpande band och ibland ångrar 
man vissa grejer man gjort och tar bort dessa för att göra plats för något annat. Jag har mycket planer kvar att utföra 
på supran och det tar både tid, men framförallt kostar det mycket pengar. Så jag får ta en sak i taget efterhand som 
man lyckas spara ihop lite pengar till nya projekt på bilen. Det är ju inte väldigt länge sen jag och min sambo satte 
luftsänkning på bilen och det är väl i såna fall det som fortfarande är ett pågående projekt. Vi har mest fokuserat på 
att få ihop det så att det funkar i och med att mina förra coils var helt kassa, så var det viktigt att få på de nya bälgar-
na. Så jag vill såklart bygga luften lite snyggare bak, men som sagt allt kostar och allt tar tid och jag stressar inte fram 
någonting utan tar det som det kommer!

Foto: Ina Henckel
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ARTIKEL
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Tuning World 
Bodensee 
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En efterlängtad mässa för stora 
delar av Europa som inte kunde 
fått ett bättre avslut, där en svensk 
Volvo slog alla i European Tuning 
Showdown.

I slutet av maj var det äntligen 
dags att åter igen efter pandemin 
få återvända till Bodensee i södra 

Tyskland. Arrangören gick verkligen 
all in i år och såg till att besökarna 
men även utställarna fick en maxad 
upplevelse. Messe Friedrichshafen 
som Tuning World Bodensee ar-
rangeras i består av totalt elva hal-
lar och sen ett stort utomhusområde 
mellan sektion A och B. Till årets 
mässa hade man verkligen varit 



flitiga med uttagningarna och 
över 1500 utställande fordon 
var uttagna. 

En av hallarna, den som het-

er B5, är helt dedikerat till 
European Tuning Showdown. 
Där inne pågår en bedömn-
ingstävling hela helgen och i 
år var totalt 48 bilar från olika 

En luftkyld dröm.



länder uttagna att få del-
ta. Blir du uttagen att få 
delta i denna tävling så 
ska du verkligen klappa 
dig själv på axeln för att 
det kräver att du byggt 
något alldeles extra. På 
denna lista hittade vi en 
svensk, nämligen Sonax-
sponsrade Henrik Matts-
son. Om ni minns den vita 
bakhjulsdrivna Volvo V70 
som han premiärvisade 
2014, den har sedan en 
tid tillbaka genomgått en 
renovering och byggts 
om en del. Henrik vet ju 
redan vad denna tävling 
innebär då han 2019 del-
tog med sin röda Volvo 
V70 men hamnade då på 
en andra placering, vilket 
inte alls är dåligt med 
tanke på konkurrensen. 
Bilarna granskas väldigt 



noggrant av flera domare 
med olika spetskompe-
tens. Efter varje bedömd 
battle som vinns gör att 
man klättrar högre och 
högre upp och tills man 
är i final. För Henriks del 
vann han varenda battle 
och till slut stod han i 
bedömning mot Kévin 
Villa’s VW bubbla (Brown 
Sugar), båda bilar är ex-
tremt välbyggda och kan 
inte varit lätt för domarna 
att ta beslut om vem som 
skulle gå vinnande ur 
denna duell. 
När det väl var dags för 
prisutdelning och juryn 
ropar upp Henriks namn 
som segrare så vi kan vi 
säga att den glädje som 
Henrik utstrålade var 
något extra att se!

Ifall man tröttnade på att 
strosa runt i alla hallar 
och kollat på alla fantas-
tiska fordon som håller 
väldigt hög kvalité fanns 
det i vanlig ordning drift-
ing- och stuntshower att 
njuta av hela helgen.

Tyska bilar var så klar 
överrepresenterade på 
denna mässan.



Perfekt bil för dig som 
har litet garage. 



Här var en av de montrar som hade 
tänkt lite utanför boxen eller skall vi 
säga utanför bollen.



Mycket publik på 
plats.



Häftig foliering.



En riktigt bred VW corrado



En gammal måsvinge-merca är inte 
varje dag man får beskåda.



Var över 1500 fordonsutställare på denna 
mässa.



Fanns möjlighet att testa 
virtuell-racing.



Det var många besökare i hallarna. 
Totalt har mässan elva mässhallar.



Vem skulle inte njuta om man hade en sådan här 
Corvette i garaget.



På utsidan fanns det en actionyta för 
den som ville ta en titt på de djärva 
stuntförarna.



