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LEDARENLEDAREN
Ingenting blev något.
Juni var en tuff månad när vi tillslut fick
ta beslutet att ställa in våra två populära
evenemang Greenlight Galan och
Modified Run, tack vare den rådande
pandemin. Men det är inte bara för
oss det är tråkigt, även för alla andra
inom bilhobbyn. Trots denna pandemi
bestämde jag mig för att vi måste hitta
på något och det var tillsammans med
min vapendragare Christoffer Talvis som
vi beslutade att åka på en liten turné
i juli. Vi kallade det för Crew ride som
kommer att resultera i en liten följetong i
höst, som kommer att sändas via sociala
medier. Detta blev en fantastisk resa där
vi fick träffa bilfolket igen. På resan gav
dock min Opel Speedster upp då jag

tappade oljetrycket i Alvesta. Men då
man är omgiven av bilentusiaster och
alla vet ju att dessa är världens svar på
allt bra. Hade dock väldigt tur att den gav
upp just där, ett stenkast från Andreas
Berggrens garage. När jag och min
vän Christian åkte ner en vecka senare
för att köra hem bilen på trailer så var
det bara att fylla på olja och provköra
bilen för Andreas med sina vänner och
speciellt Philip så hade dem åtgärdat
felet, så var bara att fylla på olja och
provköra den. Detta kallar jag riktiga
vänner och finns inte ord för den hjälp
jag fått, hatten av för bilentusiasterna!

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

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

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

REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis
Foto: Gustav Heijdenberg
& Alen Haseta

Sedan premiärvisningen online i påskas har denna bil
verkligen gått viral och syns världen över.

Bilbyggaren från Blekinge
har väl ingen kunnat undgå
att hört namnet på? Vi pratar
givetvis om Jim Björk, han
har byggt en rad fina showbilar mestadels inom stancestuket. De flesta har varit
amerikanska bilmodeller, senast var en Dodge Viper. Att
modifiera och skapa något
eget har alltid varit ett intresse
som växt starkare för varje år.
- Pappa har drivit en bilfirma
så länge jag kan minnas och
där har man hängt mycket
samt fått hjälpa till, säger Jim.
Efter en kort paus från bilbyggandet har Jim förutom
att jobbat på familjeföretaget
spenderat mycket tid fram-

för datorn och gärna i favoritprogrammet Photoshop. I
det programmet är det mestadels rendering av bilar som
han jobbat med. Det gör att
man kan få en vision hur det
färdiga resultatet kommer att
se ut. Utöver renderingar till
sig själv har han hjälp många
andra skapa sina kommande
bilbyggen i Photoshop.
- Ifall man har en vision vad
man vill skapa underlättar det
ifall man kan få se det virtuellt
innan man börjar kapa sönder
halva bilen i många fall, säger
Jim.
Förra sommaren började det
klia i Jims fingrar att bygga
något nytt. Redan då fanns
det en rendering klar på en
specifik bilmodell som han
hade jobbet med ett tag. Viktigaste när han letade efter
bilmodellen var att den var
tvungen att funka bra maskinellt då han ville lägga all
fokus och tid på den exteriöra
förvandlingen. Ett perfekt utgångsobjekt av en Greenwood-kitad Corvette C4 från
1991 inhandlades.
- Bilen hade äkta Works-fälgar
monterade och har tidigare
varit ombyggd, troligen under

Det är andra gången Jim imponerar med en
bred Corvette. Denna gång har han lyckats
få en 80/90-tals ikon att bli hipp igen.

90-talet. När jag kollade upp
historiken på den verkar det
som den befunnit sig i Japan
en sväng, berättar Jim.

uppsättning Advan Racing
SA3R, dock inte tillgängliga i
den bredd som skulle behövas.

Jim började snart nog med
att riva isär hela bilen, renderingen av bilen satt uppsatt på väggen i garaget för
att hela tiden inspirera honom mot slutmålet. Det första
som beställdes var fälgarna
som Jim hade fastnat för, en

- Dessa fälgar har alltid varit
en favorit och de har inte riktigt passat in i stuket på de
bilar jag byggt om tidigare.
Jag tog hjälp av Fälgfixarna
att bygga om dem, allt från
bearbetning, breddning och
sedan lackering. De bakre

Den ombyggda BMW E30 Evo vingen gör sig
verkligen bra på C4an.

fälgarna var bara 8” breda när jag
köpte dem men efter Fälgfixarnas
jobb så mäter det numera 13”, säger
en nöjd Jim.
Främre stötfångaren är ursprungligen från en Nissan S13 som plastats
ihop med originalfronten, dock inget
jobb man gör i en handvändning.
För att få bra passform och få till
de formerna som Jim hade skapat
på datorn behövdes Nissan-fronten

kapas i molekyler, så ett hantverk
precis som resten av bilen. Likaså
sidokjolarna och breddarna kommer
från Nissan S13, även där blev det
väldigt mycket kapa och plasta för
att få till formerna och linjerna.
- Det enda som behölls av breddarna var i stort sett bara skruvhålen,
så det var nog det största projektet
av själva karossmodifieringen då
det blev så mycket egna lösningar,

Advan Racing-fälgarna passar verkligen perfekt på
bilen. Var verkligen ett bra beslut att låta Fälgfixarna bygga om dem så pass mycket.

säger en nöjd Jim.
Totalt har bilen breddats
15 centimeter per sida bak
vilket resulterade i en totalbredd på 210 centimeter,
så Corvetten har fått ett par
ordentliga höfter. Medans
detta arbete pågick skickade Jim iväg motorhuven
till Patrik på pnspeedshop
för tillverkning av huvgaller
i plåt. Bakstötfångaren är
väl den del på bilen som
inte delar har tagits från

Jim har verkligen lyckats med
allt på denna bil, inte konstigt
att bilen har fått sådan
uppståndelse världen över.

