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LEDARENLEDAREN
Lyckorus & total utmattning
Sommaren har verkligen varit hektiskt
då vi driver som många kanske inte
vet tidningen efter våra ordinarie
arbeten. Många timmar i veckan offras
med våra familjer för att ni ska få åtta
grymma nummer att läsa per år. Utöver
tidningen så har vi Greenlight Galan
och Modified Run så blivit två lyckade
evenemang under vår regi. Nu efter
tredje arrangerade Modified Run så
har detta evenemang gått från att vara
ett PR-event för tidningen till att bli ett
superhajpat event för bilentusiaster.
Därför valde vi i år att ta bort Greenlightstämpeln och istället välkomnade vi
in SC Styling som huvudsponsor. Vi
tror det är bra på sikt att Modified Run
ligger utanför tidningen som ett mer

eget event. I år hade vi med oss Dplay
och Youtubern Joakim Lundell som gav
positiv exponering för vår lilla bilvärld.
Kommer nog att bli ett bra program i
hans serie om att ta körkort.

I samband med mycket på mitt vanliga
jobb och all stress för att få till eventet
resulterade i en utmattning efter
avslutningen i Strömstad. I två veckor
har jag varit avtrubbad och sakta med
säkert arbetar jag mig tillbaka. Men trots
detta lever jag fortfarande i ett lyckorus
från det som jag anser vara vårt bästa
event någonsin. Nästa nummer kommer
ett stort reportage från Modified Run i

Text: Dani
Text:
el Serénus
Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

REPORTAGE
Text Daniel Serénus
Foto: Roger Persson

Kreatören från Klippan lämnar sällan någon oberörd och detta stora
projekt har tagit två år att slutföra med ett förstklassigt resultat.

Det finns veteraner samt legender inom bilbyggarvärlden,
sådana som många verkligen
hoppas aldrig slutar bygga
bil, förebilder som sätter
Sverige på bilbyggarkartan.
Henrik Elg från Klippan är en
av dem. Kanske lite tufft att
kalla en man i sina bästa år
för veteran men Henrik har
spottat ut kreationer år ut och
år in. Det gör att han figurerat
på bilträffar under stora delar
av sitt liv och med en storebror som också spenderat år
i garaget har familjen Elg en
rad pokaler på hyllan.
Senaste bygget blev verkligen ett stort projekt, bokstavligt talat. De senaste åren har
Henrik hållit sig till tvåsitsiga

Tanken var att ha en bil som
spelade bra och med tanke på
alla högtalare som finns installerade, lär det inte vara några
problem att väsnas.

bilar. Men denna gång ville
han bygga något större, som
hela familjen skulle kunna ta
del av.
Å|
Kollade först på
en limousine samt kanske en
lämplig minibuss och plötsligt
dök denna upp, säger Henrik
Men då denna Mercedesmodell är mer känd som ”finito”
än Vito då den som de flesta
Mercedes från tidigt 2000tal lider av rostproblem. Det
mesta han kom i kontakt med
var upprostat. När de fick se
denna buss såg det bättre ut
än det verkligen var, det blev
lite att ”köpa grisen i säcken”
och efter timmar av rostlagning var den gamla hantverkstjänaren redo för Henriks galenskaper.
Å|
Eftersom bilen
var skabbig från början med
färg på golvet fick den agera
som trotjänare något år innan
vi påbörjade detta projekt,
säger Henrik
Men eftermarknadsdelar till
en Vito är inget som duggar
tätt på marknaden. Här fick
det bli mycket egentillverkat
för att få det som man ville ha
det. Bak fick det byggas egna
coilovers, front partiet hämtade man från en nyare mod-

Henrik verkar alltid gillat underliga dörröppningslösningar. Denna är som hämtad ur
en Sci-fi-film

ell och skärmarna breddades
rejält i plåt.
Eftersom Henrik är galen i
konstiga dörröppningslösningar så skrotades skjutdörren
helt. Hela bakpartiet byggdes
om vid sidodörren så skenorna försvann och en helt unik
öppning som mer efterliknar
ett rymdskepp blev resultatet. Man slätade ut hela taket
och klädde det inte helt oväntat med vinyl.

tet skulle få ett VIP-stuk.
Här skulle det lukta lyx och
flärd hela vägen till grannorten Helsingborg. Därför
blev det en snygg brun extra
glittrig kulör uppblandad av
bilbyggarkollegan
Morgan
”Eplamojje” Svennarp på
ECG. Lacken tillsammans
med de 22” stora fälgarna
från Lexani blev som en symfoni i betraktarens ögon.

Men om utsidan blev lyxig
Då Henrik hade funderat så är det inget mot arbetet
lite på en limousine var det man lagt ner på insidan. Vad
inte helt oväntat att projek- sägs som Champagne-kyl,

Stolarna fram kommer från en passat och
bak från en Jaguar.

Cigarr-/Whiskeyhörna, bardisk,
tv-spel och en 32” tv. Men då
Henrik verkar gilla ljud så kan
sägas att detta är ett monster till
att väsnas. Det sitter högtalare
och slutsteg överallt, allt snyggt
komponerat tillsammans med
den specialdesignade inredningen. Stolarna fram kommer från
en Passat och bak kom från en
Jaguar.

Bilen har plåtbreddats och kombinationen
med lack och fälgar är nästan magisk.

- Bilen är riktigt bekväm att
köra, säger Henrik
Henrik
planerade
att
premiärvisa bygget redan
2018 men hälsan fick gå
före. Henrik drabbades av
stress och med en sjukskrivning med rekommendation att ta det lugnt. Vi
är nog tacksamma för att
Henrik och hans gäng lade
ner de där extra timmarna för att få till ett bygge i
denna klass. Stora projekt
kräver mer tid och finlir på
detaljerna. Vi som fått följa
Henrik genom några byggen blir lite mer imponerad
varje gång. Även om Calibran han byggde för några
år sedan var helt galen
så är denna kanske galen
på något mer vuxet sätt.
Kanske blir man lite visare

varje år och lär sig lite mer.
Å|
Kravet var att bygga
något med fyra platser, jag ville
ha en stor rymlig bil som spelade
hyfsat högt, där man sitter skönt
och något annorlunda som inte
många andra har, säger Henrik
Med facit i hand har han verkligen lyckats pricka in allt och i en
förstklassig kombination. Vi får
verkligen hoppas Henrik Elg aldrig slutar bygga på bilar. Vi saknar
galna bilbyggare som honom i en
värld där projekten oftast stannar
av vid sänkning och fälgar.