Fanns många gamla klassiska VW-
byggen på plats.



Ett backflip-stunt får alltid folk att jubla lite extra.



Segern gick till svensken Henrik Mattsson i European Tuning 
Showdown. Han har kämpat hårt i garaget för att få bilen i 
det skick som den var denna helg. 



Många spännande byggen fanns att beskåda, såsom 
denna gamla Opel Escort tillexempel.



Precis som stunt så är driftinguppvisningen ett 
populärt inslag som alltid går hem bland besökarna.
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Fungerar med adapter på 99% av alla högtryckstvättar

Perfekt i kombination med våra skumschampon

Smartare & roligare tvätt!

"DET LUKTAR GOTT OCH SCHAMPOT BLIR EFFEKTIVARE NÄR DET 
HÄNGER KVAR PÅ LACKEN SOM SKUM. DESSUTOM ÄR DET MYCKET 
ROLIGARE ATT TVÄTTA BILEN!" Viktor Svensson - ägare till bilen på bilden
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Bilvård Styling & biltillbehör 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 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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: 019-507 40 01
Örebro

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you 

www.tershine.com 
info@tershine.com
Tel: +46735075734

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård

Världens bästa hjälmar för bilsport.
Om du är ute efter det bästa på 
marknaden är STILO det givna valet.

 
www.simpson-europe.com
 



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

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

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
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Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
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073-933 05 87
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Christoffer, Pontus, 
Martin, Alen & Gustaf

G A T E B I L  M A N T O R P



För strax över två månader 
sedan var det återigen dags 
för Gatebil Mantorp och första 
evenemanget på svensk mark 
för året. Att detta är en festival 
som lockar oerhört mycket folk 
är inget snack om, vart du än 
befinner dig på det stora om-
rådet så är det alltid stora folk-
massor i rörelse. Körningarna 
på banan startar vid lunchtid 
på torsdagen och håller på 
ända fram till 17.00 på sönda-
gen, alltså 33 timmar konstant 
action på banan. Körningarna 
flyter oftast på väldigt bra då 
man har olika klassindelnin-

Rasmus Volvo V90 med egenbyggt 
widebody-kit.



gar, så kallade frikörningspass 
(Straight line, Open line, Drift 
line och Drift show) där de 
mindre erfarna får köra med 
varandra och de mer rutin-
erade kör med varandra. 
Dock sker det nästan alltid 
någon olycka eller så men 
då är rescue-teamen väldigt 
snabbt på plats och ordnar så 
att körningen snabbt kan vara 
i gång igen. 

Sen är det ju inte bara frikörn-
ingpass under helgen, det är 
diverse tävlingar som de flesta 
som besökt Gatebil känner till, 
bland annat Breisladden. Men 

Denna Toyota Supran har ett rejält rör 
för wastegaten. 



Skön festivalstämning rådde hela 
helgen.

vi har ju även den så kallade Gym-
khana Drift där utvalda driftingföra-
re från Norden ska köra snabbast 
möjligast på en hinderbana, detta 
gick av stapeln under lördagskväl-
len. Vinnare i år blev Øyvind Bogen 
från Norge i sin Nissan Silvia S15. 

Nytt inslag för i år var även det 
tävlingsmoment som Gatebil kal-
lar Nordkampen, där tio förare från 
Norge respektive Sverige gör upp på 
Mantorp Parks södra slinga. Denna 
battle gjordes upp på fredagskväl-
len och vinnare blev Sverige, skönt 
med seger på hemmaplan! Vi hade 
en riktigt bra uppställning med föl-
jande förare, Johan Andersson, 
Tony Averstedt, Kevin Brunberg, 
Andreas Staberg, Philip Ågren, Al-
fred Grindberg, Martin Frejd, Patrik 
Freij Algar, Viktor Wettemark och 
Andreas Johansson. 

Senare samma kväll var det dags 
för kvalomgången till Breislad-
den. Precis i vanlig ordning så blev 
pariserkurvan ordentligt rökfylld. 
Efter många fina repor så var det till 
slut norrmannen Odd-Helge Hels-
tad i sin Nissan S14 som lyckades 
samla ihop hela 98,3 poäng och 
blev därmed kvaletta. Även i fina-
len på lördagseftermiddagen visade 
Odd-Helge vart skåpet skulle stå 
och tog hem segern. 

