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Så jävla kul!
Vi har nyligen avslutat Modified Run
2K18 med bravur. Känns som vi lagt
ribban för vad på vad vi på GreenLight
Magazine kan leverera. Galan och nu
detta! Ibland får vi nypa oss i armen.
Tänk att vi under Elmia inte hade
någon startplats eller för den delen
incheckningsyta, men tack vare Sören
på Phoenix Gold lyckades vi komma i
kontakt med BRC och allt blev perfekt.
Allt föll på plats och trots att flera bilar
fick avböja sista veckorna lyckades vi
få till 45 startande vilket resulterade i
många mobilbilder längs vägarna. Jag
var oerhört nervös och hade svårt att
sova natten innan. Trots att man bara
levt på Mad-Croc Energidryck under
torsdagen lyckades man nog hålla
färgen fast ögonen gick i kors. Frågan
som låg över mig var om vi skulle
bräcka succén första året? Men efter
snackat med en rad förare så kändes
det som det nya upplägget med lite mer
körning och längre stopp var uppskattat.
Sedan såg ju ARN Racing till att vi fick

en magisk målgång och avslutning
på resan. Även BMC med Jim ”Salle”
Svensson i spetsen levererade trots att
flera i BMC hade lämnat återbud. Allt
blev så fruktansvärt bra att man nästan
fick en tår i ögat när man festade som
man vore 20 igen på Bogrens Salonger!
Ännu gladare blir jag när Anthony
Isaksson som tog hem The Passion
of Modified Run 2K18, ringer upp och
erbjuder sin hjälpande hand under 2019
års upplaga av eventet.

För dig som läsare ligger det mycket
spännande läsning i just detta nummer.
Vi har fyllt det med allt från drifting till
Stance. Enjoy!

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
WWW.PROIMP.SE

REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist

Det är inte bara läckra designer i form av bläck som
Johnny hanterar.

Sedan ungdomen har Johnny
Wallin från Strömsholm byggt
om mer eller mindre alla sina
bilar han ägt. Förra året fyllde
Johnny 40 år och hade lovat
sig själv att en Lamborghini
Gallardo skulle han köpa till
sig själv, men då dök denna
Ford Mustang GT Fastback
upp och Johnny såg direkt
vilken potential den hade.
- Jag såg direkt att bilen hade
oändligt många möjligheter
så jag köpte den direkt, säger
en nöjd Johnny.
Johnny har byggt på denna bil
sedan dag ett i stort sett och
det är inte mycket som inte är
ombyggt. Den första detaljen
som han bytte var startknappen som är vit original, den
ersattes av en röd dito och
sen har det bara urartat mer
och mer. Den gula kulören
ihop med alla kolfiber gifter
sig oerhört bra ihop och det
är svårt att missa bilen. Mustangen är väldigt snygg redan
i grundutförande men älskar
man att bygga om saker så
går exakt alla bilar att få ännu
snyggare. Johnny har breddat
bilen med ett Clinched widebody-kit som breddar bilen
hela 12 centimeter på varje
sida av bilen, för att ta bort lite

Tanken var att skaffa sig en Lamborghini
Gallardo men när Johnny fick syn på Mustangen såg han projektet framför sig.

av den bolt-on känsla man får
av dessa breddningsskärmar
som oftast är skruvade i originalskärmen så är framskärmarna omgjutna i kolfiber för
att ta bort denna detalj.
- Ganska skönt att slippa
fula skarvar och bultarna på
framskärmarna, sedan blev
slutvikten på dem väldigt bra,
endast 1,2 kilo per skärm,
säger Johnny.
Det är inte bara framskärmarna som är i kolfiber, åtskilliga
detaljer såsom sidokjolarna,
den stora ducktail-vingen, alla
originallister som är svarta
original är idag istället i kolfiber. Även under huven och
inne inuti bilen är det kolfiberdetaljer och ränderna som är
en klassisk detalj på amerikanska bilar är i äkta kolfiber.
Att säga att Johnny inte gillar
kolfiber vore ett opassande
påstående. För en bil, oavsett
om den är ombyggd eller original, så är fälgar en oerhört
viktig detalj för att helheten
ska kännas rätt, Johnny fastnade för ett par fälgar från tillverkaren Project6gr som tagit
fram endast en modell till den
nya generationen av Mustang, dessa passar perfekt.

Om man tyckte Mustangen var fet från
början är det inget emot vad den är nu. Med
luftfjädring, skärmbreddare och en jävla
massa kolfiber.

Men tro inte Johnny är nöjd
här, han är så nöjd med
fälgvalet att de i skrivande
stund håller på att skissa på
en one of a kind fälg med
exakt samma design som
project6gr-fälgarna
fast
gjorda i 3split version, dem
nya fälgarna kommer vara
20 tum fram och 21 tum bak,
bak kommer Johnny montera 355/20 däck, med den
dimensionen på däck så ser
ni hur mycket extra bredd
Clinched widebodykitet gör.
Stance är något som ligger
Johnny väldigt nära hjär-

tat och Ford Mustang är
kanske inte en modell som
vi vanligtvis inte ser med
detta stuk i Sverige men i
staterna är det mer och mer
vanligt, därför har Johnny
installera ett rejält kit från
Airlift Performance med extra pumpar och tankar för
att ha kapacitet och även få
det stuk som han ville ha.
När en bilmodell börjar säljas utanför sitt hemland så
görs vissa detaljer om för att
möta det nya landets regler
för fordon, Johnny saknade
en detalj som finns på mod-

Även om Johnny gillar fälgarna från Project6gr är han ändå inne på att byta till nya
inför nästa säsong. Då blir det dock helt one
of a kind och specialtillverkade fälgar.

ellerna som finns i USA och det
är detaljer i framlyktorna.
- På USA-modellen så har man
belysning i de karakteristiska
linjerna som finns i lyktorna, för
att få till detta behövde jag plocka isär dem helt och bygga om
de med produkter från diodedynamics, säger Johnny.
Vad är en amerikansk bilmodell utan att det mullrar skönt?
Med Kooks headers, ford racing sidepipes och ett Ferrita catbacksystem så är det bekymret
ur världen. Mustangen är även
försedd med en dator installerad
i centrumkonsollen där Johnny
fått hjälp av Lund Tuning som
gör att han med några samma
klick kan ändra bilens mappning,
själva ändringen tar cirka tre minuter för att ändras, så när Johnny känner för att bilen behöver få
mer aggressiv körförmåga så är
det ändrat fort.
Det är inte bara utvändigt vi kan
se stora förändringar, såfort man
öppnar dörrarna så ser man gula
ombyggda dörrsidor, ett helt
ljudsystem har byggts om, detta
ihop med BRL Electronics som
har platsbyggt allt.
- Allt ljud som BRL installerat är
på ungefär 7500 watt och dem
fick sig en utmaning då bagaget

