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It takes two for tango

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

I de bästa förhållanden krävs det två 
personer vars olikheter gör dem till 
en. På vår redaktion är det jag och 
Christoffer. Den enda likhet vi har är att 
vi älskar bilar och har båda haft Volvo 
240 som första bil. Men Christoffer 
är som den där delen av hjärnan jag 
aldrig fick. Jag som är snurrigast i 
världen förlitar mig på att han har koll, 
vilket han alltid har också. Denna gång 
har jag varit upptagen med att få vårt 
event Modified Run till världen och då 
har mycket på detta nummer lagts på 
Christoffers ansvar. 

Så man kan säga att detta nummer 
i princip är hans och våra grymma 
fotografers förtjänst att ni nu får njuta av. 
De har gjort det bra för detta nummer 
bjuder  på mycket intressant läsning!

Själv har jag snöat in mig på Drifting-SM 
i år, vi har hunnit komma till deltävling 
nummer tre men även om vi är 
digitala så jobbar vi som en traditionell 
papperstidning och är därmed inte först. 
Men vi är ändå med då vi alltid bjuder 
på bra läsning för den inbitne vilket vi 
hoppas att ni som läsare uppskattar!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist

Sonax Bilvård
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BilbyggarDNA verkar gå vidare i generation efter generation, det 

bevisas i Järuddssläktet



I östra delarna av Dalarna 
importeras och byggs det bil 
för fullt av familjen Järudd, 
där företaget är kända för 
importer av framförallt ameri-
kanska bilar. Att bli bilbyggare 
är något man födds till i detta 
släkte, Steven är som är son 
till Benny Järudd som varit 
känd bilbyggare sedan tidigt 
80-tal. Det var i slutet av detta 
årtionde som Järudds Classic 
Cars startades också. 

- På den tiden fick farsan be-
talt för att åka runt och ställa 
ut bilen, en kort period levde 
han på detta, säger Steven.

Steven som är född 1990 fick 
vänta något år innan han fick 
vara med farsan i garaget 
samt åka med på träffar, vid 
3-4 års ålder när han äntligen 
var blöjfri började tiden med  
med Benny i garaget. Som 
7-åring fick Steven möjlighet 
att prova svetsa.

-  Jag fick dyka ner i en låda 
med gamla bultar och började 
svetsa ihop ”gubbar”, som jag 
sedan, en julafton, gav mina 
tre systrar, mamma och pap-
pa.

Som tonåring och med den 
kunskapen Steven förvärvat 

Mer korrekt stuk på en Mustang går nog 
inte att bygga



av Benny var det givet att 
bygga en ball EPA-traktor. 
Steven byggde om en Chev-
rolet Pickis från 1979, den 
ställde han ut på Elmia 2006 
och vann då mer priser än 
farsan som hade en kompres-
sormatad -29 Ford Pickis ut-
ställd.

- Det kändes riktigt skoj att 
vinna över farsan, då hade 
man anledning att vara lite 
kaxig hemma, säger Steven 
glatt.

Men Crazy by Steven då? Det 
är något som folk har pratat 
med under de senaste två-
tre åren. Det var väl främst 
då vi på redaktionen fick upp 
ögonen för Steven och hans 
Ford Galaxie som vi kunde 
se på Elmia förra året. Pre-
cis som många er där ute vet 
om ligger det åtskilliga timmar 
för att bygga en utställnings-
bil i denna kaliber och det tar 
verkligen på krafterna. I år var 
det inte meningen att Steven 
skulle ha en ny bil ombyggd 
och stå på Elmia, som är höjd-
punkten på året för många. 
Men som importör av bilar så 
dyker det alltid upp någon bil 
som gör att inspirationen och 
motivationen triggas igång 
igen. Denna Ford Mustang 

Wide and low!



Coupé från 2016 hittade Ste-
ven och Benny en dag på 
jobbet, bilen stod krockad i 
Belgien. Direkt väcktes idéer i 
Stevens huvud och snart stod 
bilen hemma i Falun.

- Hade en idé, och mycket in-
spiration från USA, om Liberty 
Walk trenden…Skärmbred-
dare m.m. Göra min egen de-
sign och ta ut svängarna rejält i 
riktig Crazy By Steven – anda, 
säger Steven med ett skratt.

Bilen krävde lite arbete först 
innan själva modifieringarna 

kunde påbörjas då bilen var 
frontalkrockad. Precis som tidi-
gare byggen av Steven strävar 
han efter att bygga ”extrema 
originaldelar”. Då det inte finns 
såndana delar på marknaden 
enligt Steven finns det bara 
ett alternativ, att bygga eget 
från grunden. Viktigaste enligt 
Steven är att alltid följa bilens 
originallinjer, det är A och O. 
I och med frontalkrocken var 
fronten tvungen att ersättas till 
nya delar innan Steven kunde 
vara kreativ med fogskum.

- Det är ett enkelt sätta att 

Kompressortanken fick placeras på insidan av 
bagageluckan p.g.a platsbrist i bagaget.



bearbeta fram former och de-
lar och sedan när man känner 
sig nöjd gjuter man av dessa 
glasfiber eller det material man 
nu känner att man vill använda, 
säger Steven.

Breddarna är väl de delar på 
Mustangen utöver original som 
Steven inte designat och bygg 
själv utan dessa är inköpta 
från Trufiber. För att få det rätta 
stuket på denna Mustang Coupé 
med de ”Liberty Walk”-inspire-
rade breddarna behövde Ste-
ven tillverka främre- och bakre 
diffusor, sidokjolar och vinge 
till bagageluckan. Men något 
saknades. Forden skulle förses 



med luftfjädring, men hem-
ma hos Steven har vi ett 
litet barn som fortfarande 
sitter i barnvagn som be-
höver tas med i bilen. Hur 
löses den ekvationen när 
en showbil även behöver 
en skaplig ljudinstallation? 
Jo, Steven skapar ett fäste 
så barnvagnen kan fästas 
över bakrutan. Finns det 
problem så löser man dem, 
Steven tog hjälp av en vän 
som kan laserskära för 
att få designen tillverkad i 
metall.

Mustangerna är inte direkt 
kända för ett stort baga-
geutrymme, och skulle 
rymma två 15 tums basar 
med anpassad låda samt 
monoslutsteg från BRL, 
kompressorn samt lufttan-
ken till luftfjädringen från 
Air Lift Performance.  Inga 
problem, utrymme finns 
det alltid, gäller bara att 
tänka till.
För att lösa detta, mon-
terades Steven CTEK-
laddaren i ena sidan av 
skuffen och kompressorn i 
den andra, men utrymme 
för lufttanken då? Jo den 
monterade han på insidan 
av bagageluckan. Golvet 
som är i mellan baslådan 

I familjen Järudd är bi-
lar ett faktum och det 
är kanske därför man 
vågar sätta tänderna i 
en såhär ny bil.



och bagageöppningen ville 
Steven ha lika blank som 
glas och som lackerare vet 
han att det är väldigt svårt 
att få till. Istället fixade han 
en ofärgad glasskiva som 
golv i skuffen. Och under 
den, monterades en spe-
gel och en LED list för att 
få en 3D ljuskorridor. 