När det gäller Gatebils egen Time 
attack serie, Gatebil Extreme, så 



är det norrmännen som briljerar och 
snabba är de också. Kai Roger Bak-
ken som är en erfaren förare som 
under sin tävlingstid i Gatebil Ex-
treme vunnit sex mästerskap i rad. 
Under åren har han tävlat i ett gäng 
olika bilar men den senaste bilen 
är en Lotus Esprit replica från 1985 
som är väl anpassad för Time Attack. 
Denna helg körde Kai 1:17:413 som 
snabbast, bara 2,5 sekunder efter 
körde Andreas Vaa med sin Porsche 
997 RSR in över mållinjen följt av 
68-åriga Hans Frisak i sin Porsche 
911 GT3. Men i Extreme race 3 och 4 
som kördes under helgen så var det 
Andreas Vaa som presterade bäst 
runt Mantorps fina bana. 

Går åt många uppsättningar däck under 
en helg som denna.



Men det är ju inte bara på 
banan det är action och aktiv-
iteter. På Gatebil har du möj-
ligheten att röra dig i depån 
och därmed lätt kunna snacka 
och spana in samtliga bilar när 
dem inte ute på banan. Run-
tomkring på området fanns ett 
gäng företag utspridda med 
schyssta kampanjer med allt 
från fälgar till bilvård. Utställ-
ningsområdet även så kallat 
Showgarden som Gatebil ar-

rangerar ihop med ARN Racing 
blir bara populärare och pop-
ulärare. Inom stance-trenden 
där bilarna ska ha så bra fit-
ment som möjligt men även 
vara låga har ett populärt in-
slag på senare år varit att köra 
limbo med bil. När detta ägde 
rum på lördags eftermiddagen 
var det fullsmockat med folk 
vid centrum av Gatebil Show-
garden. 

 Greenlight Magazines fotograf Gustaf 
blev fångad på bild.



Stefan Karusseit's balla BMW Z4 stod intill Roaderwear's monter där det 
var fullt ös hela helgen.



Inte helt oväntat att teamet “black 
smoke racing” stod på fälgen efter 
några tuffa varv runt banan. 



Viktors balla Nissan kan man inte få nog 
utav.



En gammal klassiska Saab med härlig 
färgkombination.



En smog av däckrök ligger konstant kring 
Mantorp dessa helger på året.



En riktigt snabb Renualt Megane.



På Scenen var det show  på 
kvällarna.



Det var uppvisning i depån!

Toyotas nya jordfräs!



Michael Wroz extremt balla BMW E28.



Sverige Vs. Norge



Så här glad kan man bli om man får åka i Jim Tengströms BMW M3Starta morgonen med lite 
MOËT efter en hård kväll 
är aldrig fel. På Gatebil får 
man se det mesta.



Denna extremt vackra Hot Rod användes 
flitigt runt banan. 



 Det var bra stämning på
 campingen och i depån.



Här har vi vinnarna av Breisladden 
2022. 



Vissa gjorde allt för att få ned 
bilen i limbo-tävlingen.



Nya Toyota Supran på bredsladd.



Blev en del förare som fick befara utkanten av bana. 



Vissa hade det mysigare än andra.



Partygruppen Albatraoz gjorde succé på 
scenen.



En härlig gammal Volvo 240.





Går det att burna med den gamla 
jänken, givetvis!



En fotosession på Börje Hans-
sons ur-quattro.



Fredriks Mazda MX5 med pandem kit är 
riktigt nice.



En härlig line-up på årets drifting.



Gatebil Showgarden, Juryns val
BEST INTERIOR – Mikaela Andersson Bmw E30
BEST SOUND – Andreas Berggren, Volvo C30
BEST ENGINE BAY – Alexander Lindqvist, Golf mk2
GATEBIL AWARD – Tim Pettersson, Nissan S15
ARN RACING AWARD – Marcus Strand, Toyota KE70
MEGUIARS – Tim Pettersson, Nissan S14
RANDOM KID AWARD – Adam Bjursten, Toyota Chaser

Made in Europe
 1. Albin Paulsson – VW Caddy Maxi
 2. Victor Sundberg – BMW 120i f20
 3. Eddie Holmqvist – BMW E46 Musk Widebody
Made in Asia
 1. Alex Nilsson – Nissan 350Z
 2. Tim Pettersson – Nissan S14
 3. Markus Viinikka – Honda Civic EG AWD