USA-modellen hade belysta detaljer i
framlamporna, därför plockade Johnny isär
sina och byggde om dem. Bara för att likna
den snyggare USA-varianten.

på dessa bilar inte är oerhört stort och sen har jag
luftfjädringssystem som tar
sin lilla plats, säger Johnny.
Kommer Johnny sluta bygga här? Knappast, en bil
blir aldrig helt klar, även om
man tror det. Högt upp på
vill ha listan just nu är ett
Whipple kompressor Gen
3 kit, men när det blir av
eller snarare om det blir av
återstår och se. En sak är
säker, växelspaksknoppen
kommer aldrig bytas ut då
den varit med i samtliga bilar Johnny ägt sedan 15 år
tillbaka.

I bilen hittar vi också ett ljudbygge komponerat
av produkter från BRL.

Vad är en showbil av denna kaliber utan att
ha perfekt ombyggda dörrsidor?

Johnny har hakat på lufttrenden och även
om coilovers är mer hardcore är luft mer
anpassat för våra dåliga svenska vägar.

Johnny är en erfaren bilbyggare och detta är
långt ifrån hans första bygge,

FAKTA

Namn: Johnny Wallin
Ålder: 41
Bostadsort: Strömsholm
Arbete: Tatuerare
Bilmodell: Ford Mustang GT Fastback
Årsmodell: 2015

Tack till:

BRL Electronics, Tershine, Clinched, Dalarnas Lackcenter &
TBGstance

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Oj, ja det började redan som jätte liten grabb när man lekte med leksaksbilar. Och senare satt man
och pluggade in namnet på alla bilmärken, modeller och tom alla prestandauppgifterna. Redan
som 8-10 år så var det inte många som slog mig på fingrarna vad det gäller att kunna bilmärken.
Men just varför jag började intressera mig av det vet jag faktiskt inte riktigt.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
En etta eller tvåa då eftersom att jag inte bygger på några bilar. Bilbyggare för mig är när man sätter kapen i bilen.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj den är svår. Men att sitta och skrapa asfaltsmatta i en Volvo 940 som ska bli Volvo original rallybil är absolut inget roligt.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det måste vara allt som har med el att göra.
Vem är din bilförebild?
Oj den var svår. Men sedan många år tillbaka så har jag alltid fascinerats över Christian von
Koenigsegg. Att man kan ha en pojkdröm och sedan uppfylla den, det är det allt handlar om tycker
jag, att uppfylla sina drömmar. Och han är ett stort bevis på att det går tycker jag. Annars alla inom
bilhobbyn som går sin egna väg och gör sin egna grej utan att följa alla normer.
Bästa garage drycken?
En riktigt kall monster eller liknande. Eller om man vill få bättre fokus, en slowcow

Fakta
Namn:
Henke Haraldsson
Ålder:
28år
Bor:
Kristianstad
Arbete:
budbilsförare och driver
företaget Rides of sweden
Civilstatus:
Sambo med en lika
bilgalen brud

NU I
SVERIGE
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Oj… Jag skulle nästa vilja säga 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet eftersom att det är det jag jobbar med. Det
finns alltid saker att uppdatera på sociala medier, saker att svara på, film som ska redigeras eller skruva på sin egna
bil. Så mycket tid blir det.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
ust nu är det rätt lugnt med projekt just på bilsidan. Minin är nästan helt klar nu inför denna säsongen. Nu är det nog
mer att jag fortsätter att komma på nya filmidéer samt att jag ska försöka få mitt kontor lite schystare. Men projekt
finns alltid
Foto: Rides Of Sweden

Beställ online
WWW.MADCROCENERGY.COM

#MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Pontus Blomqvist

När Arn Racing arrangerar något lämnas inget
åt slumpen. Inte heller
när de beslutade sig för
att arrangera en av årets
driftingdeltävlingar i RM-/
SM-serien mitt på Skara
Sommarlandsparkering.
Men det är inte första gången Arn Racing arrangerar en driftingtävling,
men att få till det på en
av Sveriges mest besökta
turistmål mitt i högsäsongen är inte det lättaste.
Efter ha anordnat flera
evenemang tillsammans
med Skara Sommarland

Mårten Stångberg och Henrik Isaksson i en
en “chase and lead” uppställning.

Ett duktigt team som höll banan i
toppskick.

vågade företaget satsa när Arn
Racing ville arrangera en deltävling i årets driftingserie. Arn Racing byggde upp en tight och riktigt utmanade bana på området
med hjälp av betongblock som
älskades av förarna och kördes
hårt som de proffs de är.
Första platsen i kvalet togs av Jim
Olofsson men vid elimineringen
dagen därpå tog det stopp när
Joakim Grahn slog ut Jim i ”One
More Run”. Bättre gick det för
förra årets vinnare och förhandsfavoriten Pawel Korpulinski, men
det räckte inte hela vägen. För
där satte Johan Andersson in foten och tog hem segern Redan

Emil Vikman i en lånad Nissan 200sx
blir jagad av Joakim Grahn.