någon annan bilmodell. Dock var
inte Jim helt nöjd med den befintliga bakstötfångaren då Corvette
C4 från 1991 har fått en facelift
och han gillar den äldre bättre.
Som tur var gick det ganska lätt

i att få tag på en gammal
bakstötfångare till denna
så arbetet med att modifiera den för att passa resterande kunde påbörjas
ganska snabbt. Ihop med
originalstötfångaren byggdes en helt ny nederdel
för att matcha breddarna
mot bakskärmen på ett
harmoniskt sätt. När Jim
sedan fick hade fått till alla
former så passade inte de
äldre bakljusen ihop med
stuket så egna fick byggas.
Eftermarknaden med vingar till denna bilmodell är
väldigt begränsad men Jim
hittade en BMW E30 Evo
vinge med justerbar läpp,
dock var även denna för
låg. Jim ville ha en vinge
med lite höjd så denna
BMW-vinge plastades om
och höjdes 16 centimeter. Precis innan slutmontering kommer alltid det
tråkiga jobbet när en bil
ska hellackeras, nämligen
slipningen som är väldigt
tidskrävande. När Jim letade kulörer så fastnade
han ganska snabbt för en
Porsche RS-kulör som heter Miami Blue.
När bilen var åter från
G.M.E lackering återstod
det roliga, montera ihop

Att få alla delar från Nissan S13 att harmonisera mot Corvetten krävde en hel del jobb.

allt. Invändigt i bilen har
Jim inte lagt lika mycket arbete som utvändigt. Ett par
custombeställda stolar från
Polen helt enligt Jims önskemål monterades istället
för de tråkiga 90-tals stolarna. Eftermarknadsratt
omlackerad i vitt, instrumentbrädan delvis flockad,

Varma dagar är det skönt att taket går att
ta bort.

växelspaksknoppen
istället för skinn.

lackad

vit

portage, även inbjudningar har
inkommit till stora mässor som
vi inte vet blir av ännu på grund
Sex månaders konstant byggan- av Covid-19. Det har blivit otroligt
de på all ledig tid Jim haft har det mycket förfrågningar från de som
tagit från att bilen köptes till dess vill ha kjolpaket till sina egna C4or
att den premiärvisades.
och det är grymt kul för mig, säger
Jim med ett stort leende.
- Efter den publicerades har bilen
i stort sätt krossat internet, över Tyvärr har inte Jim kunnat anInstagram, Facebook, i olika vända bilen speciellt mycket än
web-tidningar och forum. Det har då han var med i en olycka som
hittills publicerats mer än 10 re- medförde operation och skador

på ryggraden. Som tur
är har han vänner som
hjälper till när han behöver hjälp. För tillfället gjuts det upp kopior
av kittet där några ska
skickas till USA.

Låg markfrigång är något Jim alltid haft på
sina bilar, denna gång skippades luftfjädring.

Racinginspirerade backspeglar passar stuket
perfekt.

FAKTA

Namn: Jim Björk
Ålder: 25+
Bor: Ronneby
Arbete: Teamleader på familjeföretaget R. Björk Trading AB
Bilmodell: Chevrolet Corvette C4
Årsmodell: 1991

Tack till:

Stort tack till: Mikael Karlsson, Peter ' Pidde'' Magnusson, Richard
Sandström, Oskar Lörincz och Andreas Lagerkvist
Sponsorer:
L-M-R.se “Små modifieringar, stora resultat”, Skylt & Dekor i
Karlskrona, G.M.E lackering, R. Björk trading AB, Meguiars Sverige,
Fälgfixarna, Salles Custom, Däckia Ronneby, Motor Allt Ronneby
Instagram https://www.instagram.com/by_bjork/
Facebook https://www.facebook.com/by.bjork.se/

Sylvester 6,5” kit
Prestandapaket
från DeafBonce
6 x 6,5” midbas,
diskanter och
slutsteg 4x320W

Nakamichi NQ722B

USB, BT, AUX-IN, HandsFree
Fullpackad huvudenhet med 3x4volt lågnivå utgång

Nakamichi NDS6120

12-kanalig Highend signalprocessor

AVATAR FIRESTORM+
Perfekt paket för dig som vill spela högt!!
4 8” midbasar, 2 diskanter, 2 slutsteg på totalt
1600W RMS & dubbla 12” färdigmonterade i låda.

Ingen
plats för
riktig bas?

Become the hero of your own story.

Dirtcult.com

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

1990:-

BMW F30/31 DIFFUSOR

2790:-

Art.nr: 1217466

Art.nr: 1217466

BMW F30/31 DIFFUSOR

AUDI A4 B8 CUPSPOILER

Bakre diffusor med utblås på vänster
sida. Denna passar BMW F30/F31
2013-2017 modeller. Tillverkad i ABS
plast material. Bra kvalité och passform.

Snygg och diskret spoilerläpp nedre
fram passande Audi A4 B8 S-line modeller 2008-2011. Passar både Sedan
och Avant.

Art.nr: 776-336807

9990:-

TRIM TILL VW AMAROK 3.0TDI

Motoroptimering till VW Amarok 3.0TDI
med 258 hk årsmodell 2019-2020. Med
steg 1 trim blir bilens nya effekt och
vridmoment 317hk och 659Nm.

Art.nr: G17516

199:-

MEGUIARS ULTIMATE QUIK WAX

Supersmidigt spraywax som håller bilen
fräsch efter tvätten! Spraya på och torka
av din nytvättade och torra bil.

1095:-

Art.nr: 340885-2

VOLVO V70NN GRILL

VOLVO V70NN GRILL

Blanksvart grill till Volvo V70 20082013 i ABS-plast. Enkel att montera och
ett riktigt lyft till bilen!

Art.nr: CSL168-G

2790:-

BMW E90/91 CUPSPOILER

Spoilerläpp nedre BMW E90/E91
2008-2011. Passar endast bilar med
M-front. Tillverkad i ABS-plast med en
blanksvart yta.