Med de specialbeställda 
fälgarna från Lars K blev 
inte bilen så låg som Ste-
ven hade tänkt sig, fäl-
garna och däcken var för 
breda för att behålla origi-
nalskärmkanterna. Det var 
bara att ta fram vinkelsli-
pen och fixa detta och se-
dan fixa nya innerskärmar. 
När Steven sedan var nöjd 
med allt var det dags för 
lackering som han givetvis 
lagt själv, valet föll på en 
kulör som kallas Race Red 
PQ men många fler lager 
klarlack än som behövs på 
en mer standardbetonad 
bil.
Bilen stod klar på Elmia i år 
efter fem månaders arbete 
och givetvis fick han med 
sig pris hem. Den pokalen 
har sällskap av många fler 
som han plockat hem fram 
tills nu. När det är show har 
Steven byggt en lösning till 



regskylten.

- Nummerplåten som är ele-
ktrisk styrd och jag vill inte 
tänka på hur många timmar 
jag och vännen Robert som 
fick hjälpa till lade ner för att 
lösa detta. Att få till utväxlin-
gen var det stora bekymret, 
säger Steven nöjt.

Hemma i Falun står ett antal 
bilar som Steven är sugen att 
ta tag i, han är ju ändå bara 
27 år så mer lär vi få se av 
honom!



 

FAKTA
Namn: Steven Järudd
Ålder: 27år
Bostadsort: Falun
Arbete: Bilbyggare, billackerare

Bilmodell: Ford Mustang GT Coupé 
Årsmodell: 2016

Tack till: 
Järudds Bil AB, kompisen Robert Jonsson,
Air Lift Performance, Autocare Borlänge
CTEK, Lars K Design, Tipro AB (Lack

Dubbla 15 tums basar av märket B2 
spelar på duktigt
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Hur kom det sig att du började intressera dig för drifting?
En kompis släpade med mig till Gatebil Rudskogen 2011, efter det var det kört och första drifting-
bilen införskaffades.

Om du skulle ranka dig själv som driftingförare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du lig-
ger på? Varför?
7-8 känns la rimligt, tycker min körning har avancerat bra, speciellt i chaseposition.

Vilken är din bästa driftingupplevelse?
Ojj, det är många. När jag hade säkrat RM guldet under mitt första år som tävlings förare. Paraden 
i Riga under NEZ 2014. Påsksladden nu i våras var rätt fränt!
En förare kan alltid bli bättre, är det något du anser dig själv du skulle behöva bli bättre på?
Attacken och viljan finns, det är väll isåfall att bli mer konsekvent.

Vem är din driftingförebild?
 Kristaps Bluss, Dimitri Illyuk. 

Bästa garage drycken?
Red Bull.

Hur mycket tid lägger du ner i veckan på att köra drifting samt fixa med driftingbilen?
Körtid är det tyvärr lite av nu när bilen börjar bli så extrem. Däremot läggs det ofattbart mycket tid 
på service, logistik och planering för att styra en säsong. 

Fakta
Namn: 
Kim Fors 
Ålder: 
26
Bor: 
Eskilstuna
Arbete: 
Lokreparatör
Civilstatus:  
Sambo



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Tävlingsbilen vi har idag uppgraderas hela tiden. Vi kikar även på ett nytt och modernare chassi, men 
det får framtiden visa.

LUIS FONSI & DADDY YANKEE - 
Despacito ft. Justin Bieber

DAVID GUETTA 
Light My Body Up ft. Nicki Minaj

AXWELL /\ INGROSSO 
I Love You ft. Kid Ink

VIGILAND 
Friday Night

ROBIN BENGTSSON
I Can’t Go On

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
EAN PAUL FT. MIGOS - Body



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 

  Foto: Simon Narto



Vem med stor passion 
för VAG-bilar vill inte 
någon gång i livet ta en 
tripp ner till Österrike?

Vårt senaste fotograf-
iska tillskott i Greenlight-
familjen, Simon Narto, 
joinade några vänner i 
VAGIS & Audis of Scandi-
navia ner till Wörthersee i 
Maj. Ett 30-tal svenska bi-
lar tog sig ner och resan 
började i Stockholm och 
längs med vägen anslöt 
allt fler. Träffen är omta-
lad världen över och är 
en av Europas största in-

Wörthersee bjuder på bilar med klass.



riktade mot VAG-bilar. Österrike 
är väldigt bergigt och har många 
fina sjöar som ligger insprängda 
mellan alla berg, där Wörther-
see är en av dem. Det officiella 
träffprogrammet är fyra dagar, 
men många av de ofta långväga 
besökarna stannar längre än så. 

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

Ett 30-tal svenska bilar var på 
plats för att representera Sverige



Låg markfrigång och skruvade skärmbreddare är 
vad som är hetast i världen just nu.



Tänk vad små detaljer på en vacker bil och en duktig 
fotograf kan åstadkomma!



Österike bjuder på ett landskap som är nästan sagolikt 
vackert den här tiden på året.



Denna Audi är oemotståndligt vacker! Inget Rocket Bunny/Libery Walk 
inspirerad breddningkit, utan klassisk Audibreddning som påminner om 
Urquattro. Brutal och stilren på samma gång



Tänk vad mycket snyggare budgetmodellen Cayman kan bli bara den får 
luftfjädring och passande dekor.



Att se en Lamborghini på en VAG-träff känns ju rätt med tanke på ägar-
strukturen, men vad gör en BMW här? Kanske lovade försäljaren att det 
fanns ringar i grillen att montera dit i efterhand eller så är föraren bara 
vilse.



WWW.PROIMP.SE

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
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Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Pontus Blomqvist
Roger Persson



Vad finns det inte att älska 
med Gatebil? Fartfylld drift-
ing och härlig stämning

Breisladden, Gatebil drift se-
ries och Extreme Mad-Croc 
Time Attack gjorde att denna 
helg blev mer spännande än 
vanligt denna sommar på 
Mantorp Park. Norrmännen 
visar som vanligt att de be-

härskar att åka på bredden 
samt att göra det med stil 
också, Fredric Aasbø visade 
att honom snor man inte för-
staplatsen för i första taget. I 
GDS (Gatebil drift series) fick 
norrmannen Ørjan Nilsen från 
Bergen Drift Team fick kämpa 
hårdare mot Mikael Johans-
son som blev svensk mästare 
i drifting förra året, men Mi-

Peter Pantell är som en ikon för Gatebil 
för det är inget Gatebil utan hans 
Lancia.



kael fick känna sig besegrad 
efter två rundor. Gatebil Ex-
treme som detta år är sponsrad 
av Mad-Croc Energy Drink het-
er numera Extreme Mad-Croc 
Time Attack. Där har alltid Kai 
Roger Bakken varit överlägsen 
under många år, han visade un-
der fredagen att han var riktigt 
snabb med tiden 1:16:870 och 
såg till att få bästa startposition 
till lördagens lopp. Men tyvärr 
blev det ingen körning under 
resten av helgen, något fel med 
motorn innebar att han fick av-
bryta efter tre varv på lördagen. 
Detta gjorde att föraren till en 
illgrön Porsche 918 RSR som 
jagat Kai med blåslampan un-
der fredagen lyckades ta hem 
segern i Mad-Croc Time Attack 
på Mantorp Park.

De här grabbarna visar hur man fräshar till skorna 
så de håller sig hela helgen.



Gatebilevenemanget in-
nebär inte bara njuta av 
härlig racing och drifting, 
mycket festade innebär det 
också. Gatebil aftertrack 
fylls snabbt med folk som är 
ivriga att se Gatebil Pit-girl 

Drifting stjärnan Fredric Aasbø mis-
sar inte Gatebil.