Made in USA
 1. Viktor Svensson – Dodge Ram
 2. Lucas Jörs – Ford Focus RS MK3
 3. Jim Björk – Corvette C4
Retro – Made before 1999
 1. Josefine Chilic Lindqvist – Volkswagen Brasilia
 2. Ellida Hugoh – BMW E28
 3. Sebastian Kjölsrud – Volvo Amazon Kombi
Stance
 1. Sebastian Andersen – BMW F31
 2. Alex Nilsson – Nissan 350Z
 3. Lisa Markman – Volvo S70
Race Car
 1. Lucas Jörs – Ford Focus RS MK3
 2. Oskar Lindqvist – Honda S2000
 3. Berni Feinstein – Honda S2000 Turbo
Best in Showgarden
 1. Josefine Chilic Lindqvist – Volkswagen Brasilia
 2. Alex Nilsson – Nissan 350Z



Mirka® Galaxy.
Självslipande korn, snabb avverkning och 
hög igensättningsresistans. 





Hyundai IONIQ 6



Hyundai Motor avslöjade idag 
den strömlinjeformade och 
tidlösa designen av efterläng-
tade IONIQ 6, andra modellen 
att ingå i utbudet för IONIQ, 
företagets helelektriska var-
umärke. Hyundai beskriver 
IONIQ 6 som en Elektrifierad 
Streamliner, aerodynamiskt 
skulpterad och använder sig 
på ett innovativt sätt av håll-
bara material för att spegla 
värderingarna hos dagens 
EV-kunder.
IONIQ 6 inspirerades av 
Hyundais Prophecy EV Con-
cept och kännetecknas av 
rena, enkla linjer och en 
slank aerodynamisk form 
som Hyundais designers 
beskriver som Emotional Ef-
ficiency. IONIQ 6:s elektrifi-
erade streamliner-karaktär 
och kokongliknande medvet-
na interiör förkroppsligar 
silhuetten för en ny era av 
elektrisk mobilitet. Samtidigt 
reflekterar det övergripande 
designtemat Ethical Unique-
ness Hyundais kundcentre-
rade engagemang för ener-
gieffektivitet och miljöansvar.
”IONIQ 6 förbinder en kän-
slomässig konvergens av 
funktionalitet med estetik”, 
säger SangYup Lee, Execu-
tive Vice President och Head 
of Hyundai Design Cen-

ter. ”Den distinkta strömlinje-
formade designen är resul-
tatet av ett nära samarbete 
mellan ingenjörer och design-
ers med noggrant fokus på 
detaljer och kundcentrerade 
värden. Vi har skapat IONIQ 
6 likt en kokong för medveten-
het som erbjuder en personlig 
plats för alla.”

IONIQ 6:s människocentre-
rade design är både etisk och 
unik
IONIQ 6 demonstrerar etisk 
och unik design genom ener-
gieffektivitet och hållbar mate-
rialanvändning. Designen av 
IONIQ 6 var människocentre-
rad från start med invändiga 
utrymmet utvecklat parallellt 
med exteriören. Ansträngnin-
gar gjordes för att maximera 
och optimera interiören, sträc-
ka ut den i fronten och baktill. 
Något som resulterade i en 
unik streamliner-silhuett och 
rymlig interiör.
Liksom sin prisbelönta 
företrädare, IONIQ 5, imple-
menterar IONIQ 6 design-
strategin Hyundai Look som 
ger varje modell sitt unika ut-
seende. Genom att välja en 
kundcentrerad riktning, desig-
nar Hyundai med olika livssti-
lar i åtanke snarare än mot en 
stil som passar alla.



Singelvälvd streamliner 
med slank och funktio-
nell estetik
IONIQ 6 är en elektri-
fierad streamliner som 
förverkligar idén om 
emotionell effektivitet 
genom att samtidigt till-
godose kundens este-
tiska och funktionella be-
hov. Den aerodynamiskt 
skulpterade silhuetten 
med enkla men sensuel-
la kurvor erbjuder en ny 
typologi för den elektris-
ka mobilitetseran.
IONIQ 6 har en ultralåg 
luftmotståndskoefficient 
på ringa 0,21, assiste-
rad av sin låga nos, ak-
tiva luftspjäll i fronten, 
reducerat glapp mellan 
hjul och skärmbreddare 
samt slanka digitala 
sidospeglar som tillval. 
Som ytterligare stöd till 
IONIQ 6:s avundsvärda 
aerodynamiska förmåga 
är dess elliptiska spoiler 
med vinge, lätt båtak-
terstruktur och separe-
ring av luftflöden i bakre 
stötfångaren. Även un-
der bilen är strävan att 
nå bättre aerodynamik 
tydlig i det heltäckande 
underredet, optimerade 
deflektorer och reducerat 