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

Art.nr: SC-T65AL

2995:-

6X3M TÄLT INKL. VÄGGAR

Grymt tält till utställning, bana, party
och solskydd på tomten. Pris för
komplett tält med aluminiumram, tak
och 4 väggar.

Art.nr: SC119

GRÅ HOODIE SC

599:-

Otroligt skön tröja i mörkgrå färg av hög
kvalitet. Skön sportig känsla i tyget och
svart tryck på bröst. Finns i storlekar
från S till XXXL

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset växte fram mer och mer när min pappa och äldre bröder grejade med bilar. Allt som har
motorer i är kul.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
4-5 kanske. Är inte så duktig på att skruva, men försöker lära mig ju mer man får hålla på.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När vi hissa ner en bil med domkraften och upptäckte att det inte låg en växel i och bilen börja
rulla bakåt, som tur va gick det bra
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Skruva och motorer.
Vem är din bilförebild?
Min sambo! Utan honom hade jag aldrig varit där jag är idag. Han har hjälpt mig otroligt mycket
och han har oftast lösningar på allt.
Bästa garage drycken?
Iskall redbull blåbär
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
När det är som mest att göra så är det allt mellan 5-10 timmar efter jobbet varje dag och sen oftast
hela helgerna med.

Fakta
Namn:
Mikaela Andersson
Ålder:
28
Bor:
Örebro
Arbete:
Lackerare
Civilstatus:
Sambo

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Nej inte just nu. Men vet inte vad som händer i framtiden

EVENEMANG
T I M E AT TA C K K I N N E K U L L E

Text: Christoffer Talvis
Foto JR Photography &
Apex Foto

Ti m e a t t a c k n u - s e r i e n
fortsätter och denna gång
var det den korta men
roliga banan Kinnekulle
Ring som skulle tas an.
Kinnekulle Ring med sina
drygt två kilometer bana
är ett vanligt mål att komma under minuten. Men
den ribban har nu ändrat genom Time Attack,
då Fredrik Wiborg som
dock var utom tävlan i
serien satt banrekord för
banan med sina 46.792
sekunder, vilket är den
bästa tiden oavsett fordon
som kört på Kinnekulle
Ring. Men även tiderna i
Club går också nedåt för
varje år. Johan Palmqvists
finaltid blev några hun-

dradelar över minuten
vilket är nytt varvrekord för
klassen, som Johan som
fortsätter att dominera.
Förhandsfavoriterna Madelene Skälhammar och
Peter Fridström lyckades
inte lika bara denna dag
då de slutade på 7:e respektive 8:e plats. Istället
blev det nykomlingarna
Pontus Själander och Erik
Eriksson som tog hem
pallplatserna.
I Club Challange var det
Daniel Andersen som imponerade mest som tog
en Daihatsu upp på en
pallplats med otroliga
57.664 sekunder. Tyvärr
får Fredrik Gehammar och
hans otroliga Honda Civic

Fredrik Gehammar lyckades bra
på Kinnekulle Ring och tog hem
en andra plats i klassen Club
Challenge.

se sig åter igen slagna av Robert
Johansson i hans BMW M3 E46.
I Pro Street är det supersportbilarna som dominerar och märket
Porsche är den som är tydligast
representerad i klassen. Här var
det låga tider som gällde för att
vara med i toppen. Tidningen tippade på en stark insats från Time
Attack veteranen Peter Wärhner. Peter körde bra men det
räckte inte till en pall plats utan
slutade på 5:e plats denna gång
med 56.473 sekunder. Även Ville
Gustafsson som tog pallplats på
Knutstorp ring hamnade precis
utanför pallplats. Men gjorde en
bra insats med tanke på hans
stora och relativt tunga Nissan
GT-R. Hans Holmlund tar istället och tappar en placering från
Knutstorp och går ner på tredjeplats. Inte heller Jonas Pentell
lyckas behålla förstaplaceringen
från Knutstorp utan tar istället en
andra plats. Istället var det den
lite otippade Robin Plato med sin
BMW E46 compact som tog hem
vinsten med nytt varvrekord för
klassen 54.596 sekunder
I PRO-klassen var det veteranen Robin Antonsson som var
segertippad och när han satte
tiden 51.4 sekunder i kvalet
trodde nog ingen att nån skulle
slå denna Göteborgare. Men efter

Auto-Gruppens monster var
tillbaka och Christian Klarkner
tog den till seger i PRO-klassen.

strul med växellådan tvingades
Robin bryta utan en bra attacktid i finalen och då öppnades en
chans för Christian Cosmo och
som återigen tar en pallplats.
Men i toppen var striden lite
tuffare här var det konkurrenterna Christian Klarkner och Martin
”Gzon” Gustavsson som dominerade. Dock var Cristian hundradelar snabbare i finalen med
sin extrema Mitsubishi Evo IV.
Men störst prestation är wankelexperten Martin ”Gzon” Gutavsson som imponerade sätter en
51-tid med just en wankelmotor.

Inte varje dag men ser en
Daihatsu Charmant på Kinnekulle
Ring

I PRO MOD- klassen
var det Corvette i toppen
och Robin Nilsson körde
50.284 i kvalet och visade
vart ribban låg. Med en 51tid i finalen var saken avgjord om vem som blev vinnaren på Kinnekulle Ring.
Men han var tätt följd av en
annan Corvette nämligen
sin pappa Johnny Nilsson
med sin C7R. Tätt följd av
Niklas Maisaaris extrema
Volvo 240.