Calle Linarssons nya Nissan 370Z  jagas av finnarna i Team 
Black Smoke  

koras, tio snygga, sexiga 
och sportiga tjejer tävlar om 
att bli den utvalda och pub-
liken får vara med och rösta. 
Björn Rosenström med sina 
klassiska låtar som Rag-
garrock, En gång är ingen 
gång och Lurad där hela 
havet med glada och fulla 
människor sjöng med, pre-
cis så som stämningen ska 
vara på en driftingfestival.



Ser ni grisen?



Kvällens show bjöd på 
kvinnlig fägring.

Mantorp erbjöd sol och då 
åker taket av!



Ibland går det inte som 
man tänkt sig.

Inga dåliga bilar som 
körde i den extrema 
serien.



Festar man så festar man så festar 
man rejält!

Trångt i depå området.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Specialist på Volvo m.m.

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

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

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

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

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Led-belysning

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

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

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123



Reservdelar & Drivlina

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Styling 

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

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

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

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

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Över 26,000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, Mini, Porsche, SEAT, 
Skoda & Volkswagen. Allt som en kund 
kan önska sig som söker seriösa uppdat-
eringar.

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

Motorsport-produkter

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

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

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

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

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

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

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

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

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

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

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

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



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

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

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

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

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör 
för alla bilmärken, attraktiva produkter, 
hög lagerhållning och oslagbart snabba 
leveranser. 
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se
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SKYDDSUTRUSTNING 
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+4690-13 47 00 • simpson-europe.com
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: Pontus Blomqvist
Roger Persson

Christoffer Talvis



Det första Modified Run-
eventet är nu avslutat, en 
fantastisk resa som blev 
bättre än vi någonsin kun-
nat föreställa oss. Över 
30 bilar deltog i det första 
eventet där starten gick 
av stapeln i Göteborg och 
företaget Street Perfor-
mance. Natten hade bjudit 
på regn men vid starten 

var det strålande solsken, 
besökarna kunde se bilar-
na på parkeringen utanför 
butiken innan alla rullade 
vidare på roadtrippen som 
innehöll stopp i Borås, Sol-
lebrunn, Skara och avslut-
ningsvis på BRL i Örebro 
där det gavs möjlighet att 
prova ljudet i bilarna. Vid 
varje stopp delades det 

Två korta skyfall och en jävla massa sol 
får man signera som lyckat väder!
Anthony hade ingen nytta av sin fyrhjuls-
drift då R-däck inte är bästa valet på blöt 
vägbana.

Modellen Angela Jonasson följde med 
oss på resan.



ut priser eller produkter från de 
företag som besöktes. En del 
förare var lite ivriga på gasen 
men eftersom det inte är någon 
tävling så lugnade det ner sig 
ganska så snart. Det blev full-
späckad dag där alla deltagarna 
avslutade med mat och fest på 
Satin!

Bilbyggarikonen Lukas Koos från 
Eksjö tog med sig ett helt team och 
hela fyra bilar från sin samling under 
Modified Run.

Philip Karttunen och Rickard Skatt 
visade att Saab 90 med T16 fortfar-
ande håller måttet även om det blev 
ettt litet motorstrul efter målgången 
mitt i Stockholm.



Dag två på morgonen gick avre-
san i gemensam trupp till Gröndal 
utanför Eskilstuna och GTR Motor-
park. Det var en mäktig upplevelse 
att se alla bilar på motorvägen i en 
lång rad!
På GTR motorpark fick förarna 
chansen att testa sina bilar på ban-
an. Här slutade det i att en av del-
tagarna fick hjälpa till och svetsa 
en av förarnas (Anthony Isaksson) 
länkarm så han kunde köra lite till. 
Men tyvärr fick Anthony Isaksson 
med sin gröna EVO bryta i Uppsa-
la på grund av att generatorn gav 
upp och blev därmed enda bilen 
som körde hela resan som inte 
kom i mål.

Målgången blev på Långholmen i 
Stockholm, där Baked Society ord-
nat en snygg avslutning på dagen 
och pris delades ut till den de an-
såg hade den snyggaste bilen.

Priset The Passion Of Modified 
Run gick till den arrangören ansåg 
var det team som verkligen bjudit 
på sig själva, spridit glädje och 
kommit i mål. I år blev det tvillin-
garna Hisham och Samir Rashid. 
Lördagen avslutades med efterfest 
inne på en av Stockholms natt-
klubbar.
 
Tanken med resan var att visa upp 
grymma ombyggda bilar och sann 
bilentusiasm. Istället för en utställ-

Co-drivern Mårten Stångberg är en 
riktigt kompis som lägger sig och 
svetsar deltagaren Anthonys Evo så 
han kunde köra några till varv på 
banan.



ning var tanken att köra bilarna 
och visa upp oss på så många ort-
er vi kände att vi hann med under 
dessa två dagar.
Som arrangör finns det massor att 
lära sig och vi är redan taggade in-
för nästa års upplaga, säger Dan-
iel Serénus
’

Robin Buder hade med sig kusinen under 
resan. Skönt att kunnas turas om att köra 
emellanåt.

Sebastian Simonsson körde sin GT86 
Som verkligen hittat stuket på hur 
en sådan bil skall se ut.



Under resan uppmärksammades 
Liams Life, som är en organisa-
tion som byggts utifrån den tra-
giska händelsen där svensken 
Marcus Kowal förlorar sin 15 
månader gamla son i en trafikoly-
cka där föraren var alkohol-
påverkad. Denna händelse har 
väckt en hel värld och vi förare 
som körde Modified Run gjorde 
det för att hedra denna organisa-
tion och att man inte skall köra 
onykter i trafiken! Dett är något 
vi nästa år kommer att satsa mer 
för att uppmärksamma och före-
bygga.

Vår fotograf “Show 'n' Shine” Roger 
kör sin tvättskola.



På stoppet vid GTR Motorpark hade 
Girls Go Low arrangerat bilutställning 
och deltagarna hade även möjlighet 
att testa sin bil på banan.



Totalt 34-modifierade bilar med 
klass körde årets event och blev 
en grym uppslutning och mäktigt 
intryck för förbi passerande.



Vinnare av Passion of Modified run 
2017 blev tvillingarna, Hisham och 
Samir Rashid.

Även showbilar kan köras på bana.



Det var en salig blandning av bilmodeller och byggen. 
Vilket var tanken när eventet skapades. En Roadtrip 
för bilentusiasm.



Henrik Kullander skruvade ihop bilen dagen före in-
checkningen. Han var osäker om han skulle hinna och 
vi blev alla förvåndade när han dök upp i Göteborg 
med farsan som passagerare.



A  M E M O R Y  F O R  L I F E

Nils “Mr Foam” Beviz tyckte 
det var så roligt att tvätta 
bilen så hade tvättade 
kompisens också vid 
stoppet på Autoexperten/
Car-Fix i Västerås.



Skrotahusvagn.com - BRL - Speedning - Carfix - GTR Motorpark - Girls Go Low - Arn 
Racing - Baked Society - Sekond - Gravenstar Entertainment - Trestad Ljud & Ljus - 

Glenton - Angela Jonasson - HEXIS - Seabeach - Jula Hotell  
& alla underbara i Crew

TACK TILL





REPORTAGE
Text Christoffer Talvis
Foto: Roger Persson

En bil som kan verka lite tråkig original, men med 

Jim Björks idéer så får blir intrycket helt annat!