Hela ljudbygget är snyggt komponerat
i den stora bussen.

En cigarr- och konjakshörna bör väl alla
bilar ha?

Från vänster: Henrik Elg, Fredrik ” PraktikantFredde ” Håkansson, Marcus Andersson

FAKTA

Namn: Henrik Elg
Ålder: 40
Bostadsort: Klippan
Arbete: Bilbyggare/utrustare
Bilmodell: Mercedes Vito ” Luxury ”
Årsmodell: 2004

Tack till:

Marcus Andersson, Fredrik Håkansson, Anders Jäger, Eplamojje,
Veronica Barrit/Baumgartner, Jonas Nilsson, Sonax, Brl, Rislone,
J-art motorsport, Sc-styling, Hagmans, Ängelholms skylt och dekor,
Awimex, Solfilm i Skåne, Thomassons Bilskrot, Björns Bilinredning,
Bilutrustarna. 59 north wheels, ECG lack och bilvård
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NU I
SVERIGE

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det kom nog som ett arv av farsan då han alltid haft massa amerikanare sedan jag var liten, han
har ägt allt från caprice, Malibu, Oldsmobile och Cadillac för att nämna några
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Hmmm, denna var inte lätt, om jag verkligen går in för det skulle jag nog säga en 6a eller 7a.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Har klarat mig väldigt bra hittills, men när man skruvar med bilen och behöver en 12ans hylsa och
man hittar allt annat mellan 6-24, men i själva verket är det 12ans hylsa som man endast använt
och den numera är helt spårlöst försvunnen.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Här måste jag nog säga billjud, det har aldrig intresserat mig, är det så att jag vill uppgradera ljudet i bilen så ber jag någon om hjälp.
Vem är din bilförebild?
Det är min farsa alla dagar i veckan!

Bästa garage drycken?
Redbull såklart!

Beställ online
WWW.MADCROCENERGY.COM

#MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det är väldigt varierande, men allt mellan 0-100 timmar i veckan beroende på årstid och vad man
gör med bilen för tillfället.

Fakta
Namn:
Hisham Rashid
Ålder:
30
Bor:
Nässjo
Arbete:
CNC-Operatör
Civilstatus:
Gift och har två barn

NU I
SVERIGE
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag håller på för fullt med min Toyota Supra MkIV som jag ska köra Modified Run i. Bilen blev nylackerad för någon
månad sen, nya fälgar och R-däck, även inredningen i bilen kommer ses över.

Beställ online
WWW.MADCROCENERGY.COM

#MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Pontus Blomqvist,
Ina Henckel & Gustaf
Heijdenberg
G AT E B I L M A N TO R P

Sommar sommar sol som
JLC’s sommarplåga lyder
sammarfattar hur perfekt
vädret var i Mantorp under detta evenemang.
I mitten av Juni var det
dags igen, Gatebils sommarfestival på svensk
mark.
Väderprognosen
innan evenemanget såg
oerhört lovande ut och för
en gångs skull stämde den
väldigt bra, soligt, soligt
och åter soligt. Finns det
något bättre än skinande
sol, däckrök och härlig
stämning? Knappast!

Kai Roger Bakken slutade på en femteplats.

Mellan
torsdag
och
söndag var Line-up’en
full med bilar som ville
komma ut och köra. Som
vanligt är tidspassen förbestämda vilket brukar
funka riktigt bra för att
samtliga förare ska kunna

Denna helg bränns många däck.

En breddad Toyota Supra agerande
“fake taxi”.

få de bästa förutsättningarna ute på banan. Mellan all form av driftingaktiviteter
såsom friåkning, kval till GDS (Gatebil
Drift Series) så körs även Gatebil Extreme race-cup, där norrmännen nu har
fått väldigt hård konkurrens av en skånsk
förare och vi pratar givetvis om Robin
Jonasson med sin Porsche 918. Jonas
blev inte bara vinnare under helgens deltävling, han satte nytt Gatebil-rekord på
Mantorp med tiden 1.15.981. Från start
och ända in över mållinjen ledde Jonas
och en sekund efter körde Eivind Bekkeli
in med sin Aquila GTR på tiden 1.16.906.

väldigt konsekvent och snygg körning
på den ganska tekniska del av Mantorp
som används till GDS (samt även den
första SM-deltävlingen).

Under fredag kväll var det också dags
för det åtråvärda Breisladd-kvalificeringen. Vilka 20 förare skulle få köra finalen
under lördagen? Här var det Erik Kagg
med sin Nissan som körde bäst och
blev kvaletta med sina 97 poäng (efter
en 360 initiering), följt av finska Teemu
Peltola med sin BMW E36, även Alexander Granlund var med i toppen och slogs
och hamnade på en tredjeplats. Hela
Det är ju inte bara under dagtid när so- 147 bilar hade anmält sig till Breisladden
len står som högst det är full aktivitet på Mantorp. Under lördagkvällen var det
på Mantorp. GDS (Gatebil Drift Series) dags för finalen av Breisladden och det
hade en deltävling, där ett spännande var oerhört jämt i toppen, vinnare blev
kval gav en Top-16 som slutade med två Markus Furberg som vann före Henrik
svenskar i topp! Örjan Nilsen trea, Tony Isaksson med endast 0,7 poäng. Markus
Averstedt två och Johan Andersson på var nog mer försiktig under kvalet där
första plats. Johan imponerade med han fick sämre poäng och hamnade på

R34:an är fortfarande en attraktiv bil och
helst när man vågar bruka den.

en 16e plats, men som sagt, det är ju under finalen man ska ge allt. Det slutade
med två norrmänn och en svensk i toppen. När Breisladden var avslutad begav
sig folk och förare bort till strippenrakan
där det var dags för Gymkhana, ett koncept som Gatebil provade på för första
gången förra året och då var ett uppskattat inslag. 24 bilar var inbjudna att tävla och det gällde att köra både fort och
snyggt kring den tekniska banan. 24 deltagare skulle bli sex för att sedan bli tre
förare i finalen, här var Norge starkare
än Sverige och Joakim Eidsmo-Sand
med sin Nissan PS13 körde snabbare
och med mer show än vad Jim Olofsson
på en andraplats och Ørjan Nilsen på en
tredje plats.

Hård körning kräver mycket luft till
motorn. Även om detta kanske inte
var helt frivilligt.