Unlimited är klassen där
hobbyingenjörerna verkligen sätter sin a galna idéer
till verklighet. Detta är klassen som utklassar allt. Frågan är bara hur dessa effektstarka monster klarar
av en tekniskbana som
Kinnekulle där chassi är
viktigare än hästar under
huven.
Ben O’Donnell i sin
Porsche 911 GT3EP som
var förhandsfavoriten i

Tyvärr gick det inte Tommy Gråbergs
väg denna gång med sin Extrema
Dodge Viper ACR.

klassen fick tyvärr bryta
då han fick problem med
centrumbulten till hjulen.
Istället var det teamkamraten Robin Jonasson
med sin Porsche 918
replica som tog hem
segern med
otroliga
48.358 sekunder i finalen. Det var dubbelt Corvette på pallen och Robin Nilsson körde 50.284 i
kvalet och visade att han
var stark idag. Med en
51-tid i finalen var saken
avgjord om vem som
tog hem andraplatsen
på Kinnekulle Ring. Men

Det blev en tredje plats för Johnny
Nilsson i Unlimited

han var tätt följd av en
annan Corvette nämligen sin pappa Johnny
Nilsson med sin C7R.
Niklas Maisaaris extrema Volvo 240 spöade
många tider i hopp om
plats i toppen men slutade på en stark 4:e
plats.

Det blåser medvind för Joakim
Palmqvist och hans BMW M3.
På Kullen visade han att han kan köra
bil.

Porschebilarna går snabbt i PRO Streetklassen

Häftigt att se Perry Johanssons Alpine
A310 på Kinnekulle Ring.

I år tävlar inte Fredrik Wiborg i någon
klass utan har istället satt målet att slå
så många banrekord som möjligt. På kullen är han ny mästare med tiden 46.972.

Kinnekulle bjöd på bra väder och Time
Attack i världsklass. Utvecklingen av
serien och förarna har lett till många
snabba tider genom åren.

Modelltoppen
Kinnekulle:

1. BMW - 50p
2. Porsche - 30p
3. Mitsubishi - 20p
Totalt R1, R2

1. BMW/Porsche – 80p
2. Mitsubishi/Toyota/Chevrolet - 25p
3. Honda - 20p

Club
1. Johan Palmqvist, BMW M3 E46
2. Pontus Själander, Toyota GT86
3. Erik Erikssons, BMW M3 E36

Pro
1. Christian Klarkner, Mitsubishi EVO IV
2. Martin Gustavsson, Mazda RX7
3, Anton Cosmos, Mitsubishi EVO VI

Club Challange
1. Robert Johansson, BMW M3 E46
2. Fredrik Gehammar, Honda Civic
3.Daniel Andersen, Daihatsu Charmant

Unlimited
1. Robin Jonasson, Prosche 918
2. Robin Nilsson, Chevrolet Corvette C6R GT3
3. Johnny Nilsson, Chevrolet Corvette C7R GT3

Pro Street
1. Robin Plato, BMW E46 Compact
2: Jonas Pentell, Porsche 997 Turbo R
3: Hans Holmlund, Porsche 991 GT3

Lack & Bilvård

Vertyg & Tillbehör

Motoroptimering & Verkstad

Tuning & Motorsportsprodukter

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

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

www.verktygsboden.se

Foliering & dekaler

Trycksaker & Reklam

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

TCT produktion är expert på trycksaker
till evenemang och idrott.

FACEBOOK: PROFIL #461

Se mer på:
www.tctproduktion.se

TROLLHÄTTAN

Telefon: +46-521 67170

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

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

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

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

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

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

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, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Däck & Fälg

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

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

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

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

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

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

www.wr-specialfalgar.se
d.wirgart@gmail.com

Billjud

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

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

Lackering - & rekondtillbehör

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri
frakt på våra produkter. Vi vill att du som
kund ska känna dig speciell och inte en i
mängden.
www.audio55.se

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

LAMBORGHINI

POSTER
Foto: Roger Persson

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

1990:-

BMW F30/31 DIFFUSOR

2790:-

Art.nr: 1217466

Art.nr: 1217466

BMW F30/31 DIFFUSOR

AUDI A4 B8 CUPSPOILER

Bakre diffusor med utblås på vänster
sida. Denna passar BMW F30/F31
2013-2017 modeller. Tillverkad i ABS
plast material. Bra kvalité och passform.

Snygg och diskret spoilerläpp nedre
fram passande Audi A4 B8 S-line modeller 2008-2011. Passar både Sedan
och Avant.

Art.nr: 776-336807

9990:-

TRIM TILL VW AMAROK 3.0TDI

Motoroptimering till VW Amarok 3.0TDI
med 258 hk årsmodell 2019-2020. Med
steg 1 trim blir bilens nya effekt och
vridmoment 317hk och 659Nm.

Art.nr: G17516

199:-

MEGUIARS ULTIMATE QUIK WAX

Supersmidigt spraywax som håller bilen
fräsch efter tvätten! Spraya på och torka
av din nytvättade och torra bil.

1095:-

Art.nr: 340885-2

VOLVO V70NN GRILL

VOLVO V70NN GRILL

Blanksvart grill till Volvo V70 20082013 i ABS-plast. Enkel att montera och
ett riktigt lyft till bilen!

Art.nr: CSL168-G

2790:-

BMW E90/91 CUPSPOILER

Spoilerläpp nedre BMW E90/E91
2008-2011. Passar endast bilar med
M-front. Tillverkad i ABS-plast med en
blanksvart yta.

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

Art.nr: SC-T65AL

2995:-

6X3M TÄLT INKL. VÄGGAR

Grymt tält till utställning, bana, party
och solskydd på tomten. Pris för
komplett tält med aluminiumram, tak
och 4 väggar.

Art.nr: SC119

GRÅ HOODIE SC

599:-

Otroligt skön tröja i mörkgrå färg av hög
kvalitet. Skön sportig känsla i tyget och
svart tryck på bröst. Finns i storlekar
från S till XXXL

Evenemang
Text: Christoffer Talvis
Foto: Mike Eriksson,
Instagram content_by_me

En gång i månaden träffas ett gäng
sportbilsägare för att söndagstripp
I slutet av april var det dags för årets
första SUPERCARS and BRUNCH,
arrangerat av Mathias Beer. Under
några år har Mathias skapat ett brett
nätverk av sportbilsägare tack vare
sitt andra evenemang som många av
er känner till, Route of Sweden men
även Cars and Coffe Stockholm.