Joakim Grahn avancerar och plockar
poäng mot toppen, imponerande i
denna gamla Svenssoncontainer.

när vi förstod att Johan Andersson var tillbaka i serien
visste vi att han skulle röra
om bland favoriterna. Innan
tävlingen var Johan Andersson rankad nia i Sverige av
driftrank.com, vilket hade
gett höga odds om svensk
drifting var en bettningsport.
Men enligt driftrank.com
hade Johan höga siffror på
kategorin ”skills” och även
trean på deltävlingen i skara

Kim Fors som var rankad på
tionde platsen innan tävlingen visade att han hör hemma bland topp-10. Kim som
många trodde på förra året
har kommit tillbaka starkare
denna säsong och lagt ribban högt med en inkörd bil
och en grym körstil.
En annan förare som växt
fram denna säsong är Anders Hay med sin BMW

Det fortsätter att går bra för Kim Fors
även denna säsong

E36:a. Anders har plockat
poäng och ligger inom ”the
Mighty Top-10”. Anders Hay
har avancerat och vi tror på
sikt att Anders kan bli en farlig
spelare på svenska driftingscenen. Joakim Grahn med sin
Volvo 245 ger alla 240-lovers
hopp efter att Mikael Johansson valde att hoppa över serien i år. Joakim visar att man
med en kombi kan vara med
i matchen. Borde inte gå att
köra som han i en bil som
denna, men det är det som
gör driftingen till en så underbar motorsport. Alla kan
vinna! Det handlar inte bara
om bilen, det ligger mycket i
hur bra föraren är. Vi ser hur

Eurofighterkitet på Linus
Joensuus BMW är verkligen
häftigt, inget man ser varje
dag precis.

Vädergudarna var med teamen
under tävlingshelgen.

förare som kört sin bil flera
säsonger bara blir bättre och
bättre. De växer ihop med
bilen och blir ett med den.
Mathias Johansson fortsätter ha en kanonsäsong med
sin Nissan S14. Han har gått
från klarhet till klarhet, hör
hemma i toppen och efter
förra årets tuffa säsong har
det börjat med medvind.

Mathias Johansson imponerar på tidningsredaktionen och är ett vasst kort i årets
serie.

Denna deltävling i Skara
rörde om lite i ”The Mighty
top-10” men visade hur bra
serien är i år!

Långe-Micke och DJ Dennis höll lådan för
alla besökare.

Kämpen David Persson tog hem hederspriset Greenlight
Award som delades ut av Halmstad Sport Car Event.

Kim Fors firar andraplatsen genom att
bränna bort sista gummit på däcken.

Att Johan Anderssons comeback
var efterlängtad men att han
skulle komma tillbaka bättre än
någonsin trodde nog inte alla på.

Mycket mek-tid läggs ned i teamens
depåtält under en helg som denna.

Calle Linarssons Nissan 370z är riktigt
läcker men tyvärr har inte Calle haft
medvind i tabellen under årets SM-serie
såhär långt.

Dennis Wikberg lyckades precis hamna
utanför “Topp-10” under denna citydrift
tävling.

Kim Fors, Johan Andersson och Pawel Koroulinski stod på pallen under Citydriften,
på Skara Sommarlandsparkering.

A R N

C I T Y

D R I F T

1. Johan Andersson
1. Johan Andersson

2. Pawel Korpulinski

2. Kim Fors

3. Joakim Grahn

3. Pawel Korpulinski

4. Jim Olofsson

4. Joakim Grahn

5. Mathias Johansson

5. Mathias Johansson
6. Mikael Svensson
7. Ander Hay
8. Jim Olofsson
9. Michael Andersson
10. Pontus Naeslund

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist
Gustaf Heijdenberg

Inga har väl kunnat undgå
TbgStance? Allt började 2012
i Norge och gänget har de senaste åren börjat växa över
gränsen. Under Elmia kunde
vi se ett stort gäng med TbgStance dekaler i rutorna och
efter har antalet inte minskat.
Detta är ett samansvetsat
gäng som verkligen brinner
för stance-kulturen.

på plats. Michael Lundström
på TbgStance svenska avdelning meddelar att evenemanget var mycket lyckat. Han
vill även slå ett slag för ur bra
besökarna och utställarna
skötte sig, för när de skulle
städa av den stora gräsytan
var det nästan inga sopor alls.
Det är sådant som gör oss arrangörer glada, säger Michael

För första gången arrangerar
detta gäng en träff i Sverige
som förlades i södra delarna av Stockholm, närmare
bestämt Haninge. Bilarna
som ställer ut skulle vi vilja
påstå är de bästa stance-bilarna i Sverige och för att ens
få ställa ut sin bil krävs en ansökan. Har du då rätt stuk och
finish så blir du med stor sannolikhet utvald. I år var det ca
80 utställningsbilar som var

I slutet av dagen delades ett
gäng priser ut, inte bara från
TbgStance utan även från
några viktiga sponsorer såsom Meguairs samt Schmiedmann.
Michael avslöjar att det blir
en träff även nästa år och
man letar just nu en yta något
närmare centrala delarna av
Stockholm.

Cirka 80 bilar var på plats i det
natursköna området i Hanninge.

Kan det blir mer perfektion än
såhär?

Kul att folk vågar tänka utanför
boxen och inte bara sänka BMW och
Audi-modeller som är dominerande
i Sverige inom stancetrenden.

Hagelbössan gömmer han i passagerarsätet.

Endast ett fåtal utvalda var
välkomna till träffen. Målet var att
hålla nivån på byggena.

Varför inte spela lite kubb medans
besökarna och andra utställare
beundrade alla fina bilar.

Läcker lack!

Borde inte Audi gjort så här från
början?

Den torra sommaren har verkligen
gynnat alla bilträffsarrangörer. Denna
gång var solen också ett faktum.

Kul att kombinera fälg, bil och
däcktext.

Kul fälgval på mercedes.

JDM by style!

Pristagare:
Peoples choice – John Sköld
Best bagged – Tobias Östlund
Best static – John Sköld
Best rims – Mattias Levin
Best polish 1st – Mattias Levin
Best polish 1nd – Andreas Hallström
Best polish 3rd – Alice Granström
Best classic – Philip Engdahl
Best euro – Andreas Hallström
Best JDM – Patrik Forsman
Tbgstance favourite build –
Mikael ”Pluppen” Larsson
Best BMW – Andreas Hallström
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EVENEMANG
Text: Daniel Serenus
Foto: Pontus Blomqvist
Gustaf Heijdenberg

Sedan 2007 har det årligen arrangerats ett Gatebilevent på
Mantorp Park i Juni. Detta var
elfte året och arrangemanget
bara växer och växer. Gatebil är
mer än bara ett bilevent, det är
en bilfest utan guds like. Även
om Norge några veckor senare
lägger ribban något högre är
Sverige inte så långt efter. I år
var vädret på arrangörernas
sida och det var hett i depån.
Många valde då att se till att upprätthålla vätskebalansen, dock
med alkohol och inte vatten.