hjulhusavstånd.
IONIQ 6 integrerar ock-
så över 700 Parametric 
Pixels runtom bilen, så-
som strålkastare, bakre 
kombinat ionslampor, 
främre nedre sensorer, 
luftventiler samt mittkon-
solindikator för att ytter-
ligare förstärka IONIQ-
varumärkets identitet.
Bakre vingens Paramet-
ric Pixel High-Mounted 
Stop Lamp (HMSL) 
skapar en iögonfallande 
ljusprofil när bromsarna 
appliceras. För att ytter-
ligare framhäva IONIQ 
6:s unika egenskaper, är 
det nydesignade ”H”-em-
blemet applicerat både 
fram och baktill på bilen. 

Kokong-inspirerad in-
teriör skapar ett med-
vetet och personligt 
utrymme
IONIQ 6:s kokongfor-
made interiör fungerar 
både som ett bekvämt 
gömställe och person-
ligt utrymme. En interiör 
fylld med praktiska funk-
tioner och hållbara mate-
rial som underlättar en 
medveten, miljövänlig 
mobilitetsupplevelse och 
livsstil.
Hyundai Motor Groups 



Electric Global Modular 
Platform (E-GMP) gjorde 
det möjligt för bilens de-
signers att sträcka ut in-
teriören, fram- och baktill 
för att skapa ett optimerat 
benutrymme och rymlighet 
som gör att passagerarna 
sitter bekvämt. Plattformen 
möjliggör också ett helt 
plant golv, vilket i sin tur 
skapar en expansiv känsla.
Den användarcentrerade 
interiörarkitekturen exem-
plifieras av en ergonomiskt 
utformad kontrollenhet som 
är centralt placerad för 
att minska distraktion och 
stimulera till säker, intu-
itiv körning. Den modulära 
instrumentpanelen med 
pekskärm integrerar en 12-
tums infotainmentdisplay 
och ett digitalt kluster på 
12 tum. En mittkonsol av 
bro-typ erbjuder bekväm 
och generös förvaring inne 
i bilen.
Dual Color Ambient Lighting 
sätter ljuset för interiören i 
IONIQ 6. Användare kan 
välja från ett spektrum av 
64 färger och sex dubbla 
färgteman, utvecklade av 
färgexperter för att hjälpa 
förare och passagerare 
att känna sig avslappnade 
samt bekväma. De inter-
aktiva pixelljusen med fyra 

punkter på ratten möjliggör 
enkel kommunikation mel-
lan förare och bilen.
Genom att avlägsna alla 
knappar från framdörrarna 
skapades ökat utrymme 
och mer förvaring. Trans-
parenta detaljer på krock-
kuddens garnering, dörrens 
sidofack och konsolens 
nedre kåpa accentuer-
ar känslan av rymd och 
unikhet ytterligare.

Miljövänliga material ap-
plicerade på olika beröring-
spunkter för hållbarhet
I linje med IONIQ 6:s tema 
Ethical Uniqueness och 
inspiration från dagens 
miljömedvetna konsu-
menter, applicerade Hyun-
dais designers återvunnen 
pigmentfärg från uttjänta 
däck till exteriörens bekläd-
nad och kolpigmentfärg av 
bambu till karossen.
Även interiören hos IO-
NIQ 6 är formgiven i håll-
bara material och färger. 
Beroende på utrustning-
snivå, inkluderar dessa 
ekoprocessat läder (säten), 
återvunnet PET-tyg (säten), 
bio-TPO-skinn (instrument-
panel), bio-PET-tyg (in-
nertak), biofärg från veg-
etabiliska oljor (dörrar) och 
mattor av återvunna fisknät.   