Efter alla körningar på kvällarna var det
antingen chilla i depån, se de som slet
med att få ihop sina bilar som haft oturen
att köra sönder eller ett andra alternativ,
gå all in på aftertrack’en som är ett oerhört populärt inslag på Gatebil-evenemang. Under helgen var det Drängarna,
Rasmus Gozzi, coverbandet Hot Shots,
Kuselofte och DJ’s som såg till att publiken hade bra stämning, ett annan omtyckt show som är lite av en signatur för
Gatebils Aftertrack är Gatebil showgirls
som till mestadels får den manliga publiken att göra frivolter.
Nytt för i år på Gatebil Mantorp var intentionen att skapa ett större och bättre
utställningsområde till de som ställer ut

Gatebil bjuder på många
olika kreativa fordon.

sina fina ombyggda bilar. För
att lyckas med detta tog Mantorp Park hjälp av några som
har erfarenhet av att skapa
lyckade evenemang och vi
pratar givetvis om ARN Racing, de har ihop med projektledaren Matilda Svensson på
Mantorp Park skapat Gatebil
show garden.
- Eftersom detta var första
året för Gatebil show garden så kommer vi självklart
justera och förfina konceptet
ytterligare till 2020, säger
Matilda Svensson på Mantorp Park.
Totalt var det 120 stycken utställande bilar som deltog under helgen varav 90 stycken
av dessa var med i paraden
som skedde i Pariser-kurvan
strax innan Breisladden. Totalt delades tio priser ut, vilken
var det vanliga som Gatebil
brukar dela ut på sina evenemang och sen hade man
lagt till Bästa klubb, ARNs
hederspris, Mantorp Park 50
year anniversary award och
Gatebil award.

Johan Andersson visar här varför han just nu är
en av Sveriges bästa driftingförare.

Caroline Steinick har verkligen fått till stuket på sin SAAB.

'Volvo Amazon är ingen ny bil men bättre än så här blir det
inte.

Under Gatebil blir det en hel del fest och alkoholkonsumtionen är ganska hög hos många, men ändå är
stämningen alltid på topp under Gatebil.

Vem gillar standard, när man kan vara
extrem.

Jan Øyvind Ruuds i sin egenbyggda Stealth-B7 slutade på en
tredjeplats i Time Attack

Anders Börjesson höll som vanligt en “låg” profil.

Gatebil bjöd på en perfekt helg med
mycket bankörning för samtliga.

Christoffer Holm såg ovanligt nöjd ut
med sin tillvaro under Gatebil Mantorp.

Det bjöds på extrema stunts
av våghalsiga galningar.

Röken låg som en dimma över eventet under hela helgen och
det är det som gör Gatebil så bra.

Puts-Magnus Holmberg kunde inte låta
bli att försöka ha den blankaste bilen
under Gatebil.

Detta är en ganska vanlig syn på Gatebil, när bilarna brukas
såhär hårt så går saker sönder och man vill ju gärna ut på

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt
sig.

Såhär tomt brukar det inte vara på line
up:en

Norska André Tønsberg har verkligen
fått till det perfekta stance-stuket på
sin Volvo C30

Ingen har väl missat Fredrik Jonssons Nissan S14 med Bosskostym, den första i Sverige.

Team Love tap hade med sig en simulator där man fick testa
banan. Den var allt annat än lätt.

Mårten Stångberg vet verkligen hur man bjuder på underhållning, som tur var gick det bra för Mårten men bilen fick
väldigt mycket stryk.

En svensk klassiker

Viktor Adolfssons Nissan har
fått ett helt nytt utseende denna
säsong.

Den nya show garden lockade många besökare med delade
känslor.

G A T E B I L

M A N T O R P

GDS R2 TOP5

TOP 5 TIME ATTACK:

1. Johan Andersson, Sverige.

1. Robin Jonasson, Porsche. 1:15.981

2. Tony Averstedt, Sverige.

2. Eivind Bekkeli, Aquilla GTR. 1:16.906

3. Ørjan Nilsen,Norge.

3. Jan Øyvind Ruud, Stealth-B7. 1:17.037

4. Ole Morten Davanger,Norge.

4. Vidar Frogner, Porsche GT2. 1:17.200

5. Petter Lauvås, Norge.

5. Kai Roger Bakken, Lotus Esprit. 1:18.301

Lack & Bilvård

Vertyg & Tillbehör

Motoroptimering & Verkstad

Tuning & Motorsportsprodukter

Autoexpertenverkstad och optimering.

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

ECG Lack & Bilvård

Idag är Verktygsboden en av Sveriges
största aktörer av verktyg och maskiner.
Fortfarande ligger fokus på välutvecklade och funktionella produkter till så
låga priser som möjligt.

OSBY

073-933 05 87

Reservdelar

Vi har reservdelarna du söker och alltid
till skruvade priser.

www.skruvat.se

www.verktygsboden.se

Välkommen in till våra nya lokaler i
Lidköping
0510-53 22 22
Linspelsgatan 2
Lidköping

Motorsportsprodukter

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

www.racegear.cc

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

www.l-m-r.se
Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Motorsportsprodukter

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

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

Stolt Nordisk distributör av Samco Sport
silikonslangar och Puma Motorsport förarutrustning. Dessutom ett stort utbud av
motordelar, interiör, FIA godkända delar
och mycket mer till din racingbil och dig
som förare.

www.westcoastmotorsport.se
info@westcoastmotorsport.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

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

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

Styling & Motorsportsprodukter

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

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

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, McLaren, Mini, Porsche,
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en
kund kan önska sig som söker seriösa
uppdateringar.
www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!
www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

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.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Däck & Fälg

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

www.raidopower.com

kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Tuning produkter till rätt pris!

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

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

www.kloma.com
info@kloma.com
+46705361158

www.brl.se
Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping,
Trollhättan, Karlstad, Borlänge &
Oskarshamn

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

Billjud

Foliering & dekaler

Lackering - & rekondtillbehör
Med över 20-års erfarenhet inom ljudoch bildprodukter stoltserar vi med att
dBAkuten har världens högst spelande
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st
basar. Hos oss hittar du världsledande
varumärken märken som Cerwin Vega,
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive
Audio med flera.

Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

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

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN

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

Liberty Walk Mustang

POSTER
Foto: Kim Jarl

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto:x Pontus Blomqvist

Folk vallfärdar från hela Norden och
även andra delar av världen till Rudskogen för att njuta av det Gatebilevenemanget erbjuder, drifting, fartfyllda
Time Attack-varv och fest. Man blir
aldrig besviken när vid ett besök till
Norge och Rudskogen, speciellt sommarevenemanget, det är skön stämning och alla är bara allmänt glada.
Redan under torsdagskvällen så är
det full show på banan, kvalet för det
omtyckta och populära Super 3. Här
gäller det att känna dina driftingvänner och veta att ni är på samma nivå.
De tidigare åren så är det ett team
som varit oslagbara och det är Team
Toyota med Tor Anders Ringnes, Ola
Jæger och Fredric Aasbø, tre riktigt

vassa förare som även i år blev etta
i såväl kvalet som i finalen. Norrmännen verkar vara en fena på det där
med att åka tre i bredd för samtliga
sex team som låg i toppen var enbart
norrmän.
När det kommer till Gatebil Extreme
Time Attack-serien så har vi en svensk
förare som är oerhört snabb, vi pratar
om Robin Jonasson med sin Porsche
918 RSR som under kvalet satte Gatebil-rekord med tiden 1:22:830 vilket
innebar en första placering I kvalet,
endast millmeter bakom honom låg
Kai Roger Bakken med sin Lotus Esprit som körde in 0,001 sekunder efter
Robin, snacka om jämt!
När det var dags för finalen var det

Hundratalsbilar körde runt den långa och snabba banan.

ännu mer spänning, Kai
Roger Bakken kom iväg bra i
starten och ledde länge, med
Robin Jonasson och Jan Øyvind Ruud hack I hälen tills
det var endast två varv kvar
när Robin försökte göra ett
försök att ta förbi men misslyckades och råkade komma
ut i gräset och snurrade men
lyckades ganska snabbt ta
sig ut på banan igen. Precis
vid gamla depån lyckades
Jan Øyvind Ruud med sin
Stealth B7 köra om Kai Roger Bakken och därmed vinna finalen. Robin Jonasson
lyckades trots snurrningen
köra in på en tredje plats.
Västeråsbon Karel Silha som

Den fyrdörrars Nissan R34:an
lever än.

Är det detta man kallar fyra
i rad.

för fullt håller på med sin kolfiber
Time Attack bil fick denna helg
möjlighet att gästköra en Porsche
Cup bil och körde in på en sjätteplats under lördagens race.
Under söndagen fick Kai Roger
Bakken revanch och Robin tog då
en andraplats. Trots en tredje respektive andra placering för Robin
så ligger han fortfarande I toppen
totalt med 636 poäng.
När det kommer till Breisladden
så märks det att förarna gillar
denna form av tävling, hela 192
bilar hade anmält sig varav 174
stycken lyckades ta sig till start.
Med sina 88 poäng så blev det
svensken Mikael Johansson som
tog första platsen under lördag-

Grillfest!

kvällens kval. Under söndagens
final så var det norrmännen ännu
en gång som presterade bäst
och fyllde hela top 8 och i finalen
så vart det Odd Helge Helstad
och Emil André Bogen som hade
en av de jämnaste fighterna hittils när det gäller poäng, endast
0,33 poäng skiljde dessa duktiga
förare åt men det var Odd Helge
Helstad med sin Nissan S14 som
vann och blev därmed sommarfestivalens breisladdkung.

Aston Martin i fullt driftingutförande med
extra allt växer inte på träd. Ägaren Sultan
Al Qassimi har nog en av världens ballaste
driftingbilar.

På Rudskogens gokartområde
hittar man de fina utställningsbilarna och årets Car of the show
pris gick till Robin Lindhav med
sin senaste stance-version av
nyaste Volvo V60.

Trots avåkning på mantorp var Mårten redo för
Rudskogen.

Aftertracken är väl ingen som
minns I vanlig ordning när det
kommer till Gatebil-evenemang. I vanlig ordning är det
fullt ös från början till slut och
på Rudskogen var det tyska
elektropopbandet Italiobrothers, svenska hiphopmusikerna Byz och några norska
band som får norrmännen att
växla upp i publiken.

Grillrök på kvällen och däckrök på
dagen, därför älskar man Gatebil.

Två gatebil-evenemang är
kvar I år och det är 23-25 augusti på Rudskogen och den
27-29 september på Mantorp
Park.

Martin “pyramiden” Poorhamidi
körde på hela helgen.

Lotus Omega.

Kan en Porsche bli vackare än så här.

Honda NSX är fortfarande ett
mästerverk.

Lite T-sprit lättar alltid
upp stämningen.

Tyvärr råkade Fredrik Larsson ut för en
mycket otrevlig olycka som ändå slutade
bra.

¨
En läcker Buick från 1959

¨
Luftkylning

¨
En snygg Honda S2000 med hard
top.

Tidningens gamla projektbil är avdammad och
fick ta plats i utställningen.

Triss i Toyota

Festivalen bjöd på bra
väder.

2JZ är en perfekt raket
för denna gamla kultbil.

Vem vill inte ha en Carlsberg
svanktatuering.

Nya Supran

Andreas Overgaard fick lite problem
och fick ta snålskjutsen tillbaka
till depån.

Gatebil Rudskogen i Juli är ett evenemang som
Fredric Aasbø inte missar i första taget.

Onroaders Johan ville
visa vilka krafter
alkohol kan ge.

Vill man ens veta vad en sådan
här kostar i Norge??

Rudskogens gokart är fylld med
fina utställningsbilar.

Simon Brandt körde på för fullt förutom under lördagen
som fick spenderas i depån för att meka för fullt för att
kunna få körtid under söndagen.

Det är skön stämning i depån
hela helgen.

Nej det är inte en foliering utan färg.

Sjukt galet bygge med
en motor fram och en
bak som ger en udda
fyrhjulsdrift .

Martin Olsen verkar
nöjd med helgen.

Ibland laddar man lite för
hårt.

G A T E B I L

R U D S K O G E N

TOP5 Super 3

TOP 5 Breisladden

1. Team Toyota

1. Odd Helge Helstad

2. Datsun Racing Squad

2. Tor Arne Kvia

3. Team Young & Lovende

3. Joakim Johnsen

4. Team JDM

4. Fredrik Myhre

5. Fjesnissene V2.0

5. Rot Anders Ringnes

NYHET!

FOAM LANCE
SMARTARE
& ROLIGARE

Fungerar med adapter på 99% av alla högtryckstvättar
Perfekt i kombination med våra skumschampon
Smartare & roligare tvätt!

www.sonax.se

ARTIKEL
Foto
Från Arkivet

DEL 5

Vi hittade ett gäng bilder från
diverse bilträffar från 2003
och framåt, några bekanta
ansikten?

Mikael Jarosinski stod det på
skylten

Daniel Olaussons Ford Mondeo DTM

Christoffer Talvis, 2010 under starten av
Gumball 3000 i London

Christian Sandelins Camaro

En extremt ombyggd BMW E36

Jim “Salle” Svenssons Volvo 240

Önder Akays Ford Probe

Reine & Evas DeLorean

Det var mer extremt back
in the days.