Varje månad är en ny sträcka men
i närheten av Stockholmsområdet.
Trots den pandemi vi befinner oss
i just nu så är det alltid max 25 deltagare och 50 personer som får delta.
Har samma regler som innan Corona
bröt ut, är man fler än så börjar det bli
svårt att hantera, säger Mathias.

Denna sköna aprildag träffades man
vid Showroom by Riddermark för fruJag såg att intresset för att köra bil kost och avtäckning av den nya Ford
och umgås mer än en gång per år GT40. Efter någon timmes socialiserfanns och tänkte att detta var ett bra ing och mätta magar gick Mathias
upplägg med körning och brunch, igenom dagens sträcka, han poängterade också noga att man ska följa
säger Mathias.
hastighetsbegränsningarna.
Slut-

destinationen var denna dag
restaurang Slottspaviljongen
i Mariefred. Under sträckan
görs ett gäng stopp för att
sträcka på sig, snacka lite om,
kanske byta bil med någon annan ifall intresset finns. Kvalitén på bilarna är alltid hög och
alla är välkomna att anmäla
sig via facebook-sidan Sportbils aktiviteter i Stockholm.
Denna dag körde bilar såsom
Porsche GT3, Mercedes SLS
AMG, McLaren 570S Coupé
och Ford Mustang bland annat, en salig mix av trevliga
bilar. Väl framme i Mariefred
avnjutes en trevlig brunch innan avfärd hemåt igen.

Denna Porsche 911 GT2 ägare måste älska en
viss röd dryck.

Det blir bara roligare och roligare för varje månad att arrangera
detta då man får så mycket positiv feedback från många, säger
en nöjd Mathias.

Ford GT40 var dåtidens stora ikon och idag
fortsätter Ford imponera.

Porsche 911 är en bil byggd för att köras.

Det var en fin dag när sportbilarna gav
sig på sin söndagstur.

Dagen startade med frukost
hos bilfirman Showroom by
Riddermark

McLaren vet verkligen hur man bygger
bilar.

Dessa sportbilsägare har skapat
en fantastisk gemenskap.

Mercedes inredningar är verkligen
stilrena.

Mathias Beer är initiativtagare till dessa sammankomster och brinner själv för
sportbilar.

Kaptenen till denna bilfärja fick med sig
ett gäng lyxiga bilar på denna övergång.

Nya R8 har verkligen tuffat till sig.

Blir lite uppståndelse när så
många sportbilar samlas på en och
samma plats.

Porsche är en av de vanligaste sportbilarna idag och
har ett brett modells och tillvalsutbud som passar alla
typer av ägare.

Det är en härlig vårdag med mycket glädje i lukten av
bensin och en förkärlek till bilar.

!
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Evenemang
T I M E AT TA C K M A N TO R P

Text: Daniel Serénus
Foto: Martin Hansson

Time Attack har växt i Sverige då
den bara för några år sedan introducerades i Sverige. Likt drifting
har denna motorsports form verkligen tagit Sverige med storm.
Men målet för alla time attack
förare i Sverige är nog att bli kungen över Mantrop. Vilket är målet
när deltävlig nummer tre arrangeras i Timeattacknu serien.
Det är uppehåll och varmt i luften.
Vilket kanske inte är de bästa

förutsättningar för att hålla motorerna kylda eller för den delen
däcken. Det gör att det är ovist
vilka tider som kommer att bjudas
på innan start på banan.
För Wiborg Engineering som är
utom tävlan i serien är målet att
även här ta banrekordet som de
själva redan innehar från förra
säsongen. Dock tävlade Fredrik
Wiborg att fortsätta vara

Det var en varm dag i depån.

kung över Mantorp.
I Club-klassen får vi beskedet om att
förhandsfavoriten Madelene Skälhammar måste kast in handsken då hennes
bil inte vill lira riktigt. Men Ida Andersson är den som imponerar mest denna
dagen då hon tar en sjätteplats med sin
Mitsubishi Evo och detta i sin andra Time
Attack tävling någonsin. I toppen är det
två nya namn som tar sig in på listan,
Erik Eriksson som tar hem tredje platsen efter ha blivit slagen av Lars Greenberger. I Toppen hittar vi ingen mindre
än Johan Palmqvist som verkar vara
omöjlig att slå. Många trodde nog inte

Porsche är fortsatt starka i märkestoppen.

Johans relativt motorsvaga BMW
skulle kunna leverera på topp på
Mantrop. Men än engång visar Johan att han vet hur man kör bil och
frågan är om någon eller något
kan slå honom denna säsong. I
Club-klassen var det dock Tobias
Lehtinen som tog hem segern i
”King of Mantrop” med sin BMW
Z4

tredje plats med tiden 1.27.553.
I finalen blev det en kamp mellan Robert Johansson och Simon
Strand om första platsen. Där
Robert Johansson med hårfin
marginal tog hem segern. Vilket
ger Robert tre segrar i rad med sin
BMW M3

I Pro Street är det rekord många
Porsche bilar representerade men
I Club Challange var det ett tufft trots det blev det inte full pott för
startfält och var somhelst kunde Porsche i top tre. Istället var det
hända i toppen och det gjorde det Ville Gutavsson i sin Nissan GT-R
också. Vi fick in Marcus Jonsson som fortsatte att imponera och sätmed sin BMW E30 kombi på en ta press på Porsche ägarna och

Ben 'O Donnell fick se sig slagen
av Johnny Nilsson i kampen om
första platsen.

lyckades ta hem tredjeplatsen
på Mantrop efter att ha slagit
Johnny Ellfolks Porsche 991
GT3 som tappar lite i finalen.
Kampen mellan Jonas Pentell
och Hans Holmlund fortsätter även denna deltävling och
frågan var om Hans kan slå
Jonas eller om han skulle fortsatt ligga steget efter. Men det
verkar som Hans otur kvarstår
då Jonas tar hem första platsen på Mantorp.
I klassen PRO är det inte bara
körtekniken som spelar in, då
bilarna körs på bristningsgränsen med en rad tekniska och
exprimentella lösningar, gör