IONIQ 6 på digitala 
billboards och Värld-
spremiär
I samband med desig-
navslöjandet släpper 
Hyundai Motor en ef-
fektfull digital 3D-film 
på billboards vid tre glo-
bala landmärken samti-
digt. Filmen med IONIQ 
6:s strömlinjeformade 
design och flexibla in-
teriör kan ses på K-POP 

Square i Seoul, Picadil-
ly Circus i London och 
Big Kahuna på Times 
Square i New York.
Världspremiären för IO-
NIQ 6 äger rum i juli. 
Då kommer Hyundai att 
avslöja de fullständiga 
specifikationerna, inklu-
sive den elektrifierade 
streamlinerns funktioner 
och avancerade teknik. 
Text & Foto: Hyundai
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BMW M3 Touring



Under sitt 50:e jubile-
umsår fortsätter model-
loffensiven från BMW M 
Gmbh. Nu får BMW M3 
och M4 en fjärde mod-
ellvariant, utöver Sedan, 
Coupé och Cabriolet. För 
första gången i historien 
kompletteras modellut-
budet med en BMW M3 
Touring.
Den ultimata kombina-
tionen av prestanda och 
funktionalitet

Den allra första BMW 
M3 Touring gör sitt ytter-
sta för att leverera klas-
sisk M-nivå av dynamisk 
flärd, smidighet och pre-
cision kombinerat med 
ohindrad användbar-
het i vardagen för hela 
familjen. Den kraftfulla 
prestandan tillkännages 
med stilrent designade 
ytor och atletiska former. 
Här noteras den verti-
kalt installerade, ramlösa 
BMW-njurgrillen, de sto-
ra luftintagen på sidorna, 
kraftfullt skulpterade hjul-
hus och de prominenta 
utvidgade sidokjolar.
Oberoende av exteriör-
färg kommer taket med 
en svart högglans-finish 
som standard. Takräcken 

och den modellspecifika 
Gurney-klaffen på tak-
spoilern går i samma 
nyans. Taket kan även 
ytbehandlas i karossfärg 
som tillval och ett M Car-
bon exteriörpaket finns 
på tillvalslistan.
Högvarvande sexcylind-
rig motor
Bilen har samma sexcy-
lindriga raka motor med 
M TwinPower Turbo som 
utvecklats för Competi-
tion-modellerna i BMW 
M3/M4-serien. Maximal 
effekt är 510 hästkrafter 
med ett vridmoment på 
650 Newtonmeter. Mot-
orn samarbetar med en 
åttastegad M Steptronic-
växellåda med Drivelogic, 
med tre växlingsprogram 
som kan manövreras 
med växlingspaddlar på 
ratten. Motorkraften ka-
naliseras via M xDrive 
fyrhjulsdrift, som samar-
betar med Active M Dif-
ferential på bakaxeln.
I BMW M3 Competition 
Touring med M xDrive 
gör den behovsbaser-
ade kraftfördelningen 
till alla fyra hjul att såväl 
dragkraft som smidighet 
och riktningsstabilitet 
optimeras. Acceleration 



från 0 till 100 km/h tar 
3,6 sekunder och från 0 
till 200 km/h endast 12,9 
sekunder. Den som väljer 
M Driver’s Package kan 
utöka den elektroniskt 
begränsade topphas-
tigheten från 250 till 280 
km/h.,
Rekordinnehavare på 
Nürburgring
Ett kvitto på vad BMW 
M3 Touring kan levererar 
i form av prestanda är 
den officiella tiden som 
uppmätts vid tester som 
gjorts på Nürburgring. 
Med en imponerande 
sluttid på 7:35,060 min är 
BMW M3 Touring officiellt 
den snabbaste kombin 
runt banan hittills.
Racingkänsla i förarsätet, 
mångsidigt bakutrymme
BMW Curved Display 
kommer som standard 
i BMW M3 Touring, pre-
cis som elektriskt just-
erbara M Sport-stolar 
med minnesfunktion 
och sätesvärme plus 
Merino-läderklädsel. Till 
framsätet finns M Car-
bon-bucket seats som 
tillval. Baktill har BMW 
M3 Touring tre fullstora 
säten. Ryggstödet i bak-
sätet kan delas 40 : 20 : 

40. Genom att fälla ner 
enskilda sektioner eller 
alla samtidigt kan bilens 
lastkapacitet utökas från 
500 liter upp till maximalt 
1 510 liter. Automatstyrd 
baklucka och separat 
öppningsbara bakrutor är 
också standard.
Öppnar för beställning i 
september
Nya BMW M3 Touring 
har världspremiär på 
Goodwood Festival of 
Speed nu i juni och de 
första beställningarna tas 
emot från september i år. 
Produktionen beräknas 
dra igång i november. 
Priserna är inte klara i 
dagsläget men prisskill-
naden från M3 Sedan 
Competition förväntas 
ligga på samma nivå som 
mellan andra Sedan och 
Touring modeller i 3-se-
rien.
Text & Foto: BMW
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Volkwagen ID. AERO



Progressiv, elegant och aerody-
namisk design som ger generösa 
utrymmen invändigt: Med dagens 
världspremiär av konceptbilen ID. 
AERO i Kina ger Volkswagen en 
försmak av märkets första helt el-
drivna sedanmodell.
Lanseringen av den produktion-
sklara versionen för den kinesiska 
marknaden förväntas ske under 
andra halvåret 2023. Den framtida 
modellen ska erbjudas i segmentet 
sedaner i den övre mellanklassen. 
Under 2023 planerar Volkswagen 
även att starta produktionen av en 
europeisk version i Emden, Tysk-
land.