GÖR BILEN GLAD

BESÖK VÅR
NYA HEMSIDA
Avatar
SVL-1847 D1

50kg 3800W RMS

DeafBonce
MA-5500.1D Sport
1 meter ren urkraft

Loud As Hell
Hannibal 6,5"
Komplett kit med låda, 4 x midbasar, 2 x diskanter & delningsﬁlter

Mega-paket från Avatar

4x12” 8x8” 4xdiskant 2x1000W RMS 1x600W RMS

WWW.CARECAREPRODUCTS.SE

A110S
E
N
I
ALP

A110S är det senaste tillskottet i A110
modellprogrammet. Bilen erbjuder
en koncentrerad körupplevelse, som
också fungerar i vardagen, en design
som förstärker sportigheten, mer motoreffekt och ett omarbetat chassi.
Svenska priser ej fastställda. Pris i
Frankrike från €66,500*.
A110S har en formgivning som tydligt framhäver bilens sportighet. Versionen ingår i Alpines modellprogram
tillsammans med A110 Pure och A110
Légende. Den nya toppversionen
kännetecknas av starkare motoref-

fekt, ett anpassat chassi och unika
designdetaljer.
A110S har utvecklades för att kunna
erbjuda en bil med högfartsstabilitet
och en intensiv körupplevelse. Den
sofistikerade formgivningen går igen
på både utsidan och insidan. Genom
att använda material av toppkvalitet,
som t ex kolfiber och speciella klädselval är sportbilskänslan alltid påtaglig.
A110S säkerställer sin position som
en sportbil i lättviktsklassen, helt i Alpines anda, med

1 114 kg och 292 hk. Versionens
grundpris exklusive tillval är 66.500 €
i Frankrike. Svenska priser offentliggörs senare. Alpine Centre Stockholm hanterar förhandsbeställningar
i Sverige. De första leveranserna är
planerade till början av 2020.
A110S bjuder på en intensiv körupplevelse. Utgångspunkten i Alpineprojektet har alltid varit att kunna
erbjuda olika versioner med unika
personligheter och prestanda.
Design & interiör
Specifika designelement särskiljer
A110S: Signaturlackeringen grå
“Tonnerre” i matt finish och fibertak som tillval. Dinamica klädsel
förstärker sportkänslan
Tack var särskilda styling-detaljer
skiljer sig A110S tydligt från de övriga A110 versionerna.
En orange- och kolfibersvart flagga
pryder de bakre takstolparna och Alpineskriften på baksidan går i svart.
De orange lackerade bromsoken
syns tydligt bakom de mörka ”GT
Race” fälgarna. A110S har ett sportigt utseende, inte minst tack vare
den lägre markfrigången. Specifikt
för A110S introduceras lacktillvalet
grå ”Tonnerre” i matt finish som ytterligare framhäver sportigheten.
Inuti kupén har de blå dekorsömmarna ersatts med orange sömmar.
Svart Dinamica-klädsel i taket, på solskydden och dörrpanelerna förstärker kompromisslösheten. Skalstolarna från Sabelt väger endast 13,1 kg

styck och klädda i Dinamica. Ratten
är klädd i läder och Dinamica med
en orange mittmarkering. Fotstöd
och pedaler är utformade i lättviktsaluminium. Pricken över i är flaggemblemen i kolfiber och orange som
matchar utsidans.
A110S kan uppgraderas med ett kolfibertak i högblank finish.Tillvalet lättar bilens vikt med
1.9 kg samtidigt som dess sportiga
karaktär förstärks. Smidda Fuchsfälgar finns som tillval samt även
en kolfiberfinish till Sabelt-stolarna.
Som standard ingår bland annat ett
Focal ljudsystem, Alpines telemetrisystem samt parkeringssensorer
fram och bak.
Antony Villain, Alpine Design Director, kommenterar:
A110S har en fokuserad och tydlig
karaktär vilket visar sig i designdetaljerna. Flaggemblemet som återfinns på in- och utsidan i kolfiber och
orange fångar bilens personlighet:
Å ena sidan ett åtagande med avseende på lättviktskonstruktionen, å
andra sidan en färgstark körupplevelse. Dinamica-klädseln i kupén har
ett funktionellt utseende som passar A110S som handen i handsken.
Kontrasten av materialet mot de orange sömmarna ger en elegant och
högkvalitativ känsla.
Chassi
Förbättrade fjädrar samt krängningshämmare för optimal precision.
Sänkt chassihöjd för lägre tyngd-

punkt. Bredare däck med särskild
gummiblandning och stomme.
Fjädringsinställningar, det elektroniska stabilitetssystemet, hjulvinklar och även däckkonstruktion
och gummiblandning – A110S
chassit har kalibrerats för att en
intensiv körupplevelse.
Kärnan utgörs av lättviktskonstruktionen i aluminium som kommit att känneteckna A110 och den
unika konfigurationen av chassit
ger A110S även en distinkt egen
dynamisk karaktär. Fjädrarna
är 50 % styvare och dämparen
har anpassats därefter. Krängningshämmarna, som är ihåliga
för minskad vikt, är hela 100 %

fastare.
Genom att sänka markfrigången
med 4mm sänks bilens masscentrum, vilket i sin tur ger bättre högfartsstabilitet och ännu direktare
styrrespons. Det genomarbetade
chassit kännetecknas av precision och dynamisk effektivitet.
Bilens mekaniska väggrepp har
ökats tack vare nya hjul och däck
(215 mm fram och 245 mm bak).
Däcken är Michelin Pilot Sport 4
med en specifik konstruktion och
gummiblandning. Kombinationen
av nya däck och de ingående
chassijusteringarna
skänker
A110S en tydlig dynamisk karaktär vilket märks direkt bakom rat-

ten.
Det elektroniska stabilitetsystemet, i synnerhet i “Track Mode”,
har kalibrerats för sylvass skärpa
samtidigt som maximal kontroll
bibehålls. ESC-systemet kan
även avaktiveras helt.
Kraftfulla sportbromsar från
Brembo med 320 mm skivor
(tillverkade i en aluminium/stålblandning) är standard i A110S.
Motor
En turboladdad 1.8-liters motor
med 292 hästkrafter. Intensiv och
karakteristisk
kraftöverföring.
Förbättrat vikt / effektförhållande.
A110S är den snabbaste och
kraftfullaste A110 hittills tack
vare en effektökning på över
40 hk. Den karakteristiska 1.8
liters stora fyrcylindriga bensinmotorn finns kvar men laddtryck-

et har höjts med 0.4 bar för ökat
effektuttag.
Toppeffekten på 292 hästkrafter
utvecklas vid 6.400 v/m vilket är
400 varv högre än hos de andra
versionerna. Det maximala vridmomentet på 320 Nm är tillgängligt mellan 2.000 och 6.400 varv
(+1.400 v/m jämfört med 252
hk motorn). Kraften skickas till
bakhjulen via en sjuväxlad Getrag dubbelkopplingsautomatlåda. E-differentialen är baserad
på broms-systemet och levererar ett direkt driv ut ur kurvorna
med minimalt med hjulspinn.
Den ökade effekten ger ett nytt
effekt / viktförhållande med 3.8
kg / hk att jämföra med 4.3 kg /
hk för 252 hk versionerna. 0-100
km/h avverkas på 4.4 sekunder.