Fredrik Wiborg slog inte sitt
eget banrekord denna gång men
tog hem segern som kungen av
Mantorp.

att även bilbyggnation spelar in.
Detta är den klass som andas Time
Attack och där man kör på gatgodkända r-däck. Här var det Robin
Antonssons i sin Toyota Supra och
Christian Klarkner i sin brutala Mitsubishi som var förhandsfavoritet.
Robin som är grymt rutinerad och
som har gryma tider runt Mantorp.
Frågan var bara om Robins Supra
skulle hålla hela vägen. Christian
Klarner som imponerade runt Kinnekulle trots sin nybyggda motor.
Skulle han Christians ha allt om
kävdes för seger på Mantorp. Även
Martin Gustavsson Mazda RX7
med vankel såg lovande ut i kvalet
men fick elfel och missade finalen.
Även Antonsson fick problem med
däcken i värmen och slutade trots
det på en femteplats. Men top-

Jinnie Skoog tog en imponerade
7:e palcering med sin Audi TT-RS i
Club-Challange.

Johan Palmqvist fortsätter
dominera Club-klassen.

Robin Plato tog hem pokalen för
King of Mantorp i Street.

prankade Christian Klarkner lyckade
bättre och tog sig in på en stark tredjeplats. Men Christian sätter dock nytt
varvrekord i klassen på 1.16.501 vilket
är mycket imponerade och visar vilket
monster Auto-gruppen har tagit fram.
Istället skulle det bli en kamp mellan
Oscar Löfqvist och Anton Cosmo om
första platsen i klassen. Men i finalen
hade Oscar problem med däcktempraturen och fick se sig slagen av Anton
Cosmo, som fortsätter att imponera i
årets serie och som tar sin första seger
i karriären.
I Unlimeted blev det återigen en repris
av Knutstorp ring och en kamp mellan
Johnny Nilsson och Ben O’Donnell.

Men denna gång var det Johnny i sin
Corvette som var snabbare. Tredje platsen tog Philip Olofsson i sin Porsche.
Stor favoriten Robin Jonasson satte
person bästa för dagen på 1.13.005,
men slutade på en femte plats i finalen. Dock tog Robin hem andra platsen
i ”King of Mantorp.

King of Mantorp
I Club-klassen var det dock Tobias
Lehtinen som tog hem segern i ”King
of Mantorp” med sin BMW Z4. I Street
var det den rutinerade Robin Plato
som tog hem segern. I PRO-Street var
det Serie ledaren Jonas Pentell som

Denna Mitsubishi ser verkligen ut som en
riktig klassisk Time Attack bil med mycket
aerodynamiska lösningar.

även här var oslagbar. I
Pro klassen är det Christian Klarkners brutala
Mitsubishi som levererar
den bästa tiden och kan
titulera sig Kungen över
Mantorp i sin klass. I
Unlimited var det ingen
som kunde slå Fredrik
Wiborgs brutala Mitsubishi Evo som var hundra
delar från sitt eget banrekord på Mantorp med
tiden 1.12.113
I modell toppen som tidningen införde för att följa

biltillverkarna i hopp om
att få fabriksteam någon
gång i framtiden eller
stöttning av bilmärkena via sponsorinsatser
till sporten. Här är det
uteslutande BMW som
regerade på Mantorp
och även leder serien tätt
följd av Porsche.

Ingen pallplats i serien för Robin Jonasson
men dock en 2:a plats i King of Mantorp och
hans bästa tid runt Mantorp.

Anton Cosmo avancerade på Mantorp och
tog hem första platsen i klassen PRO.

Martin ”Gzon” Gustavsson fick inte allt att
lira denna dag med sitt wankel-monster.

Förhandsfavoriten Robin Antonsson fick
problem med däcktempraturen och körde in
på en 5:e plats.

Tommy Gråbergs Dodge Viper fungerar inte
fullt ut och teamet måste forsätta utvecklingen av detta monster.

Modelltoppen
Kinnekulle:

1.BMW - 60p
2.Porsche - 50p
3.Mitsubishi - 20p
Totalt R1, R2, R3

1. BMW – 140p
2. Porsche – 130p
3. Chevrolet - 40p

Club
1. Johan Palmqvist, BMW E46 M3
2. Lars Greenberger, BMW M235
3. Erik Eriksson, BMW E36 M3

Pro
1. Anton Cosmos, Mitsubishi EVO VI
2. Oscar Löfquist, Porsche 911 GT3RS
3. Christian Klarkner, Mitsubishi EVO IV

Club Challange
1. Robert Johansson, BMW E46 M3
2. Simon Strand, BMW M2
3. Marcus Jonsson, BMW E30

Unlimited
1. Johnny Nilsson, Corvette C7R GT3
2. Ben O'Donnell , Porsche 991 GT3EP
3. Philip olofsson, Porsche 991 CUP

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

Sylvester 6,5” kit
Prestandapaket
från DeafBonce
6 x 6,5” midbas,
diskanter och
slutsteg 4x320W

Nakamichi NQ722B

USB, BT, AUX-IN, HandsFree
Fullpackad huvudenhet med 3x4volt lågnivå utgång

SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

Nakamichi NDS6120

12-kanalig Highend signalprocessor

AVATAR FIRESTORM+
Perfekt paket för dig som vill spela högt!!
4 8” midbasar, 2 diskanter, 2 slutsteg på totalt
1600W RMS & dubbla 12” färdigmonterade i låda.

BANDIT

RALLY

CARBON
DEVIL RAY

HYBRID SPORT

HYBRID PRO

Ingen
plats för
riktig bas?