I lilla Ronneby mitt i Blekinge 
kommun sliter Jim Björk som 
team leader och proces-
soperatör på Tarkett men 
även snart en del av familje-
företaget R. Björk trading 
AB. Förra årets bygge av Jim 
är det väl ingen som missat? 
Hans breddade Corvette har 
uppmärksammats på flera 
ställen runt om i världen. 

-  Efter året med Corvetten 
som var ett ‘’prova på år’’ 
som gick över all förväntan 
blev jag genast sugen på att 
bygga nytt, men denna gån-
gen ta ut svängarna mer än 
jag vågade sist, säger en 
nöjd Jim.

För ett år cirka började Jim 
leta efter ett nytt objekt sät-
ta sin touch på, fortfarande 
åt det amerikanska hållet. 
Drömbilen som han varit su-
gen på länge är en Dodge 
Viper GTS, tyvärr är dem rätt 
svåra att få tag på i Sverige 
till hyffsat pris och likaså i 
USA, så Jim la ner detta gan-
ska fort. 
Tiden tickade iväg och vi var 
nu inne på senhösten och 
Jim hittade en perfekt bil på 
blocket med lite småfix och 
till rätt pris. Men att få kontakt 
med säljaren var lättare sagt 
än gjort, det tog väldigt lång 
tid mellan mejlkonversation-



erna och en dag efter ett långt 
uppehåll fick Jim ett mail där det 
stod såld! Härligt, tiden började 
dra ihop sig rejält, det tar ändå 
ett gäng månader att bygga om 
en bil. Jim ställde en fråga på 
Bimmers of Sweden gruppen 
på Facebook om vad man bör 
tänka på när man ska köpa en 
E92 eller E93.

- Jag har sneglat på BMW-mod-
eller sen dom kom tillbaka med 
turbomotor i produktion, favor-
iten blev fort E92, en sån måste 
jag prova ha någon gång, sen 
att dom även fanns som E93 
(det vill säga cabriolet) gjorde 
inte saken sämre, säger Jim. 

Bara en kort stund efter public-
eringen av inlägget får Jim ett 
personligt meddelande där en 

Jim har valt att blanda den grymma lila 
lacken med guldiga detaljer.



kille berättar att han har en 
BMW 335i E93 cabriolet 
från 2007. Sagt och gjort, 
bilen stod kort därefter i ga-
raget nere i Ronneby. Nu 
var det bara lägga i högsta 
växeln och börja ombyg-
gnationen. Hur bilen skulle 
se ut hade Jim redan en 
klar bild av i huvudet. 
De första delarna till bilen 
trillade in i början av decem-
ber, endast fyra månader 
innan Elmia. Tight om tid 
men lite tidspress kan vara 
bra. Kjolpaketet var det 
första att dyka upp, Jim 
hade bestämt sig för att an-
vända front från BMW 1M 
och sen sidokjolar och bak-
stötfångare från BMW M3. 
Detta var en ganska snabbt 
jobb och krävde inte några 
större modifieringar, det 
blev värre med breddning-
skitet som var gjort för en 
BMW M3 coupe E92, här 
fick det kapas och modifi-
eras för att den skulle pas-
sa bra mot karossen. Innan 
fälgarna kunde beställas 
behövde Jim montera luft-
fjädringen på bilen för att 
sedan kunna mäta hur bre-
da hjul som fick in. Christ-
offer Geiros som är Mr 
luftfjädring här i Sverige, 
såg till att Jim fick en pas-

sande luftfjädringssetup 
med mobilstyrning från Air 
Lift Performance. När pak-
etet hade kommit fick Jim 
hjälp av en vän och allt satt 
på plats efter två kvällar i 
garaget. Då fälgarna som 
han hade spanat in hade 
en leveranstid på 10 veck-
or var där dags att beställa 
dessa ganska omgående 
för att ha lite marginal in-
nan påskhelgen. Valet föll 
på 3-delade splitfälgar från 
Japanska Work som mäter 
hela 19x16”, med 8,25 tum 
ytterbana bak! Bakdäcken 
är stretchade 355/30-19 
och fram blev det 19x12” 
fälgar, bra hjulinställningar 
är bara att glömma med 
denna setup! Men något 
saknades på karossen för 
att få den rätta touchen, 
Jim & co tog fram lite well-
papp och började leka fram 
lite olika typer av frontsplit-
ter. När resultatet var klart 
lämnades mallen in för vat-
tenskärning i en slitage-
plast som heter pehd 2000. 
Nu kände sig Jim tillräckligt 
nöjd med att låta bilen rulla 
in lackeringsboxen för att 
byta färg från blanksvart.

- Valde en lila pearl kulör 
med mycket effekt i, se-

Första delarna fick Jim fyra månader innan 
bilen skulle premiärvisas på Elmia.



dan lackerades några inredningsdetaljer 
med guldflakes, säger Jim. 

Medans bilen var i lackeringsboxen dök 
bagagevingen upp och även den fick 
modifieras då den var anpassad för en 
coupé, men med goda kunskaper att 
plasta så går det rätt fort att fixa till så att 
passformen blir bra.

Åter i garaget var det bara montera ihop 
bilen igen och invänta fälgarna som inte 
hade dykt upp än. Påsken var nu inte 

långt borta och Jim började bli lite nervös 
för att fälgarna inte skulle dyka upp i 
tid, men med två veckor kvar dök dem 
upp. Det var bara att snabbt bege sig till 
däckfirman för att få däcken påkrängda 
på fälgarna. 

Bilen var nu äntligen helt komplett och 
Jim är helnöjd med resultatet. När man 
ser bilen bakifrån i låg vinkel kan man 
tro att bilen är en dragracingbil med de 
enormt breda däcken. 

Luftfjädring passar verkligen denna bil.



 

FAKTA
Namn: Jim Björk 
Ålder: 25+
Bostadsort: Ronneby
Arbete: Teamleader, processoperatör på Tarkett och snart en del av 
familjeföretaget R. Björk trading AB.

Bilmodell: BMW 335i E93 Cabriolet 
Årsmodell: 2007

Tack till: 
Sponsorer, vänner och familj som stöttat mig i detta!
Street Trends, Rebew Design, L-M-R, Dekaler24, GME Lackering, 
R Björk Trading AB, Meguiars Sverige, T.M. Chiptuning AB, Däckia 
Ronneby
Mattias Berglund, Mikael Karlsson, Pierre Rohdin, Mattias Abraha-
msson, Nicke Sahlin, Kristian Ek
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EVENEMANG
Text & Foto:  

Christoffer Talvis



Varför anordna en träff 
på en parkering när vi 
i Sverige har fina slott 
och andra omgivningar 
där man kan arrangera 
en bilutställning.

13 km öster om Katrine-
holm ligger Ericsbergs 
slott som sedan 1800-talet 
har ägts av familjen 
Bonde. När kompisgän-
get som består av Pontus, 
Ida, Jesper, Nina, Re-
becka och Thompa som 
alla bor utspritt i landet 
bestämde sig i vintras att 

Pernilla Carlsson har bra puts 
på sin BMW E46

Ess i Ringar, fälgar och luftfjädring, 
vad behövs mer?



en träff ska anordnas 
började fungeringarna 
kring vart den skulle ar-
rangeras. 