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

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

499:-

Art.nr: DX10-RGB3

POPPY PAKET - 3ST + PLATTA

SPIKES MED HJULBULT

Komplett sats med 20st spikes och
hjulbultar till bilen. Tvådelad för att lätt
kunna välja mellan att köra med eller
utan spike.

Art.nr: SC-T63

2495:-

TÄLT FÖR DEPÅ & UTSTÄLLNING
6x3m tält komplett med tak och 4st
väggar. Perfekt som depåtält eller för
uställningar. Levereras med en smidig
väska för transport.

13490:-

En av årets nyheter är Japan Racings JR30. Modellen är bland de läckraste på
marknaden just nu!. Köp ett komplett fälgpaket med 4 däck och 4 fälgar för
endast 13490kr! När du beställer ett fälgpaket hos oss får du det monterat och
balanserat i en dimension som är anpassad för din bil och dessutom levererat
hem till dörren!

VINDAVVISARE

Modellspecifika vindavvisare av topp
kvalitet. Kompletta satser med 4st.
Monteras enkelt med clips. Ordinarie
pris 795:

N:

595:-

FR
Å

JR30 FÄLGPAKET - 4 KOMPLETTA HJUL

FFRRÅ
ÅN
N:
:

FR

ÅN
:

Klockrent paket för dig som älskar
Poppy! För 499kr får du 3 poppys och
en RGB LEDplatta. Självklart är det
originalet Poppy Grace Mate.

995:-

Art.nr: 936-MSPIKE

13490:-

JR28 FÄLGPAKET

Komplett fälgpaket med 4 fälgar och 4
däck. Finns i storlekar från 1822” En av
årets nyheter från JRWheels.

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

10490:OCEAN DTM FÄLGPAKET

Fälgar med bred fälgkant och riktigt lågt
ET. Finns endast i 18” och är perfekt för
Volvo 240/740/940

BMW

é
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Som tredje modell i 8-serien ansluter sig nu BMW
8-serie Gran Coupé till
premiumsegmentet. Den
nya fyradörrarssportbilen
har en distinkt karaktär,
levererar en lyxig känsla
och ännu större utrymme
i bak. BMW 8-serie Gran
Coupé har världspremiär
på BMW Group #Nextgen
på BMW Welt i München
25–27 juni och lanseras
på marknaden från september 2019.
Som enda bil i sitt segment härstammar nya
BMW 8-serie Gran Coupé
från en tvådörrarssportbil.
Detta då den är utvecklad
parallellt med BMW 8-serie Coupé och racingbilen
BMW M8 GTE. Den nya
modellen
kombinerar
BMW 8-seriens sportiga
prestanda med alla tänkbara bekvämligheter för
vardagligt bruk. Modellen är aerodynamiskt optimerad med låg tyngdpunkt, jämn viktfördelning
och lägre vikt med en
kaross i aluminium, magnesium och kolfiber.
Hjulbasen är 201 mm
längre än i BMW 8-serie
Coupé och resulterar i ett

rymligt baksäte med det
största benutrymme som
någonsin setts i en BMW
Coupé. Den lyxiga sportbilskänslan kan avnjutas
från bilens alla platser.
Mycket tack vare standardutrustning såsom sportstolar med detaljer i Vernascaläder, växelpaddlar
bakom ratten, stämningsljus, och läderdetaljer på
instrumentpanelen och
dörrarnas insida.
Exklusivt för denna modell är det 1,5 kvadratmeter stora panoramataket i
glas som sträcker sig från
vindrutans rygg till bakrutan, vilket skänker bilen
en ljus och luftig känsla.
Helheten resulterar i en
bil med exceptionell långdistanskomfort och prestanda.

BMW 840i Gran Coupé
Rak 6-cylindrig bensinmotor, åttastegad Steptronicväxellåda
Motorvolym: 2998 cc, effekt: 340 hk vid 5000-6500 varv
Vridmoment: 500 Nm vid 1600-4500 varv
Acceleration: 0-100 km/t på 5,2 sekunder
Toppfart: 250 km/t
Kombinerad bränsleförbrukning: 7,5-7,4 l/100 km, kombinerat CO2-utsläpp: 170-168 g/km
Miljöklass: Euro 6d-TEMP
Rekommenderat pris inklusive moms: 827 000 kr
BMW 840i xDrive Gran Coupé
Rak 6-cylindrig bensinmotor, åttastegad Steptronic-växellåda, BMW xDrive
Motorvolym: 2998 cc, effekt: 340 hk vid 5000-6500 varv
Vridmoment: 500 Nm vid 1600-4500 varv
Acceleration: 0-100 km/t på 4,9 sekunder
Toppfart: 250 km/t
Kombinerad bränsleförbrukning: 7,8-7,7 l/100 km, kombinerat CO2-utsläpp: 179-176 g/km
Miljöklass: Euro 6d-TEMP
Rekommenderat pris inklusive moms: 867 000 kr

BMW M850i xDrive Gran Coupé
Bensindriven V8, åttastegad Steptronic-växellåda, BMW
xDrive
Motorvolym: 4395 cc, effekt: 530 hk vid 5500-6000 varv
Vridmoment: 750 Nm vid 1800-4600 varv
Acceleration: 0-100 km/t på 3,9 sekunder
Toppfart: 250 km/t
Kombinerad bränsleförbrukning: 10,0-9,9 l/100 km, kombinerat CO2-utsläpp: 229-226 g/km
Miljöklass: Euro 6d-TEMP
Rekommenderat pris inklusive moms: 1 197 000 kr