HANS III

+4690-13 47 00 • simpson-europe.com • order@simpson-europe.com
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BMW presenterar nu nya BMW
M5 och BMW M5 Competition.
Genom stilfull finjustering kombineras en affärssedans mångsidighet i vardagen med oslagbar
sportbilsprestanda på ett mer effektivt sätt än någonsin. Lansering på den svenska marknaden
sker nu i sommar.
Nya BMW M5 och BMW M5
Competition kommer med varsin
högvarvande 4,4-liters V8-motor
med BMW M TwinPower Turbo,
som levererar 600 hästkrafter till

BMW M5 och 625 hästkrafter till
BMW M5 Competition, med ett
vridmoment på 750 newtonmeter. BMW M5 gör sprinten 0 – 100
km/h på 3,4 sekunder och 0 – 200
km/h på 11,1 sekunder (BMW M5
Competition: 3,3 respektive 10,8
sekunder).
Skarpare look med finjusterad
design
BMW 5-seriens Performancemodeller känns igen på de karaktäristiska dubbelnjurarna, motorhuven i aluminium, de främre

sidopanelerna med M- mar in de båda delarna
gälar, M-specifika ytter- som utgör grillen.
backspeglar samt takdel Fronten präglas av djäri kolfiberförstärkt plast va konturer och stora
(CFRP). De nya, uppdat- luftintag,
medan
de
erade BMW-njurarna har hexagonformade
cenplacerats längre ned på trala luftintagen rymmer
fronten och den omslu- oljekylare och radarsentande kromdesignen ra- sor för AAC-systemet

(Active Cruise Control).
Nya designinslag inkluderar också de L-formade
ljusrören som framhäver
de nya LED-strålkastarna,
tunnare väggar på de Mspecifika dubbla avgasrören samt de tredimensionella LED-baklyktorna. Det
muskulära bakpartiet med
en stor diffusor har också
uppdaterats.
Föraren i centrum för smidig personlig anpassning
Invändigt är BMW M5 och
BMW M5 Competition mer
förarorienterad än någonsin, med integrerade körlägen och anpassade
förarkontroller för smidig
konfigurering samt en ny
central display på 12,3
tum.
Mittkonsolens två nya kontrollknappar ger snabb
tillgång till systeminställningar via instrumentklustret och Head-Up Display.
M Mode-knappen växlar
smidigt mellan ROAD och
SPORT-läge. I SPORTläge skiftar instrumentkluster och Head-Up Display
till ett särskilt M-utseende.
Intill finns en Setup-knapp
som tar föraren till menyn
för individuella konfigureringar, där bilens in-

ställningar kan anpassas
efter situation och personliga preferenser. Via
touchscreen eller iDrivekontroll kan föraren enkelt
ändra inställningar för motor, fjädring, styrning och M
xDrive-system.
BMW M5 Competition –
optimerad för bankörning
För BMW M5 Competition
finns även TRACK-läget,
speciellt framtaget för körning på racingbanor. I detta
läge dämpas ljudsystemet
och den centrala bildskärmen stängs av för att föraren ska kunna fokusera på
vägen.
BMW M5 Competition har
även utrustats med nya
stötdämpare,
hämtade
från BMW M8 Gran Coupé,
och ett omgjort chassi som
ger ännu bättre hantering och förarkomfort, även
vid körning som tänjer på
gränserna
Nya BMW M5 och BMW
M5 Competition lanseras
nu i sommar. Det rekommenderade cirkapriset för
BMW M5 är 1 167 500 kr
och 88 000 kr för Competition-paketet.
Text & Foto: BMW

Become the hero of your own story.

Dirtcult.com

ecial Edition
McLaren 720S Le Mans Sp

gliga för den europeiska
marknaden. Vad skiljer då
Le Mans Special Edition
mot den vanliga 720S som
funnits på marknaden sedan 2017? Köparen har två
Tänk vad fort tiden går, att exteriöra kulörer att välja
det är hela 25 års sedan på, McLaren Orange eller
JJ Lehto, Yannick Dalmas Sarthe Grey. Nedre delen
och Masanori Sekiya tog av front och sidokjolar samt
hem Mclarens första Le hela bakre stötfångaren är
Mans-vinst med en McLar- lackera i Ueno Grey samt
en F1 GTR. Detta vill bilt- taket är lackerat i gloss
illverkaren givetvis fira black. Istället för lackerade
med en limiterad utgåva galler på framskärmar och
av en 720S. Bilen kommer huv så är dessa i Kolfiber.
tillverkas i totalt 50 exem- Givetvis kan du se att detta
plar och av dessa kommer är en Le Mans Special Edi16 stycken finnas tillgän- tion ifall du ser bilen i proLimiterad version för att fira
25-årsjubileumet
sedan
den legendariska Le Mansvinsten 1995.

fil då det sitter ”McLaren 25
anniversery Le Mans” logo i
bakkant på sidokjolarna. Bilen
är även försedda med unikt
framtagna fälgar med liknande
design som den vinnande F1
GTR hade under Le Mans.
Även invändigt har du två
olika val gällande kulören på
Alcantaran, Mclaren Orange
eller Dove Grey. Racingstolar
i kolfiber, broderad anniversery-logga i nackstöden och på
golvmattorna.
Motorn har man lämnat orörd

och är densamma som i den
som lanserades 2017. En
mittmonterad V8 på fyra liter
försedd med dubbla turboaggregat som levererar 720
hästkrafter. Det som gör denna bil unik från övriga 720S
är färgkombinationerna samt
de unika fälgarna. Vill man ge
bilen mer motorsportkänsla
finns några ytterligare tillval
från MSO (McLaren Special
Operations) såsom bur i titanium, 6-punkts bälte, förlängda
växlingspaddlar bland annat.