- Min mormor bodde 
på Fågelö som ligger i 
närheten så jag har till-
bringat barndomen där 
och nu jobbar min pap-
pa på Ericsberg, så då 
blev valet enkelt. Barn-
domsminnen ihop med 
hjälpen från pappa och 
Ericsbergsträffen blev 
självklar, säger Pontus.

När lokaliseringen 
var faställd till Erics-
bergs slott och kontakt 

etablerad fixade gänget 
en facebookgrupp och 
började marknadsföra 
träffen. En mailad an-
sökan och som sedan 
gicks igenom av ar-
rangörerna för att sedan 
välja ut de bästa bilarna 
för att få en så hög stan-
dard som möjligt. 
Den 15 Juli tidigt på för-
middagen började de 
utvalda bilarna rulla in 
längst den långa allén 
fram till slottet för att 
sedan bli uppställda på 
fältet intill. 
Kvalitén och variationen 
var väldigt bra, men 
med en klar tendens att 

Man kan väl inte få för mycket av negativ camber?



Refined Car Club tog hem priset för bästa crew

stancestuket dominerande. 

I slutet av dagen var det dags för 
prisutdelning och nio priser i olika 
kategorier skulle delas ut. De bilar 
som hade vunnit pris hade fått infor-
mation att de skulle köra fram sina 
bilar framför slottet där prisutdelnin-
gen skulle hållas.  Bilarna radades 
upp snyggt och prisutdelningen 
kunde starta, priserna hamnade 
helt klart hos rätt personer.



 En Fanta fungerar minst lika bra som 
centrumkåpa till fälgarna



Någon som verkligen gillar Resident Evil.



Hans-Ove Bobergs gamla Volkswagen Polo 
som här står utställd fast med ny ägare. 



Här glider Joachim Westerlund upp mot slottet 
med sin Nissan 350Z för att ta emot pris. 







Har du någon gång åkt med en 
instruktör?

60%

40%

Ja

Ne jPristagare
Bästa svensk: Rickard Kindvall

Bästa europé: Robin Buder
Bästa puts: Jasmin Djogic

People’s choice: Jasmin Djogic
Bästa asiat: Joachim Westerlund

Bästa amerikan: Johnny Wallin
Builders Family Choice: 

Johnny Wallin
Bästa interiör: Milla Christiansen

Bästa Crew: Refined Car Club



ARTIKEL
Text: Daniel Serénus

Foto: Pontus Blomqvist



GTR Motorpark gav oss 
en rutinerad värmlänning 
på pallplats och en Kim 
Fors med en uppskrämd 
Nissan tätt i ryggen. Men 
var detta tillfälligheternas 
afton eller skulle det så ut 
så här resten av säson-
gen? Det var frågan på 
allas läppar när deltävling 
två inleddes under rå-
dande Gatebilsfestivalen 
på Mantorp. Båda seri-
erna GDS ( Gatebil drift 
series) och SM samkörs-
för att förarna skall kunna 

köra två serier och ändå 
ha möjlighet att få ihop 
sin budget, även om det 
är mer än bara detta som 
spelar in när det kommer 
till plånboken.
I kvalet visade Alexander 
Granlund att han och bilen 
har mycket att ge och blev 
kvaletta. Alla trodde nog 
att det skulle räcka för att 
i finalen ta hem segern, 
men kval 10 och den re-
gerande mästaren Mikael 
Johansson visade att 
även en gammal Volvo 

Jim Olofsson kör stabilt och visar att han är 
att räkna med i toppen.



kan leverera. Han tog 
han hem segern i andra 
deltävlingen och Alexan-
der Granlund fick nöja 
sig med en andra plats. 
Förhandsfavoriten Paw-
el Korpulinski slutade 
på 6:e i kvalet men kom 
igen och hamnade på 
en tredje plats. Kim Fors 
som många hade höga 
förväntningar på lyck-
ades hänga kvar i topp 
10 och avslutade med en 
7:de plats. 
Drifting handlar ju om att 
köra på gränsen och där-

för är det alltid några som 
har problem och måste 
bryta då bilen inte håller 
hela vägen. 
Deltävling 3 ägde rum 
på Sundsvall Raceway 
och en del i strategin att 
ha tävlingar i hela landet 
(även om varenda nor-
rlänning skulle kalla 
Sundsvall för sydsverige) 
Trots detta så är det ett 
steg i rätt riktning men 
tyvärr valde många att 
stanna hemma och en 
av dessa var Christian 
Erlandsson som sa i en 

Alexander Granlund fortsätter att leverera på 
topp och hans BMW verkar hålla.



intervju med DriftZone.se att 
hans dåliga start på säsongen 
inte motiverade den långa re-
san i år och att familjen vägde 
starkare. Men det var många 
av favoriterna på plats.
Efter att Mikael Johansson rört 
om i grytan under Mantorp var 
förväntningarna på denne föra-
re skyhöga, men tyvärr slutade 
sundsvallsresan med en 9:de 
plats, men han är  fortfarande i  
topp 10. Totalt ligger nu Mikael 
på 5 plats i serien med sina 
229 poäng. 

Deltävling två regerade  Mikael Johansson 
med sin Volvo 240.



Istället blev det äntligen Pawel 
Korpulinski som skulle kliva högst 
upp på prispallen efter en fartfylld 
eftermiddag mot rivalen Alex-
ander Granlund.  Detta efter att 
vädret vänt och gett en blöt väg-
banan, vilket satte prov på förarna 
och självfallet bilarna.  Kim Fors 
visade att han hör hemma i top-
pen och efter motorstrul fick han 
lämna kampen om tredje platsen 
mot vår allas Jim Olofsson. Jim 
som nu ligger som serie 3:a och 
har haft stabila poäng hela vägen 
har möjligheter att avancera och 
slåss om  serievinsten. Alexan-
der Granlund är nu seriens ledare 

Fulla läktare



med 290 poäng men långt ifrån 
en säker medaljplats. För i topp 
5 är det jämt och bara lite mo-
torstrul kan göra att man tap-
par viktiga poäng på vägen mot 
seger. Årets SM-serie är verkli-
gen att räkna med och har du 
missat en deltävling så finns det 
goda chanser ännu att besöka 
någon.
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1 Mikael Johansson

2 Alexander Granlund

3 Pawel Korpulinski

4 Jens Stark Junttila 

5 Jim Olofsson

6 Henrik Johansson

7 Kim Fors 

8 Tomas Nyqvist

9 Dennis Wikberg

10 Patrik Nygren 
 

1 Pawel Korpulinski

2 Alexander Granlund

3 Jim Olofsson

4 Kim Fors 

5 Dennis Wikberg 

6 Anders Hay

7 Emil Vikman

8 Jen s Assarsson

9 Mikael Johansson

10 Patrik Nygren 

SUNDSVALL MANTORP

SERIEN 
TOPP-5

1 Alexander Granlund – 290p

2 Pawel Korpulinski – 268p

3 Jim Olofsson – 258p

4 Kim Fors - 252p

5 Mikael Johansson – 229p



1 Alexander Granlund – 290p

2 Pawel Korpulinski – 268p

3 Jim Olofsson – 258p

4 Kim Fors - 252p

5 Mikael Johansson – 229p



Nya 911 GT2 RS



Den snabbaste och mo-
torstarkaste Porsche 911 
som någonsin godkänts 
för allmän väg är redo för 
avtäckning: Nya Porsche 
911 GT2 RS får värld-
spremiär på Goodwood 
Festival of Speed i Storbri-
tannien, 30 juni till 2 juli.
Med en 700 hk (515 kW) 
stark boxermotor med 
biturbo och en vikt på 1 
470 kg med full tank, ac-
celererar den lätta tvåsit-
siga sportbilen från 0 – 100 
km/tim på 2,8 sekunder. 