BMW 840d xDrive Gran Coupé
Rak 6-cylindrig dieselmotor, åttastegad Steptronic-växellåda, BMW xDrive
Motorvolym: 2993 cc, effekt: 320 hk vid 4400 varv
Vridmoment: 680 Nm vid 1750-2250 varv
Acceleration: 0-100 km/t på 5,1 sekunder
Toppfart: 250 km/t
Kombinerad bränsleförbrukning: 6,3-6,2 l/100 km, kombinerat CO2-utsläpp: 166-162 g/km
Miljöklass: Euro 6d-TEMP
Rekommenderat pris inklusive moms: 917 000 kr

Vi har troféer till alla evenemang! www.glentons.se

718
Porsche

Porsche 718-familjen kompletteras nu med två nya
versioner. Med nya 718
Spyder och 718 Cayman
GT4 introducerar Porsche
två emotionella och kraftfulla modeller som gör
anspråk på att vara modellseriens
toppmodeller.
Deras renodlade karaktär tilltalar sportbilsentusiasterna som uppskattar
ofiltrerad körglädje, livlighet och närhet till kraftkällan. Det perfekt balanserade mittmotorkonceptet
erbjuder allt detta.
För första gången delar 718
Spyder och 718 Cayman
GT4 samma tekniska bas.
Det inkluderar den nyutvecklade 4-liters sexcylindriga sugmotorn och en
sexväxlad manuell växellåda. Boxermotorn utvecklar 309 kW (420 hk) i båda
modellerna. Medan GT4 är
instegsmodell till Porsches
GT-bilar för allmän väg är
Spyder öppen för allt. Båda
har mycket effektiv aerodynamik, äkta GT-chassi och
kraftfulla bromsar.
Högvarviga sugmotorer
Hjärtat i båda modellerna
är den nya sexcylindriga

boxermotorn på fyra liter.
Sugmotorn bygger på samma motorfamilj som turbomotorerna i nuvarande
911 Carrera-serien. Den
högvarviga motorn utvecklar 309 kW (420 hk) – 35
hk mer än i föregående
GT4 modeller. Den tredje
generationen Spyder har
till och med 45 hk mer.
Maximalt vridmoment 420
Nm finns tillgängligt mellan
5 000 och 6 800 varv per
minut. De manuellt växlade
sportmodellerna spränger
båda gränsen 300 km/tim.
718 Spyder har en toppfart av 301 km/tim medan
718 Cayman GT4 kan nå
304 km/tim. Båda accelererar från 0 – 100 km/tim
på 4,4 sekunder. Bränsleförbrukningen anges enligt NEDC (New European
Driving Cycle) till 10,9 liter
per 100 km.
I den nya sugmotorn kombineras ett modernt avgasreningssystem med partikelfilter för bensinmotorer,
med jämn kraftutveckling
och snabbt gasrespons
typiskt för en GT-motor.
Maximalt varvtal nås vid
8 000 varv per minut. Det
unika boxerljudet förblir
oförändrat. Tekniska nyhet-

er är till exempel adaptiv cylinderstyrning. Vid låg belastning kan bränsleinsprutningen
tillfälligt stoppas till den ena av
de två cylinderraderna för att
på så sätt minska bränsleförbrukningen.
För första gången någonsin används Piezo-insprutare för direktinsprutning i en
högvarvig motor. De delar
upp varje insprutningsprocess
i upp till fem individuella insprutningar. Det ger en komplett – och därför miljövänlig
– förbränningsprocess. Ett
variabelt
insugningssystem
med två resonansventiler garanterar optimal gasväxling i
cylindrarna.
Effektiv aerodynamik
Till de mer utmärkande kännetecknen på 718 Cayman
GT4 kan räknas det förbättrade aerodynamiska konceptet. Det ger upp till 50 procent högre marktryck utan att
det påverkar luftmotståndet
på ett negativt sätt – ett bevis på hög grad av effektivitet.
Båda modellernas aerodynamik drar stor fördel av den
nykonstruerade
enkelkammars slutljuddämparen som
ger utrymme för en funktionell
diffusor som svarar för 30 procent av marktrycket på bakaxeln i 718 Cayman GT4. Den

fasta bakre vingen är också
effektivare, den ger cirka 20
procent mer marktryck än hos
föregångaren. Det motsvarar
12 kilo högre marktryck i 200
km/tim. Frampartiet som optimerats i GT-stil, behåller den
aerodynamiska balansen med
en stor främre spoilerläpp och
så kallade air curtains, luftgardiner. De senare lugnar luftströmmen längs framhjulen.
Öppen sportbil med lättviktstak
Nya 718 Spyder är en renodlad körmaskin och har
ett lättviktstak som fungerar
även i toppfart. Den bygger
vidare på historien från sådana berömda öppna sportbilar som Porsche 550 Spyder
och 718 RS 60 Spyder. Vare
sig den har taket uppfällt eller
nedfällt fängslar den med sin
fascinerande silhuett. Taket
fungerar utmärkt i vardagen
och kan stuvas ned under
bakluckan med bara några få
handgrepp. Till skillnad från
GT4 har 718 Spyder en bakre
spoiler som fälls upp automatiskt vid 120 km/tim. Tack vare
sin funktionella diffusor är 718
Spyder den första modellen i
Boxster-familjen som skapar
aerodynamiskt marktryck på
bakaxeln.
Högprestanda GT-chassi

För första gången drar 718
Spyder fördel av GT-chassit
från 718 Cayman GT4. Med
sina överlägsna kurvegenskaper erbjuder den en
emotionell körupplevelse.
Dess ytterligare förfinade
fjäderben fram och bak utnyttjar teknologier utvecklade inom racing. Kulleder
används delvis för anslutningen till chassit. Porsches
stötdämpningssystem,
Porsche Active Suspension
Management, med 30 mm
sänkt kaross sänker också
tyngdpunkten och förbättrar
kurvegenskaperna. Systemet är speciellt utformad
för bankörning och ger 718
Cayman GT4 mer exakta
köregenskaper.
Även 718 Spyder drar
fördel av den här designen.
Porsche Stability Management (PSM) arbetar ännu
känsligare och med större
precision här men kan som
tillval också stängas av i två
steg. Porsche Torque Vectoring (PTV) med mekanisk
differentialspärr bak förbättrar ytterligare den längsgående och tvärgående
dynamiken,
kurvegenskaperna och körglädjen.
GT4 kommer också som
tillval med ett Clubsport-paket. Det inkluderar en bakre

störtbåge av stål, en handhållen brandsläckare och
sexpunkts säkerhetsbälte
på förarplatsen.
Kraftiga bromsar och högprestandadäck
Bromssystemet till 718 Spyder and 718 Cayman GT4
ger konsekventa bromsegenskaper lämpliga för
bankörning tack vare bromsar med stora fasta monobloc-bromsok i aluminium. Som tillval finns även
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). En annan
nyhet är att 718 Spyder nu
rullar på UHP-däck (UltraHigh-Performance) speciellt utvecklade av Porsche.
De är delar av paketet som
gjort det möjligt för 718
Cayman GT4 att storma
fram på Nürburgrings nordslinga. Dess varvtider på
den 20,6 kilometer långa
klassiska banan är mer än
tio sekunder snabbare än
föregångarens.
Nya Porsche 718 Spyder
och 718 Cayman GT4 kan
beställas från och med
nu. Priset i Sverige är från
940 000 kronor för Spyder
och 965 000 för Cayman
GT4.
Text & Foto: Porsche
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BMW M8