Men trots detta verkade som
folk hade en trevlig vistelse, om
man ser till flödet på sociala medier.
Gatebil består inte bara av depå
och campingfester och en grym
aftertrack. Det handlar om bilar
och bilkörning. Här bjuds det på
drifting i världsklass, bankörning och bilutställning. En stadig
besökare är pro-driftingföraren
Fredric Aasbo som kör i den
amerikanska Formula Drift. Han
plockade inte helt oväntat hem

Alla hade inte turen på sin sida.

Breisladden även om finalen
blev inställd och kvalresultatet
angav slutplacering Men även
Gatebils egen driftingserie
GDS kördes under Mantorp
med en rad svenska profiler.
Under lördagskvällen kördes
även en Gymkhana tävling,
vilket var helt nytt för i år.
Gatebil har blivit ett måste för
många när de sållar bland
event man vill besöka. Frågan
är hur stort det kan bli innan
det är omöjligt att hantera.
Problemet har vi sett ske i
Rudskogen men frågan är vart
gränsen för Sverige går?

Gatebil kombinerar drifting,
bankörning och fest

Vad gör man inte för att det skall
ryka lite extra!

Isaksson kan det där med att lämna en lång
rökridå efter sig.

Emil Vikman rattade sin Supra denna helg för att
några veckor senare dyka upp i en Nissan 200
lagom till deltävling två i rådande SM-serie.

Vad vore Gatebil utan Mårten Stångberg och Team
Love Tap?

Första parkett

Norge Vs. Finland

Många av SM-seriens profiler missar inte ett
Gatebil och nu när man fortsätter sin egna serie
väljer en del att köra båda.

Fredric Aasbø är ett givet inslag i Gatebilsevenemang.

Vem vill inte åka cab en varm sommardag?

Utställningsområdet bjöd på
många fina bilar.

Vår fotograf Pontus Blomqvist
laddar upp med energi!

Ta-Technix
Coilovers

Polyuretan
Bussningar

Snap Off
Nav

Mr Tuning
Moccarattar

www.mrtuning.se

EVENEMANG
Text & Foto:
Christoffer Talvis

Parkeringsträffen som hyllar
Marcus ”Mäki” Källström
Varje sommar de senaste åren
har ett gäng vänner och familj
skapat denna bilträff vid Göranssons Arena inne i centrala Sandviken för att hylla den person
träffen är uppkallad efter. Marcus
Källström som olyckligtvis omkom i en trafikolycka för sex år

sedan var en hjälpsam och bilintresserad kille och väldigt populär hos vännerna. På parkeringen finner man årligen en väldigt
stor mix av bilmodeller och typer
av ombyggnationer. Under kvällen så spelas låten Awolnation
- Sail upp i högtalarsystemet
och hela parkeringen tystnar, en
mäktig känsla.

Alla sätt är bra utom de dåliga!

Sandra Lindström har verkligen lyckats med sin
Volkswagen Golf, lagom är bäst. Sen att man blir
halvt döv när hon vrider upp volymen, bakom
framstolarna sitter två 18” Avatarbasar.

Många bilar hade samlats till
minnet av Marcus Källström som
omkommit i en bilolycka.

Hur läcker är inte denna “old low
rider” GMC.

Sanny Wallmans bil till höger ser väldigt liten
ut i jämförelse till GMC’n till vänster. Men
Sanny överröstar den rejält med sin baslåda
som fick hela Göransson Arenas glaspartier
att skaka.

Volvo 740 saknar allt av vad
sexighet är. Men denna 740 har
något extra.

BMW måste vara den mest populära
byggbilen just nu och även på
denna parkeringsträff var märket
ett faktum.

Komposit, Kolfiber & Lack

Tuning & Motorsportsprodukter

Motoroptimering

Tuning & Motorsportsprodukter

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

Speeding AB är företaget för de seriösa
motorsportentusiasterna och för de tävlingsinriktade. Vi saluför egenutvecklade
produkter och märkesprodukter inom ett
brett område. Välkommen att kontakta
oss så vägleder vi dig vid behov

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

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

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Foliering & dekaler

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

www.speeding.nu
info@speeding.nu
033-281900

Reservdelar & Drivlina
FACEBOOK: PROFIL #461

Reservdelar
Marknadens största utbud av motorsportprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet
och bäst service!

www.skruvat.se

www.racegear.cc

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

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
info@overtake.se
telefon: 036-8602123

Sveriges största och bredaste sortiment
av delar för drivlinan som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar, stödlager, knutkors,
ABS-ringar och hjullager. Stort sortiment
av Guld olja i alla viskositeter. Sök rätt
del till din bil via regnumret på hemsidan
www.drivknuten.se

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

Motorsportsprodukter

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

www.simpson-europe.com

Styling & biltillbehör

Styling & Motorsportsprodukter

Störst på bilstyling med över 30 000
produkter i shoppen! Självklart har vi
teknisk support och personlig service.

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

www.scstyling.com

www.ddesign.nu

info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Styling & tillbehör

Vi tror på kvalité och att använda naturliga ingredienser för att skapa den
perfekta handgjorda produkten just för
dig. Varje produkt är unik och noggrann
utformad av våra kemister som har över
25 års erfarenhet.
www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95

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

Vi har delarna du söker!

www.stertman.se

Tel: 0346 - 20735

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

www.dalhems.se

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Motorsportsprodukter

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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!

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

Störst i Sverige på biljud!
Brett sortiment av marknadens populäraste 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

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

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

www.raidopower.com

Tuning produkter till rätt pris!