– Konceptbilen ID. AERO ger oss 
en inblick i nästa medlem av ID.-
familjen. En bil med en emotionell 
och samtidigt mycket aerodyna-
misk design, en räckvidd på mer 
än 600 kilometer, ett utomordentligt 
utrymme samt en premiuminteriör, 
säger Ralf Brandstätter, VD för 
märket Volkswagen.

– Genom vår strategi ACCELER-
ATE driver vi i hög takt på elektrifi-
eringen av vårt modellutbud. Efter 
ID.4 blir denna modell vår nästa 
världsbil för Europa, Kina och USA, 
fortsätter Brandstätter.

Konceptbilen är nästan fem me-
ter lång. Det sluttande taket i cou-
péstil bidrar till att uppnå ett luft-

motståndsvärde på endast 0,23. 
Volkswagens modulbaserade el-
bilsplattform (MEB) möjliggör des-
sutom korta överhäng, lång hjulbas 
och en ovanligt rymlig interiör.

ID. AERO har ett kraftfullt litium-
jonbatteri med ett nettoenergiin-
nehåll på 77 kWh. Tack vare sam-
spelet mellan effektiv drivning och 
de mycket goda aerodynamiska 
egenskaperna uppnår ID. AERO 
en räckvidd på upp till 620 km 
Elbilsoffensiv i Kina

Med den nära produktionsklara 
studien ID. AERO skyndar Volk-
swagen på elbilsoffensiven i Kina 
inom ramen för sin ACCELERATE-
strategi. Efter ID.3, ID.4 och ID.6 
blir den serietillverkade versionen 
av ID. AERO den fjärde helt eldriv-
na modellen i Kina, och förväntas 
bli tillgänglig under andra halvåret 
2023. Där ska det finnas två ver-
sioner – en för varje joint venture. 
Med hjälp av regionstrategin vill 
Volkswagen bli den ledande lever-
antören av elbilar på den kinesiska 
marknaden. Redan år 2030 ska 
minst varannan bil som säljs i Kina 
vara en elbil.

Volkswagens elektrifieringsoffen-
siv ”Way to Zero” är global. Den 
produktionsklara versionen av ID. 
AERO blir den nya toppmodellen i 
ID.-familjen och kommer förutom i 



Kina även att erbjudas i Europa 
och Nordamerika.

Elegant design präglad av 
aerodynamik, ljuslist runtom 
och speciell metalliclack

ID.-familjens formspråk över-
förs nu för första gången på en 
sedan i segmentet för den övre 
mellanklassen. Tack vare det 

aerodynamiskt utformade front- 
och takpartiet strömmar fartvin-
den optimalt. Det lätt indragna 
bakpartiet med spoilerkant lug-
nar luftströmmen. De sportiga 
22-tums tvåfärgade fälgarna är 
utformade i samma stil som en 
turbin.

Klassiska dörrhandtag ersätts 
av belysta pekytor som ytter-



ligare minskar luftmotstån-
det. Den markerade torna-
dolinjen och det sluttande 
taket präglar sidodesignen. 
Linjeföringen ger den eldriv-
na sedanen ett flackare ut-
seende och en mer sportig 
framtoning.

Konceptbilen ID. AERO är 
lackad i Polar Light Blue 
Metallic – en ljus metallicton 
vars färgpigment skapar ett 
gyllene skimmer när ljuset 
träffar den. Taket går i hög-
blankt svart som kontrast till 
övriga karossen.

Fronten präglas av för ID.-
familjen en karakteristisk 
bikakestruktur (“ID. Honey-
combs”). Den är horison-
tellt tvådelad i stötfångaren 
och är stilbildande för ID. 
AERO-designen. ID. AERO 
har dessutom en smal 
ljuslist runtom till vänster 
och höger om den belysta 
VW-logotypen och ovanför 
de innovativa IQ.LIGHT – 
LED Matrix-strålkastarna 
tvärs över frontpartiet och 
in i framskärmarna. Visuellt 
fortsätter ljuslisten utmed si-
dan med några avbrott. Det 
dominanta bakpartiet har en 
iögonfallande mörk ljuslist 
och LED-bakljuskluster med 
bikakestruktur som utstrålar 

exklusivitet.