BMW M inleder nästa
offensiv inom lyxsegmentet genom att lansera en kvartett högpresterande sportbilar: nya
BMW M8 Coupé, BMW
M8 Competition Coupé,
BMW M8 Cabriolet och
BMW M8 Competition
Cabriolet.
De nya BMW M8-modellerna har genomgått
omfattande tester vid
bland andra vintertestcentret i svenska Arjeplog
och tyska racingbanan
Nürburgring-Nordschleife. Dessa tester, tillsammans med lärdomar från
utvecklingen av racingbilen BMW M8 GTE, har
spelat en viktig roll i

konfigurationen och resulterat i en ikonisk Mkombination av dynamik,
smidighet och precision. Modellerna har
världspremiär på BMW
Group #Nextgen på BMW
Welt i München 25-27
juni.
V8-motor med ikonisk Mprestanda
En högvarvande V8motor med M TwinPower Turbo-teknologi och
upp till 625 hästkrafter.
Dubbla turboaggregat,
kylare och oljetillförsel
optimerad för bankörning, sportavgassystem
med elektroniskt ställbara spjäll för maximalt
sportljud.
Kraftöver-

föring via åttaväxlad M
Steptronic-växelåda med
Drivelogic och M xDrivefyrhjulsdrift. Tre olika
körlägen: 4WD, 4WD
Sport and 2WD med ren
bakhjulsdrift och avaktiverad stabilitetskontroll.
De nya modellerna har
minimerad vikt, låg tyngdpunkt, optimerad hjulbas
och noggrann utformning
för aerodynamisk balans.
BMW M8 Coupe och BMW
M8 Competition Coupe
har ett tak i kolfiber, medan BMW M8 Cabriolet och
BMW M8 Competition
Cabriolet har en sufflett
med elektronisk öppning
och stängning. Modeller-

na är utrustade med Mspecifik fjädring med elektroniskt styrda dämpare,
M Servotronic-styrning.
DSC (Dynamic Stability
Control) inklusive M Dynamic Mode. Dessutom
ett nytt integrerat bromssystem med optimerad
bromsdynamik och Mspecifik
konfigurerbarhet. Två inställningar för
komfortfokuserad
eller
direkt gasrespons.
De nya BMW M8-modellernas exklusiva uttryck
förhöjs ytterligare av
modellspecifika egenskaper med stora luftintag,
BMW-njurar med dubbelribb, M-gälar på sidorna

och dubbla avgasrör.
Den modellspecifika chassiteknologin har utformats och
anpassats med de specifika
kraven för bankörning i åtanke.
En av egenskaperna som utmärker sig särskilt är ett nyutvecklat integrerat bromssystem,
en M-specifik version som ger
två olika inställningar för bromspedalskänsla.
Interiören: Lyxig M-cockpit
Interiören kombinerar sportbilscockpit med lyxig atmosfär. Detta med ett standardpaket som
inkluderar M Sport-säten, modellspecifika varianter av läderklädsel, BMW Head-Up Display
med M-specifikt innehåll, BMW
Live Cockpit Professional (navigationssystem inkluderat och
BMW Intelligent Personal Assistant) samt förar- och parkeringsassistens.
En ny funktionsknapp på mittkonsolen ger direkt åtkomst till
inställningar för motor, dämpare,
styrning, M xDrive och bromssystem, så att de kan skräddarsys efter personliga preferenser
och specifika situationer.
Text & Foto: BMW
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911
Porsche

Den åttonde generationen
av 911-serien utökas nu
med nya Porsche 911 Carrera. Den nya sportbilen
lanseras både som Coupé
och Cabriolet och dess
sexcylindriga turboladdade
boxermotor på 3,0 liter utvecklar 283 kW (385 hk).
Carrera är instegsmodellen i 911-serien och är 11
kW (15 hk) starkare än sin
föregångare. Den delar sin
höga standardutrustningsnivå i princip oförändrad
med 911 Carrera S. Däribland ingår den högkvalitativa inredningen med en
10,9 tum stor pekskärm,
omfattande möjlighet till
uppkoppling samt innovativa assistanssystem som

Porsche Wet Mode som
ger ännu säkrare köregenskaper på våt vägbana.
Precis som i Carrera Smodellen är motor, chassi
och bromsar utformade för
att ge exklusiv sportighet.
Den sexcylindriga boxermotorn på 3,0 liter utvecklar sin kraft till stor del via
de nya turboaggregatens
kompressorhjul och turbinhjul med mindre diameter.
Kraftöverföringen sköts av
den nya åttaväxlade dubbelkopplingslådan (PDK).
Den gör att nya 911 Carrera Coupé kan accelerera
från 0 – 100 km/tim på 4,2
sekunder och når toppfarten 293 km/tim. Tillvalet
Sport Chrono sänker tiden

0 – 100 km/tim ytterligare
0,2 sekunder. Bränsleförbrukningen vid blandad
körning (NEDC II) är 9,0
liter per 100 km för Coupé
medan siffrorna för Cabriolet är 9,2 l/100 km.
Köregenskaperna har finslipats med mixad däckkonfiguration som innebär
19-tumshjul fram med däck
i dimensionen 235/40 ZR
och 20-tumsfälgar bak med
däck i dimensionen 295/35
ZR. Bromskraft levereras
i form av 330 mm bromsskivor fram och bak med
fasta fyrkolvs monoblocbromsok i svart.
Priset i Sverige börjar på
1 025 000 kronor för 911
Carrera Coupé och 1 160

000 kronor för 911 Carrera
Cabriolet. Båda modellerna kan beställas från och
med nu. Den fyrhjulsdrivna modellen kommer att
finnas tillgänglig inom kort.
Text & Foto: Porsche
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