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

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

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 & Motorsportsprodukter

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

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

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

www.do88.se

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

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

Tel. 08-588 010 88

www.trendab.com

Inredning

Tel: 08-552 451 16

www.gpartners.se
054-210 400

Vinyldrapering & Foliering

Lackering - & rekondtillbehör
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

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdigprintade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.
Gör som många andra – handla av
oss
www.vnvinyls.se
order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

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

www.thorsbilsadelmakeri.se
Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.billackering.eu

POSTER
Foto: Simon Narto

Ferrari Goes Low

Ta-Technix
Coilovers

Polyuretan
Bussningar

Snap Off
Nav

Mr Tuning
Moccarattar

www.mrtuning.se

EVENEMANG
Text: Jennie Skoog
Foto: Simon Narto

Ni vet den där känslan där
hela kroppen skriker ”woop
woop woop”?
Precis så kändes det när
jag styrde min lilla TT mot
en träff för en massa Audis.
För det är ju inte varje dag
man glider in på ett stort
flygfält och möts av nästan
enbart feta bilar. För en
Audiälskare som mig själv
så spritter det i hela kroppen av glädje.
För andra året i rad så styr
”Audis in Scandinavia” en
träff på den gamla flygbasen, Björkvik Ring.
Flygfältet uppfördes av
Flygvapnet och togs i
drift 1967, dessvärre blev
basen aldrig helt färdigställd efter de ursprungliga
planerna och i slutet av
90-talet var basen en reservbas till Malmens flygbas.
När basen lades ner så
såldes den till två privatpersoner och fick nytt liv
och namn under Björkvik
Ring.
Vi bilmänniskor har sen
haft ynnesten att kunna
utnyttja detta stora flygfält
på diverse bilarrangemang
genom åren.
Audis in Scandinavia grundades hösten 2015 och

har idag ca 53000 följare
på instagram och ca 5500
följare på Facebook. Det
är fyra grabbar som driver
detta, Markus Andersson,
Stefan Feltenmark, Sebastian Reinholdson och
Nikke Siekas.
Dagen till ära ställde två
vänner upp och var även
med och arrangerade det
hela – Joakim och Stefan
Waldenström.
”Audis in Scandinavia
startade vi för att vi tyckte
det borde finnas ett tillhåll
för alla människor som
älskar Audis, vill dela sin
kunskap på ett schysst
och trevligt sätt, där alla
är någon. ” säger Markus
Andersson, som är en av
grundarna.
”Allt började med att vi ville
skapa ett forum där alla var
välkomna oavsett frågor,
puts, styling, bilmodell etc.
Ett forum där inga frågor är
för dumma och där kvalitet
alltid går före kvantitet gällande antal medlemmar.
Detta anser vi alla fyra att
vi har lyckats väldigt bra
med, så pass bra att vi idag
har inlett ett samarbete
med Audi Stockholm och
Söderbergs Bil i Nyköping
som är här idag och visar
upp sina bilar.

Audis RS-koncept gör verkligen inte varumärket
mindre attraktivt. En fullblods-racer med plats för
familjeliv.

Vi kommer fortsätta driva klubben och forumet i samma anda
med hög kvalité, bra gemenskap
och lyssna på vad medlemmarna vill och känner i första hand.
Är ju trots allt tack vare dom
och deras aktivitet på forumet
som gör att vi kan driva vidare
hela maskineriet. Med det sagt
vill vi även passa på att rikta

När Audi gick in i sportbilsvärlden så missade det
inget. När de uppdaterade modellen R8 blev det så
här bra!

det största tacket till alla våra
medlemmar!”
”Vi har tagit mycket inspiration från Österrike och deras
sätt att träffas på. Allt från hur
vi placerar bilarna till just det
där att vi alla är rädd om våra
fordon och vill att folk ska uppskatta den tid och energi
man lagt ner på sin bil.” säger
Markus.
När undertecknad rullar in
den där lördagen i juni så är

det full aktivitet på grabbarna
som håller på att förbereda inför dagen. Tält ska upp, koner ska ställas ut och man kör
kontrollkörningar så att man
vet att allt fungerar som det
ska.
Jag blir varmt emottagen och
får glatt hänga med dom när
de fixar och donar.
Kul att se hur pass engagerade de är och hur de alla har
intagit olika roller under dagen.
När sen hela gänget från Audi

Man bjöd även in andra bilmärken att maxa ur sina
bilar.

Stockholm och Nyköping dyker upp
med flertalet nya modeller av Audi så
blir det än mer fart. Bilar ska ställas
upp, tält ska upp och reklamen ska
synas.
Audis in Scandinavia träffen drog
ca 300 besökare förra året och man
räknar med ungefär samma i år igen.
”Förra året hade vi träffen i slutet av
juli, men då var det så våldsamt varmt,
så vi tänkte att vi lägger träffen lite tidigare på säsongen så vi kanske slipper
hettan och folk har ett större sug på
träffar.
Men gällande vädret så sket det sig
nå så våldsamt igen.”
Det roliga med detta är att just idag, då
träffen är, har vi ca 36 grader varmt på
rakan. Alla glider omkring som svettiga lökringar och dricker massa vatten.
Som tur är så har de ordnat med att
det både finns mat och dricka att handla, så folk står på kö där en varm dag
som denna.
Vid 11 tiden börjar folk trilla in, den ena
feta Audin, efter den andra. Fin blandning mellan RS4or, A4, RS2, TT, RS6,
A6, R8 mfl. Många extremt välputsade,
vissa försedda med luftfjädring, ljudbilar eller fokuserade på race. Fanns nåt
för alla där!
Audi Sverige deltog ju även med en
rad olika bilar. Bland annat kunde vi se
den senaste RS4an, RS3 sedan, A7,
A8 och SQ5.
På utställningssidan kunde vi se nästan

Man kan säga mycket om Audi men senaste åren
har de verkligen visat den tuffa sidan på ritbordet.
Med små modifieringar kan det blir såhär bra.

bara Audi, och där hade de ställt upp
bilarna på ett mindre kontroversiellt
sätt, och gått enligt principen man gör
på Wörthersee. Nämligen att parkera
bilarna lite mer ”huller om buller” och
med mer plats emellan. Allt för att man
dels ska kunna gå emellan alla bilar,
se dom ordentligt. Men också ur fotosynpunkt, att du ska kunna fota bilen
du vill, ur nästan vilken vinkel du vill.
Bra va?
Detta bidrar till att känslan på utställningsområdet blir klart härligare och
luftigare!
Den andra delen på detta event är lite
mer fartfyllt! Med rullande start hade
man ca 4-500m på sig att maxa ur sin
bil mot någon motståndare och här var
det öppet för alla bilmärken, totalt sätt
var det ett 30tal bilar där och körde.
Om vi bortser från Audisidan så kunde
vi även se ett gäng Golfar, Camaro,
Lamborghini, Porsche, Mercedes,
Bmw mfl. Det var även några tjejer där
och körde. Ett ypperligt event där alla
får delta på samma premisser.
Det bjöds på däcksrök, snabba hastigheter, men inte minst en härlig
stämning bland alla som var där. Det
diskuterades trim, man frågade vad
man hade gjort på sin bil, vart man
brukar köra, tider, hastigheter och annat löst. Högt i tak, mycket skratt och
en massa värme, både i luften och
mellan varandra.
Senare under dagen styr vi upp fotografering på hela flygrakan tillsam-