Den bakhjulsdrivna cou-
pén har en toppfart på 340 
km/tim och med teknik till 
stor del lånad från tävlings-
verksamheten är nya GT2 
RS hela 80 hk (59 kW) 
starkare än den 3,6 liter 
stora föregångaren sam-
tidigt som vridmomentet 
ökats med 50 Nm till 750 
Nm.
Motorn baseras på 3,8-li-
tersmotorn från 911 Turbo 
S med 580 hk (427kW). 
Stora turboaggregat pres-
sar in mer luft i förbränning-



srummen för att öka motoreffekten. Ett 
extra kylsystem ger optimal kylning och 
vid mycket höga temperaturer sprejas 
laddluftkylaren med vatten. Det sänker 
gastemperaturen under överladdnings-
fasen och garanterar optimal motoref-
fekt även under extrema förhållanden. 
Den anpassade sjuväxlade dubbelkop-
plingslådan (PDK) i nya GT2 RS överför 
motoreffekten utan avbrott. Dessutom 
är det specialgjorda avgassystemet till-
verkat av extralätt titan. Det väger cirka 
sju kilo mindre än avgassystemet i 911 
Turbo och ger ett emotionellt ljud utan 
motstycke. 
För första gången firar Porsche De-
sign tillkomsten av sin högprestandabil 
med att ge ut en speciell klocka. Som 
en blinkning till motorsporten erbjuds 
den uteslutande till ägarna av den nya 
bilen och kan bara beställas tillsam-
mans med den nya GT-modellen vid ett 
Porsche Center
En verkligt sportig interiör
Inredningen i 911 GT2 RS domineras 
av röd Alcantara. Svart skinn och de-
taljer med finish av kolfiberväv är stan-
dard. Sportratten med växelpaddlar ger 
snabba och sportiga växlingar. Föraren 
och passageraren kan uppleva su-
persportbilens dynamiska köregens-
kaper från djupt skålade säten med 
kolfiberväv-finish.
Priset för Porsche 911 GT2 RS i Sverige 
blir 2 700 000 kronor. Porsche Design 
GT2 RS Chronograph är ännu inte pris-
satt.
Text & Foto: Porsche

Vi kan stolt presentera att vi har blivit 
nominerade av Pricerunner. 
Vi är med och kan bli årets 
e-handlare i kategorin fordon 2017.

Vi lanserade vår e-handel i april 2016 
sedan dess har det sagt pang. Vi fortsät-
ter att lära oss trots vår ålder på 94 år 
och vi jobbar fortfarande med kunden i 
fokus som är våra ledord.

Vi är idag 29 anställda som omsätter 54 
Miljoner kronor och är AAA rankade 
som är högsta kreditvärdighet.
Vi har  både ISO 9001 kvalitet och ISO 
14001 miljöcertifierade

Vi är ett familjeföretag som 
sedan 1923 haft som affärsidé att serva 
privatpersoner, företag, stat och 
kommun med däck, batterier, reservde-
lar och motorsport av hög kvalité till 
konkurrenskraftiga priser.

“Du vet väl att du 
även kan besöka vår 
butik på 500 kvm vid 
Mölndalsvägen 25 i 
Göteborg.”

Vi tycker att 14 dagars returrätt är för 
kort tid och vi lämnar istället 30 dagars 
returrätt online.

Hos oss handlar du alltid tryggt, 
enkelt och smidigt.

Vi erbjuder betalsätt som faktura 14 
dagar privatperson, faktura 30 dagar 
företag, dela upp betalningen, swish 
och betalkort online
Vi har ca 65000 artiklar och mycket 
hemma.
Vi är en total leverantör och löser det 
mesta på saker som kund söker mm

TH Pettersson AB - Tryggt köp sedan 1923
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BMW M5



Nya BMW M5 med M xDrive

Det nya innovativa fyrhjuls-
systemet M xDrive förbät-
trar smidighet och traktion i 
nya BMW M5, vilket ger en 
upplevelse utöver det van-
liga av bilens extrema pres-
tanda.
München. Nya BMW M5 är 
den mest högpresterande 
och rafflande sedanen som 
BMW M någonsin skapat 
i modellserien. Den sjätte 
generationen BMW M5 
kommer att lanseras 2017, 
med M xDrive, vars fyrhjuls-

driftsystem gör det möjligt 
att ytterligare fördjupa sig 
i bilens enastående egen-
skaper. Ett nytt utveck-
lingssteg har tagits i alla 
avseenden för ett, redan 
överlägset, fordonskoncept 
som skapades 1984 med 
lanseringen av ursprungli-
ga BMW M5.

En överlägsen drivlina: M 
xDrive.

Högpresterande kördy-
namik kombinerat med 
vardagsfunktionalitet och 



kvalitéerna i en exklusiv se-
dan summerar BMW M:s 
tradition i modellutveckling 
– en som strävar efter har-
moni mellan enskilda delar 
för en felfri helhet.
“Kärnkomponenten i M 
xDrive är en central enhet 
med M-specifik program-
vara som levererar inte-
grerad styrning av längd- 
och sidodynamik. Den nya 
tekniken, som debuterar i 
nya BMW M5, kombinerar 
bakhjulsdriftens smidighet 
och precision med fyrhjuls-
driftens traktion”, säger 
Frank van Meel, BMW M 
GmbH. “Som ett resultat 
kan nya BMW M5 föras fram 
med blandningen av spor-
tighet och fantastisk preci-
sion både vid bankörning 
och väg - och även under 
olika väderförhållanden.”

Konfigurationerna gör att 
körsystemets egenskaper 
kan anpassas till både föra-
rens personliga preferenser 
och färdens typ. Purister 
kan välja klassisk bakhjuls-
drift genom att helt deakti-
vera fyrhjulsdriften.

I nya BMW M5, landar up-
pgiften att ta hand om mot-

orns kraft, på den extremt 
smidiga 8-växlade M Step-
tronic-växellådan med Driv-
elogic. Tack vare otroligt 
korta växlingstider och op-
timal utväxling, kombinerat 
med det nya M xDrive-sys-
temet, och den ytterligare 
förbättrade turboladdade 
V8-motorn så bildas en per-
fekt orkestrerad helhet.
 föregångare men det är 
kombinationen av motor, M 
xDrive ocn den 8-växlade M 
Steptronic växellådan som 
tillsammans höjer prestan-
dan till en ny nivå. 