ID. AERO visar MEB-platt-
formens potential

ID. AERO demonstrerar 
flexibiliteten hos Volkswa-
gens elbilsplattform MEB 
som kan anpassas för bilar 
i olika former och storlekar. 
Från kompakta crossovers 
till suvar, en minibuss och 
en rymlig sedanmodell – 
MEB kan användas i alla 
segment och gör det möjligt 
för ID. AERO att lanseras i 
mellanklassens sedanseg-
ment. MEB möjliggör också 
långa räckvidder, maximal 
digital uppkoppling och ka-
pacitet för over-the-air-upp-
dateringar.

Produktion av den europeis-
ka versionen i Emden

Den produktionsklara ver-
sionen av ID. AERO för 
Europa förväntas rulla ut ur 
fabriken i tyska Emden år 
2023, och på ett avgörande 
sätt bidra till att elektrifiera 
modellprogrammet och min-
ska koldioxidutsläppen från 
nya bilar.

Text & Foto: Volkswagen
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En ny siluett, fylld med 
kreativitet och ingenjör-
skonst. En ny modell som 
är både oväntad och stick-
er ut ur mängden. Den 
första av sin sort – här är 
nya Peugeot 408.

- Vi på Peugeot tror att liv-
et blir bättre av lockelser. 
Med sitt unika utseende, 
innovativa fastback-siluett 
och ohämmade elegans 
är nya 408 det perfekta ut-
trycket för Peugeots filoso-
fi och uppfinningsrikedom, 
säger Linda Jackson, vd 
för Peugeot.
Nya Peugeot 408 väck-
er först och främst 
uppmärksamhet genom 
sin dynamiska fastback-si-
luett och en omisskännlig 
design. Linjerna är skarpa, 
grillen går i samma färg 
som karossen och fronten 
pryds av det nya Peugeot-
emblemet.
Peugeots revolu-
tionerande fastback-mod-
ell placerar sig i C-seg-
mentet, med en längd på 
4,69 m och en höjd på 1,48 
m, med en smidig och el-
egant profil som dessutom 
gynnar aerodynamiken.
Ny generation i-Cockpit
Interiört präglas nya Peu-

geot 408 av den uppskat-
tade Peugeot i-Cockpit. 
Peugeots förarmiljö har ut-
vecklats och moderniser-
ats i över ett decennium 
– och med en ny genera-
tion i-Cockpit sätter Peu-
geot en ny standard för 
ergonomi, kvalitet, funk-
tionalitet och teknik. Bland 
annat erbjuds nya Peugeot 
408 med en toppmodern 
10-tums pekskärm, trådlös 
spegling av smartphones, 
over the air-uppdateringar 
och röststyrning genom 
systemet ”OK PEUGEOT”.

När det kommer till säker-
het och förarassistans 
möjliggör 6 kameror och 
9 radarsensorer en smi-
digare och tryggare resa 
genom funktioner som 
adaptiv farthållare med 
Stop & Go-funktion, Night 
Vision som varnar föraren 
för djur, gångtrafikanter 
och cyklister i mörkret, 
dödavinkelmonitor med 
en räckvidd på 75 me-
ter och Rear Traffic Alert, 
som varnar för potentiella 
faror i samband med att du 
backar.

Flera motoralternativ
Nya Peugeot 408 erbjuds 



i första skede som plug-in hy-
brid eller med bensinmotor. 
Peugeot-kunden kan välja mel-
lan två plug-in hybridversion-
er – en 225 hk-version, med 
en kombination av en 180 hk 
PureTech-motor och en 81 kW 
elektrisk motor, eller en 180 
hk-version, med en 150 hk 
PureTech-motor och en 81 kW 
elektrisk motor.

Den bensindrivna versionen er-
bjuder en PureTech-motor med 
130 hk, 8-växlad automat och 
Start & Stop-system. PureTech-
motorn följer givetvis det sen-
aste Euro 6.4-reglementet.
En 100 procent elektrisk ver-
sion av nya Peugeot 408 kom-
mer att lanseras framöver. 
Text & Foto: Peugeot
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