mans med duktiga Simon Narto.
Det är otroligt roligt att se hur engagerade alla blir. Det är ju trots
allt ett 60 tal bilar vi ska rodda,
hur dom ska åka, hur de ska flyttas under tiden fotograferingen
sker när vi långsamt glider fram
över det breda flygfältet. Men
efter en stund får vi till några
fina vinklar på många bilar och
alla återgår därefter till den ursprungliga körningen på rakan…
Tankarna om förbättringar är
många när grabbarna samlas
på slutet och diskuterade dagen. Stefan och Markus säger
till varandra att detta event har
så mycket mer potential. I både
storlek och aktiviteter.
Men man får inte glömma bort
att det är en liten grupp som
styr upp detta, men så länge det
finns uppskattning bland folk och
bilar så kommer eventet finnas
kvar och förbättras.
Skön energi och bra uppslutning! Folket har uppskattat dagen… Och det är med ett leende
på läpparna som jag själv lutar
mig tillbaka i mitt skålade Audisäte, svänger ut på E4an och
låter Audifemman sträcka ut
medans mina tankar redan ser
fram emot nästa träff med dessa
grabbar och medlemmar!

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK OCH VERKSTAD I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

Art.nr: DX10

149:-

POPPY GRACE MATE

Den omåttligt populära luftfräscharen Poppy Grace Mate (originalet).
Finns i flera dofter så som: Jasmin,
vanilj, jordgubb, körsbär m.fl.

ABS 355 SILVER FÄLGPAKET

ABS 355 Silver aluminiumfälgar. Pris
för färdigmonterat och balanserat
fälgpaket. Levereras hem till dörren!

Art.nr: SC341825

1795:-

25MM SPACERS TILL VOLVO

Centrum 65,1. Passar 200/700/900
serien. Med dessa spacers kan du
använda fälgar som är till 850/S/V
70 m.m.

Du får ett mullrigt och härligt ljud i
bilen när du monterar ett sportavgassystem från svenska Simons.

2590:-

JR30 CANDY RED FÄLGAR

Denna fälgmodell med 10 ekrar
är riktigt kaxig och gör sig fint på
många bilar. 18-20”, pris per st.

COILOVERKIT

Du ställer själv in hur mycket du vill
sänka bilen. Vi har flera olika varumärken som passar olika plånböcker!

Art.nr: ED02440

129:-

POSITIONSLJUSMODUL V70

Modul som gör att positionsljuset
lyser som på V70 facelift 13-16. OBS!
Passar endast på V70 08-12

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

Art.nr: 3322052

1499:-

UNDERCAR KIT 252LED

Undercar kitet är utrustad med 252
LED dioder i färgerna röd, blå, grön,
lila, vit, ljusblå och gult.

8390:-

:

3229:-

FR
ÅN

:
FR
ÅN

FR
ÅN

2750:-

SIMONS SPORTAVGASSYSTEM

:

Ett grymt tält som är perfekt som
depåtält, utställningstält eller för
sommarfesten! Tak och väggar ingår.

FR
ÅN

UTSTÄLLNINGSTÄLT 6X3M

12490:-

:

2495:-

FR
ÅN

Art.nr: SC-T63

:

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

OCEAN CARIBIEN FÄLGPAKET

Ocean Caribien Silver aluminiumfälgar. Hjulen kommer balanserade och
färdiga att montera på bil. Pris för
komlett paket.

395:NUMMERSKYLTSBELYSNING

Komplett insats med nummerskyltsbelysning i vid LED. Enkelt att byta
och ger ett snyggt starkt sken!

345:BROMSOKSFÄRG

Bromsoksfärg får dina ok att se nya
ut! I priset ingår rengöringsspray,
tvåkomponentslack och tillbehör.

ARTIKEL
Text: Christoffer Talvis
Foto: Kim Jarl,

Sista helgeni maj var det dags
igen att fylla Tanum Shoppingcenter med vackra bilar. Endast 10-20 minuter från en av
Sveriges vackraste skärgårdar
eller 30 minuters bilfärd till norska gränsen så är detta en av
de populäraste köpcentrum på
västkusten. Daniel Olausson
som är en bilbyggare som varit med i matchen länge men
på senare år har sadlat om till
evenemangsagent och skapar
denna unika form av bilträff. 40
stycken utvalda bilar fick äran
att ställa ut inne shoppingcentret.

Mitt i det relativt nybyggda köpcentrumet hittade vi under Tanum Motor
show riktigt läckra bilbyggen.

- De bilar som stod inne i
shoppingcentret hade jag
valt ut oerhört noga för att
hålla så hög klass som
möjligt, säger Daniel.
Tanum Motor Show är
nu inne på sitt tredje år
och evenemanget blir
bara populärare och populärare för varje år. Som
utställare tycker Daniel
Olausson det är oerhört
viktigt att man känner sig
välkommen och ser därför till att utställarna får

gratis mat och boende
under evenemanget. I år
besökte närmare 10 000
personer Tanum Motor
Show denna helg. Utöver
alla vackra och välbyggda bilar att titta på så
var det livemusik, ljud och
ljusshow samt tatuerare
på plats, MDS Göteborg
och Haugland var de två
företag som arrangören
hade bjudit in för att visa
upp sina produkter. Utanför Shoppingcentrumet
fanns det även utrymmet
för utställningsbilar, där

You look good!

Henrik Mattsson är en sådan där kille
som allt han rör vid blir till guld!

var det drop in som gällde och
givetvis hade också de möjlighet att plocka hem fina pokaler.

Träffen erbjöd på riktigt hög kvalité
och en rad kända bilbyggare befanns
sig i Tanum denna helg.

Team Baconstrip drift visade
upp sin Nissan S15

Trots badväder lockade träffen en hel
del besökare.