Opel Insignia GSi



Rüsselsheim. Vassare, mer 
exakt, ännu effektivare. 
Nya Opel Insignia GSi är en 
familjesportbil för dem som 
söker det där lilla extra. En 
förarens bil för maximal 
underhållning på alla typer 
av vägar. Det avancerade 
chassit ger i kombina-
tion med den likaledes 
avancerade fyrhjulsdriften 
en belönande körupplev-
else och maximal säkerhet. 
Till det bidrar också den 
nya 8-växlade automatlå-
dan, som kan manövreras 
via ”paddlar” bakom ratten 
– som i en racerbil. 
Kännetecknande för den 
nya Insignia-generationen 
är kombinationen av lätt-
viktsdesign, låg tyngdpunkt 
och stark turbomotor, vilket 
resulterar i utmärkt balans 
och ett mycket bra vikt/
effekt-förhållande – och så-
dana inbyggda egenskaper 
förtjänar förstås en speciell 
exteriör. Med stora kromin-
ramade luftintag fram och 
en effektiv bakre spoiler 
– som ger ökat marktryck 
över bakaxeln – ser In-
signia GSi lika snabb och 
sportig ut som den också 
är. Interiörens läderklädda 
skålade stolar (speciellt 
utvecklade för GSi), den 
läderklädda sportratten och 

pedalerna med aluminium-
inlägg kryddar den smak-
liga anrättningen.
Många små finjusteringar i 
god Opel-tradition har lett 
till att den nya GSi-model-
len är ännu vassare och 
spänstigare än den redan 
starka och smidiga Insignia 
Grand Sport, vilket också 
bekräftas av tidtagaruret:
– Nya Insignia GSi är klart 
snabbare runt i Nürbur-
grings klassiska Nordslinga 
än den starkare Insignia 
OPC av den tidigare gen-
erationen, och en av anled-
ningarna till det är att GSi 
är 160 kilo lättare än den 
jämförbara föregångaren 
Insignia OPC 2.8 V6 Turbo, 
konstaterar Volker Strycek, 
direktör för Performance 
Cars & Motorsport, efter de 
avslutande testkörningarna 
på just Nürburgring.
– Det är kombinationen av 
lägre vikt, speciellt på fra-
maxeln, låg tyngdpunkt, 
suveräna vägegenskaper 
samt hög effekt och vridmo-
ment över ett brett varvtal-
sregister som gör vår nya 
GSi så snabb. Den höga 
greppnivån är perfekt på 
Nordslingan, men ger ock-
så stora säkerhetsfördelar 
på allmänna vägar, avslu-
tar en påtagligt entusiastisk 



Volker Strycek.
”Det Gröna Helvetet” – världens 
tuffaste racerbana
Den avslutande finslipningen av In-
signia GSi skedde alltså på den 
legendariska racerbanan Nürbur-
grings så kallade Nordslinga – den 
”Riktiga Ringen”, som tredubbla F1-
världsmästaren Jackie Stewart en 
gång döpte till ”Det Gröna Helvetet”. 
Här i Eifelbergen har Opel ett test-
center för att utveckla sina prestan-
damodeller och här har Opels ingen-
jörer alltså tagit fram och finslipat det 
nya GSi-chassit. Kortare fjädrar ger 
GSi 10 millimeter lägre markfrigång 
och speciella sportstötdämpare re-
ducerar karossrörelserna till ett mini-
mum. Kraftiga Brembo-bromsar med 
fyrkolvsok samt extra exakt och direkt 
styrning ingår också i GSi-konceptet, 

liksom det mekatroniska FlexRide-
chassit. Det anpassar kontinuerligt 
stötdämpare och styrning på bråk-
delen av en sekund och styrenhet-
en ändrar också kalibreringen av 
gasrespons och växlingspunkterna 
hos den 8-växlade automatlådan. 
Föraren kan välja mellan de olika 
chassiinställningarna standard, tour-
ing och sport samt – exklusivt i GSi 
– Competition: läge för Tävling! Med 
en dubbeltryckning på ESP-knappen 
kan föraren minska antisladdsyste-
mets känslighet och koppla ur antis-
pinn-funktionen. Till exempel inför ett 
snabbt varv på Nordslingan.
Sportchassit, som utvecklats i kom-
bination med extra greppvänliga Mi-
chelin Pilot Sport 4 S-däck och stora 
20-tumsfälgar, ger extremt bra väg-
grepp. Starkt bidragande till detta är 



fyrhjulsdriften med automatisk 
omfördelning av vridmoment som 
standard, vilket är unikt i det här 
segmentet. I detta högteknolo-
giska system ersätts en konven-
tionell differential i bakaxeln av 
två kopplingar, som vid behov 
blixtsnabbt kan omfördela en del 
av momentet från det inre till det 
ytter bakhjulet – vilket i sin tur in-
nebär att bromsande understyrn-
ing (”plogande” framhjul) i princip 
eliminerats.
Insignia GSi drivs av en fyrcy-
lindrig turboladdad bensinmotor 
som kombinerar bränsleeffektiv-
itet med imponerande prestan-
da. Den kraftfulla 2-litersmotorn 
levererar 260 hk (191 kW) och 
ett generöst vridmoment på hela 
400 Nm, och bränsleförbrukning 
respektive CO2-utsläpp (NEDC 
blandad körning) är ändå mycket 
måttliga 8,6 l/100 km resp 197 
g/km. Turbomotorn driver via en 
helt ny 8-växlad automatlåda som 
föraren kan växla manuellt med 
”paddlar” på ratten. När växellå-
dan växlar automatiskt kan förar-
en även förprogrammera väx-
lingspunkterna i standard- och 
sportlägen. Förutom bensintur-
bon kommer Insignia GSi också 
med en ny och stark turbodiesel.
Sportiga detaljer: Från nya spe-
cialstolar till effektiv bakspoiler
De sportiga egenskaperna hos 

Insignia GSi matchas av läckra 
designdetaljer, tekniska finesser 
och tuffa tillbehör. Ett av många 
exempel är de nya sportstolar-
na, som ger utsökt sidostöd och 
långdistanskomfort och är ergo-
nomicertifierade av AGR (Aktion 
Gesunder Rücken e.V). Precis 
som i Insignia Grand Sport er-
bjuder stolarna ventilation, up-
pvärmning, massage och juster-
bara sidostöd. I GSi är nackskydd 
integrerat i det höga ryggstödet. 
Säkerhetsbältet styrs över axeln 
på idealisk höjd, vilket inte alltid är 
fallet med integralstolar. Kunden 
kan välja mellan två läderkombi-
nationer, båda dekorerade med 
GSi-emblem.
Logotypen pryder också baksidan 
av bilen, där en effektiv spoiler 
ger det nödvändiga marktrycket 
över bakaxeln. Det bakre ”kjolen” 
liknar en diffusor (luftfördelare) 
och har två krominramade avgas-
rör, och krominramade är även 
luftintagen framför framhjulen. 
Bilentusiaster kommer också att 
uppskatta de många trevliga de-
taljerna i inredningen, till exempel 
den avfasade underkanten på 
den läderklädda ratten och ped-
alernas sportiga aluminiuminläg-
gningar.