Fredrik “Wempa” Wennberg visade upp
sin otroliga Volvo 940
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Ersättaren till Vanquish S
är äntligen här och biltillverkaren Aston Martin har
verkligen lyckats! Bilen har
verkligt vackra former och
med en V12 under motorhuven behöver den inte
skämmas för sig. Det finns
vissa liknelser från tidigare
bilmodeller såsom DB11
och andra modeller men
ändå nya drag som gör att
den känns up to date och
distinktivt är en DBS Superleggera. Bilens ram är

nästintill densamma som
DB11 men har försetts med
en kaross helt i kolfiber för
att hålla nere vikten, så i
slutändan är DBS Superleggera 72 kilo lättare än
DB11. Fronten har en gedigen grill för att förse 5,2
liters dubbelturbo V12an
tillräckligt med luft för att
kyla de 725 hästkrafterna.
För att få bra viktfördelning
har motorn monterats strax
bakom framaxeln, bilen är
även försedd men en helt

ny ZF-växellåda som är åttastegad. Mycket jobb är nedlagt på aerodynamiken och
Aston Martin påstår att denna modellen har det högsta
marktrycket någonsin av alla
serietillverkade bilar, 180 kilo
är det uppmätta marktrycket
under körning. Färden 0-100
km/h är inte oerhört imponerade i dagsläget, de flesta
bilverkare i denna kaliber ligger häromkring, 3,5 sekunder
upp till 100 km/h enligt uppgifter. Men så mycket effekt
och bra aerodynamik måste
bilen även kunna bromsas in
snabbt och det görs med keramiska bromsar, fram mäter
dessa 408 millimeter och bak
360 millimeter, bromskivorna bettas av sex- respektive
fyrkolvsok.
Priset för denna skönhet
förväntas hamna närmare
2,9 miljoner svenska kronor.
Ska bli kul att se hur många
av dessa skönheter som säljs
här i Sverige, ägarna lär inte
bli besvikna!

WWW.59NORTHWHEELS.SE

59 NORTH WHEELS
59NORTHWHEELS

NY

HE

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
NYHET! ET15 5x100/5x108

2599kr/st

NYHET

T!

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
NYHET! ET20 5x100/5x108

2399kr/st

D-004 8,5x17”
ET10 5x114/5x120
ET10 5x100/5x108

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

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Svart med 3D-brodering
Endast 149kr/st

1899kr/st

THE ART AND SCIENCE OF WHEELS

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

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

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

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

Sonax Bilvård

Rota Wheels Sweden
ROTASWEDEN

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

ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning
Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE

| INFO@ROTASWEDEN.SE

TT
Nya Audi

Designikonen Audi TT i uppdaterad
form
Tjugo år efter att Audi TT presenterades är det dags för den tredje generationen att få en omfattande uppdatering. Designikonen har stramats
upp i linjerna för ett ännu sportigare
uttryck samtidig som motorprogrammet uppdaterats och standardutrustningen utökats.
Den första generationen av Audi
TT lanserades 1998, men redan
tre år tidigare visades Audi TT som
konceptbil – först som coupé vid
Frankfurtsalongen och sedan som
roadster vid Tokyo Motor Show. Den
nytänkande designen slog igen och
Audi TT blev snabbt en eftertraktad
och hyllad ikon.
Med Audi TT står körglädjen, designen och detaljerna i fokus. Aluminium i den förarorienterade miljön,
en kort rund växelspaksknopp, det
karaktäristiska tanklocket och runda
dubbla ändrör är typiska för sportbilen. Designen med de tydliga
geometriska formerna har fans över
hela världen.
Skarpare, starkare och utökad standardutrustning
Lagom till 20-årsjubileet har Audi
lagt extra vikt vid att förstärka sportbilskänslan i den nya uppdaterade
modellen. Designen har skarpare
linjer, prestandan är förbättrad och
standardutrustningen högre. Utöver
den digitala förarmiljön med virtual
cockpit, som lanserades i just Audi
TT, ingår nu bl.a. även Audi drive se-

lect och multifunktionsratt plus, som
gör det möjligt att styra infotainmentsystemet och röststyrningen via ratten.
Vässad design
Nya Audi TT är förfinad i linjerna med
förstärkt sportbilskaraktär. Fronten
med tredimensionell singleframegrill och stora luftintag förstärker
bilens bredd. Liksom tidigare är tanklocket utformat med racinginspirerad
påfyllnad direkt i bränsleröret. Karaktäristiska LED-strålkastare eller
Matrix LED finns som tillval med
dynamiska blinkers. Med tillvalet S
line exteriör förstärks bilens sportbilskaraktär ytterligare. Audi TT Coupé
och TT Roadster mäter båda 4.19
meter i längd med korta överhäng
och ett axelavstånd på 2,51 meter.
Som standard sitter det 17-tumshjul
medan Audi och Audi Sport erbjuder
18-, 19- och 20-tumshjul som tillval.
Tre nya lacker erbjuds: kosmosblå,
pulsorange och turboblå (endast S
line).
Kraftfulla motorer
Nya Audi TT erbjuds med flera bensinmotorer i olika effektnivåer som
kan kombineras med antingen sexväxlad manuell låda alternativt S
tronic med sjustegad dubbelkopplingsväxellåda. Alla nya motorer är
dessutom utrustade med partikelfilter.
Sportchassi och quattrodrivning
Nya Audi TT är designad för ett
sportigt uppträdande med quattrodrivning, progressiv styrning,

fyrlänkad bakaxel och elektronisk stabiliseringskontroll. Den
hjulselektiva
momentfördelningen aktiveras vid snabb
kurvtagning och förbättrar köregenskaperna genom exakta
bromsingrepp på innerhjulen.
Vid tillvalet S line sportpaket eller
Audi magnetic ride sänks karossen tio millimeter och de sportiga
egenskaperna förstärks.
Förarorienterad virtual cockpit
Sportbilskaraktären går igen i
den förarorienterade miljön och
instrumentpanelen med klassiska detaljer som de runda
luftinsläppen med integrerade
reglage. Sportstolar med integrerade nackstöd är standard
medan S sportstolarna (som är
standard i S line sportpaket) erbjuds med pneumatisk inställning.
Bagageutrymmet rymmer 305
liter under den långsträckta bakluckan (280 liter i Roadster).
Alla instrument visas digitalt
12.3-tumsskärmen i Audi virtual
cockpit, där föraren kan välja
mellan två lägen: den klassiska
med hastighets- och varvräknare
i mitten alternativt infotainmentläget där navigationskartan förstoras. Som tillval erbjuds
även en version med information
om motoreffekt, vridmoment och
g-krafter. Med MMI navigation
plus och MMI touch förvandlas
ytan på det stora vridreglaget

på mittkonsolen till en skrivplatta
som känner igen handskrift och
tillåter zooming. Med Audi connect ansluts flera onlinetjänster
till bilen via snabb uppkoppling.
Genom Audi smartphone interface kan mobilen anslutas via
USB till bilen och visa innehållet direkt i Audi virtual cockpit.
Förarassistanssystemen är utformade för att underlätta för
föraren att fokusera på vägen. I
programmet erbjuds bl.a. filbytesassistenten Audi side assist,
filhållare Audi active lane assist
och trafikskyltsigenkänning liksom parkeringsassistent som
visar omgivningen.
TT Roadster med klassisk sufflett
Liksom i alla öppna Audi-modeller har nya TT Roadster en
klassisk sufflett mot regniga
och snöiga dagar. Suffletten, i
grått eller svart, har förstärkt ljudisolering och väger endast 39
kilo.Tack vare eldriften kan man
öppna och stänga taket på ca 10
sekunder i hastigheter upp till 50
km/h.
Audi TT kommer till de svenska
Audi-återförsäljarna i slutet av
året, men order går att lägga redan i slutet av september. Priset
för coupéversionen startar vid ca
348 000 kr.
Text & Foto: Audi

www.streetperformance.se

X5
Nya BMW

Fjärde
generationen
BMW X5 är här, och det är
den smartaste BMW:n hittills. Den kommer med en
helt ny förarmiljö, det senaste inom förarassistens
och blandar funktionalitet med körglädje på ett
helt nytt sätt. Precis som
sina föregångare kommer
BMW X5 att byggas i BMW
Plant Spartanburg i den
amerikanska
delstaten
South Carolina. Helt nya
BMW X5 når marknaden i
november 2018.
The year of the X. 2018

har för BMW definierats
av stora lanseringar bland
SAV-modellerna (Sports
Activity Vehicle). Efter
lanseringen av BMW X2
och kommande premiär
av BMW X4 följer nu en
ny version av X-familjens
originalmedlem, i form
av fjärde generationens
BMW X5.
En rad chassisystem
gör sina debuter i BMW
X-familjen. Detta inkluderar dubbelaxlad luftdämpning, Active Integral
Steering samt ett nytt

Off-Road-paket. Samlingen
av förarassistenssystem har
utökats, där höjdpunkterna är
Driving Assistant Professional
och Parking Assistant Plus.
Dessutom innebär BMW X5
premiär för det nya kontrolloch displaykonceptet BMW
Live Cockpit Professional
som bjuder på det senaste
inom Connectivity. Föraren
kan själv anpassa vad som
visas på bilens olika skärmar,
navigatorn kan integreras i
instrumentpanelen och bilen
kommer med nytt multimediasystem, bara för att nämna

några av nyheterna i BMW:s
helt nya förarmiljö
Nytt formspråk - robust och
auktoritet
Mycket är sig likt men mycket
är också nytt i fjärde generationens BMW X5. Bilen har
vuxit och blivit längre, bredare, högre och med en bredare hjulbas. Detta ger bilen
ett ståtligt utseende utvändigt
samtidigt som det ger generöst med utrymme invändigt
för såväl passagerare som
bagage. Nya BMW X5 karakteriseras av den hittills bästa
blandningen för framkomlighet
i tuff terräng tillsammans med
dynamisk körglädje. SAV-modellernas igenkännbara proportioner har behållits medan det
stilrena formspråket, med sina
rena ytor och precisa linjer, har
tillkommit.
Nya innovationer utgör ett steg
närmare automatiserad körn-

ing
BMW X5 har aldrig haft en sådan bredd av system för förarassistens som nu. Dessa
inkluderar aktiv farthållare med
Stop & Go-funktion, körfältsassistens med automatiskt filbyte,
köassistens, skydd mot sidokollision och flertalet varningsfunktioner.
Parkeringsassistenten tar över såväl gas och
broms som styrning. Ett nytt tillägg är en nödbromsassistens
som stannar bilen säkert vid
nödfall. En ytterligare vinkning
mot framtidens automatiserade
körning är backassistenten.
Systemet tar över styrningen
av bilen vid backning, vilket
fungerar upp till 50 meter.
Text & Foto: BMW

Milan Red

Grym prestanda, fler
hästkrafter är än vikt!
Att sportbilar av denna
kaliber dyker upp från
Österrike hör inte till vanligheten, Milan Red är en
värdig konkurrent till Koenigsegg, Bugatti och Pagani. Markus D. Fux, VD
för Milan Automotive som
under sin uppväxt kört
mycket racing, har sedan 2012 jobbat med att
skapa sin dröm. För sex
år sedan visades en prototyp upp av bilen Milan,
en bil som då hade 900
hästkrafter och inte var

godkänd för att framföras
på gatan, sedan dess har
det varit tyst. I mars förra
året blev en ansökan om
företagsnamnet Milan Automotive GMBH godkänt
och man kunde börja ana
att något var på gång.
För nästan tre veckor sedan kom den officiella releasen av Milan Red, en
bil med mer kraft än vikt.
En bil som enligt tillverkarens VD Markus som
kommer stjäla showen.
Tack vare lättviktsmaterialet kolfiber i det mesta
är totalvikten inkl vätskor
1300 kilo. Effekten ur den

monterade 6,2 liters V8an är
1325 hästkrafter och 1400
newtonmeter, givetvis är det
ingen sugmotor, V8an har försetts med hela fyra stycken
turboaggregat. Enligt papper
accelererar Milan Red 0-100
på 2.47 sekunder, 0-200 km/h
på 5.46 sekunder och 0-300
km/h 9.98 sekunder och topphastigheten sägs vara 400
km/h exakt. Via en knapptryckning kan du själv bestämma
vilket körläge du vill ha, Glide,
Hunt eller Attack, oavsett körläge lär du få en upplevelse du
sent glömmer.
Milan Red kommer att byggas
i 99 exemplar och redan idag
är omkring 20 stycken redan
förhandsbokade. Var prislappen ligger har inte tillverkaren
uppgett då det säkert finns
många sätt att optimera bilen,
men kring 20 miljoner med
tanke på kalibern på denna bil
är inte otänkbart.
Text: Christoffer Talvis		
Foto: Milan Automotive GMBH
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