Text & Foto: Opel



Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



Rolls-Royce Sweptail



Att många personer där ute i 
världen har ofantligt mycket 
pengar är ingen nyhet, men 
att be en tillverkare att bygga 
en helt ny bilmodell är inte 
vanligt.
Att kliva in hos en återförsäl-
jare och plocka ihop en ny bil 
är något personer gör varje 
dag. Men att höra av sig till 
biltillverkaren och be dem till-
verka en helt ny modell som 
inte existerar är att ta bil-
beställning till the next level. 
Den brittiska biltillverkaren 
Rolls-Royce har fått in ett sånt 
uppdrag, som givetvis kostar 
åtskilligt mycket mer än en 
vanlig Phantom eller annan 
modell från tillverkaren, men 
parterna kom överens om 

både design och prislapp.
Bilen, som i grunden bygger 
på en Phantom Coupé, är 
designmässigt inspirerad av 
Rolls-Royce bilar från 20-talet 
samt lyxiga yachtbåtar. Bilen 
har fått namnet Sweptail och 
enligt rykten har denna bil 
kostat bort mot 128 miljoner 
svenska kronor att ta fram, 
men finns det pengar i över-
flöd kan man köpa något 
unikt. Bilen är strikt tvåsitsig 
och det är vid granskning 
av bilen i profil samt bakpar-
tiet som den stora skillnaden 
syns mot grundkarossen. Där 
påminner bilen mer om en 
båt än en bil, där baksätet är 
fyllt med olika träslag i oerhört 
hög finish likt det som brukar 



hittas på lyxyachter i mång-
miljonklassen. Interiören fylls 
av ljus tack vare det gigan-
tiska panoramataket som 
sträcker sig ända bak till 
bagageluckan. En signatur 
för Rolls-Royce är även para-
plyet i de bakåthängda dör-
rarna. I denna unika bil hittar 
du ett förvaringsfack bakom 

framstolarna där portföljen 
förvaras snygg och dolt.
Att bilen var dyr i inköp är det 
inget snack om men trots det 
kan det vara en bra invester-
ing för framtiden.
Text: Christoffer Talvis  
Foto: Rolls-Royce





BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Christoffer Talvis



Så gott som alla har up-
plevt störningar i bilen 
efter man monterat ett 
separat slutsteg.

Det finns även exempel 
där slutsteg helt enkelt 
gått sönder fast de varit 
“rätt” kopplade. Fram-
förallt då strömstarka 
monoblock som driver en 
eller flera basar.
Oftast beror dessa 
fenomen av att man helt 
enkelt har för dålig / felak-
tig jord. Att man ska sk-
rapa bort färgen för bästa 
kontakt känner de flesta 
till. Men det betyder inte 
automatiskt att man gjort 
allt rätt. På moderna bilar 
kan det sitta lister, pack-
ningar och hårdplast-
material mellan de olika 
karossdelarna.

Hur vet man då?
Man får helt enkelt mäta.
Det behövs bara en helt 
vanlig multimeter och en 
kabel som man kan an-
vända som förlängning. 
Förlängningen behövs 
om du har batteriet fram 
och anläggningen bak.

- Starta multimetern och 
välj impedans-läget. 
(Ohm)
- Placera den svarta ka-
beln på batteriets minus-
pol.
- Placera den röda kabeln 
på batteriets jordpunkt. 
Här ska värdet vara väl-
digt lågt. Ju närmare 0 
Ohm desto bättre jord. 
Här brukar värdet hamna 
på runt 0,1 - 0,5 Ohm

- Nu är det dags att mäta 
slutstegets jordpunkt. 
Samma metod. Svarta 
kabeln på batteriets mi-
nuspol. Här behövs då 
eventuellt förlängning-
skabeln. Tänk på att den 
ska ha bra kontakt för att 
kunna mäta korrekt. Helst 
ska det bli samma värde 
som innan eller väldigt 
nära.
Då har du tillräckligt bra 
jord.
Mäter det inte tillräckligt 
bra får man helt enkelt 
testa en annan punkt.

Lycka till!



ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning

Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE 

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  W H E E L S

1AV ZX-1 
Konkav och rotationsbestämd! 
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip! 
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

ROTA TBT
Klassisk med en twist! 
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA D154
Motorsport personifierad!  
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav! 
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

Rota Wheels Sweden      

ROTASWEDEN

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
2399kr/st

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
2599kr/st

DRIFTINGPAKET
2st D-004 9,5x18” och 8st D-004 11x18” 
Perfekt för drifting! 
Paketpris: 21900kr
(ord: 25590kr)

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Endast 149kr/st

59 NORTH SOLGLASÖGON
Snygga solglasögon med 
turkos båge i blått eller 
kromat glas
149kr/st

59 NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

WWW.59NORTHWHEELS.SE





Bilen jag satt i var exakt tvärtemot 
den McLaren 675LT jag skrev om i 
förra inlägget. På alla sätt! Den är 
ungefär hälften så dyr, accelererar 
snabbare 0-100 km/h, har mycket 
bekvämare säten, är rymligare 
och helt ljudlös. Fascinerad lade 
jag i ”Drive”. Knäpptyst. Försiktigt 
rullade jag ut från parkeringsplat-
sen, utan att bilen yttrade ett ljud. 
Det enda man kunde höra var 
aircondition-kompressorns svaga 
hummande för att hålla kabinen 
sval. En ytterst udda känsla. En 
fantastisk skön känsla. Framför 
mig, mitt i vägen, gick en man 
och visslade för sig själv. Jag gled 
nästan lite för nära med den 5 me-
ter långa och 2 ton tunga bilen, 
stack ut huvudet genom rutan och 
frågade försiktigt om jag kunde få 
komma förbi. Mannens visslande 
slutade tvärt och han hickade till 
när han såg mig. Storögt gick han 
åt sidan och jag gled förbi utan ett 
ljud. Bilen var en Tesla Model S. 
Elbilarna börjar sakteligen smyga 
sig ut på vägarna i olika färger, 
former och prisklasser. Just nu 
verkar det som att de riktigt bra el-
bilarna än så länge är rätt så dyra 
(läs. Tesla) men det kommer strax 
att ändras. Nu ramlar biltillverkar-
na bokstavligt talat över varandra 
för att lansera sina egna elbilar i 
lite mer rimliga prisklasser, så den 
stora frågan vi bilgalningar ställer 
oss är; hur blir det med alla dessa 
fantastiska motorljud i framtiden? 

”Man kan såklart inte ha en elbil! 
Den låter ingenting!” Jo det är 
såklart sant men oftast köper folk 
inte en vardagsbil för ljudets skull. 
Försvinnande få medborgare kör 
sin GT3 RS eller McLaren 675LT 
till vardags. Jag vet att det finns ett 
gäng som gör det, men de är inte 
många. Tittar man realistiskt på 
det så är det oftast Volvo/BMW/
Audi eller någon av alla de andra 
personbilsmärkena som rullar runt 
på vägarna en vardag. En diesel-
fyra i en Volvo V70 som knattrar 
på är inte riktigt så upphetsande 
som en BMW V12 från en McLar-
en F1 direkt. Jag tycker att elbilar 
idag funkar utmärkt. Missförstå 
mig rätt, jag älskar när det sprutar 
eld, låter, klonkar, pyser och fny-
ser. Men det är ingenting jag be-
höver i min bil jag kör varje dag till 
och från jobbet eller på resor. Då 
får den gärna vara ljudlös, ha ett 
schysst ljudsystem för musik och 
gärna en fruktansvärt avancerad 
farthållare (som Teslas autopilot!). 
Däremot, en fin söndag eller på 
bana, ja då jäklar ska det smat-
tra, låta och allra helst spruta eld. 
Gärna en smakfullt tweakad gam-
mal manuell 911. Eller givetvis 
min framtida 917K-replika. Entu-
siasterna ute i världen behöver 
inte oroa sig. De roliga bilarna har 
många år kvar. Det är de vanliga 
vardagsbilarna som kommer bytas 
ut. Som det ser ut nu är det relativt 
snart. 
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