Varje bils VIN-nummer kommer börja med 298 vilket
berättar hur många varv den
vinnande F1 GTR körde på
Le Mans 1995.
Den första bilen kommer
finnas redo för leverans till
kund i september och har ett
utgångspris från 29 500 000
svenska kronor med dagens
växlingskurs.
Text: Christoffer Talvis
Foto: McLaren
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Nu är det dags för en
uppdatering av Arteon. I
samband med det är det
även världspremiär för
kombiversionen Shooting Brake. Både Arteon
och Arteon Shooting
Brake kommer dessutom
att erbjudas som laddhybrid och prestandaversionen R.
Wolfsburg/Södertälje,
24 juni 2020. Arteon är
Volkswagens ”Gran Turismo” – en mångsidig
avantgarde-modell som
är full av energi men effektiv med bränslet. Nu
breddar
Volkswagen
produktutbudet med en
andra modellversion: det
blir världspremiär för nya
Arteon Shooting Brake
– en sportig, progressiv
5-dörrarsmodell med uttrycksfull design. Nya Arteon och Arteon Shooting
Brake lanseras i Europa
under det andra halvåret
i år.
Ralf Brandstätter, COO
och CEO för märket Volkswagen:
– Arteon Shooting Brake
erbjuder extra gott om
plats för ett liv i fart och
fläng. Den har designats
för alla de bilälskare som

sätter lika stort värde på
särpräglad stil och innovativ teknik som på
idealisk funktionalitet och
mångsidighet. Aldrig tidigare har det funnits en
Volkswagen som denna!
Arteon eHybrid – lokalt
utsläppsfri körning
Laddhybriddrift med 218
hk. Parallellt med lanseringen av Arteon Shooting Brake kommer Volkswagen också med en
omfattande uppdatering
av modellserien. Alla uppdateringar implementeras på båda karossversionerna av bilen. Bland
annat kan man för första
gången nu få Arteon med
laddhybriddrift (218 hk),
både i fastback-modellen
och Shooting Brake. Lansering planeras till slutet
av året.
– Efterfrågan på laddhybrider ökar i hela världen.
Därför ansåg vi det viktigt att kunna erbjuda
båda Arteon-modellerna i
”eHybrid”-utförande med
laddhybriddrift redan i år.
Arteon eHybrid och Arteon Shooting Brake eHybrid appellerar lika mycket till förnuft som till känsla
– och det gör dem unika

i sitt prissegment, säger
Jürgen
Stackmann,
styrelsemedlem för märket Volkswagen med
ansvar för försäljning,
marknadsföring och servicemarknad.
Elmotor plus TSI-motor. För längre resor,
och i hastigheter över
140 km/h, får den bränslesnåla bensinmotorn
(TSI) assistans av elmotorn. Det effektivare samspelet mellan elmotorn
och förbränningsmotorn
ser till att optimera bränsleeffektiviteten och den
dynamiska prestandan.
Här kan eldriftsläget användas för att köra helt
på el, men även för att
öka prestandan. Det elektriska tillskottet fungerar som en booster och
bjuder på sin alldeles
egna dynamik i eHybridläget. Det extra sportiga
”GTE”-läget
aktiveras
med en enkel kick-down
eller via GTE-knappen.
TSI-motorn har en effekt på 156 hk. Elmotorn
utvecklar exakt 115 hk.
Den kombinerade effekten – ”systemeffekten” –
är 218 hk.
Arteon R – utvecklad av

Volkswagen R
Maximal prestanda. För
en Volkswagen är ”R”
liktydigt med maximal
prestanda. Alla R-modeller kännetecknas av
progressivitet,
känsla
och inspiration. Sportighet och uttrycksfull
design står i full harmoni
med förmågan att effektivt kunna klara vardagen. Dessa egenskaper
präglar också de nya,
första R-versionerna av
Arteon. De kommer hädanefter a
Sportbilsmotor med 320
hk och 420 Nm. Den turboladdade fyrcylindriga
motorn med en effekt
på 320 hk är en del av
EA888-bensinmotorfamiljen. Den genererar
sin maximala effekt mellan 5 350 och 6 500 varv
per minut. Det maximala
vridmomentet på 420
newtonmeter är tillgängligt redan från 2 000
varv per minut. Kraften
överförs till fyrhjulsdriften med en 7-växlad dubbelkopplingsväxellåda
(DSG).
Shooting Brake – exteriören. Från B-stolparna och nedåt har nya

Shooting Brake en helt egen
design hela vägen bak. Marco
Pavone, chef för Volkswagen
Exterior Design:
– Vi har dragit taksektionen
och sidorutorna bakåt. Som
en kontrast mot detta har
hjulhusen breddats för att ge
Shooting Brake ett kraftfullt
skulderparti. Detta skapar intrycket av en sportbil, trots
bilens mångsidiga kombiarkitektur.
Lastvolym: upp till 1 632 liter.
Öppna bakluckan på Arteon
Shooting Brake och du får
tillgång till ett lastutrymme på
565 liter om du lastar upp till
insynsskyddet (fastbackversionen: 563 liter). Lastar du
upp till taket och hela vägen till
framsätena står ett utrymme
på 1 632 liter. (fastback: 1
557 liter) till ditt förfogande. I
bägge fallen är lastutrymmet 2
092 mm långt (räknat fram till
framsätena).
Ny förarmiljö. Invändigt har
modellserien fått en uppdaterad förarmiljö som anpassats efter Arteons karisma
och exklusiva karaktär. Handhavandet i bilen underlättas bland annat av praktiska
skjutreglage för den automatiska luftkonditioneringen och
en ny multifunktionsratt med
beröringskänsliga reglage. En

annan nyhet är integreringen
av apparna ”App-Connect
Wireless” för ”Apple CarPlay”
och ”Android Auto” (Google),
och ett både förstklassigt och
ljudstarkt ljudsystem på 700
Watt från HiFi-experterna harman/kardon (tillval), speciellt
framtaget för Arteon och Arteon Shooting Brake. Ett annat
tillval är en bakgrundsbelysning med 30 färger som alltid
kan ge rätt stämning i kupén.
Här är instrumentpanelen och
dörrarna upplysta – ljus istället för krom.
Nydesignad och digitaliserad
invändigt
Exklusiv interiör. Volkswagens formgivare har designat
om hela instrumentpanelen
– förarplatsen, ytorna, luftinsläppen, listerna, mittkonsolen
(inklusive infotainmentdelen
och reglagen till klimatsystemet) liksom den övre delen
av dörrsidorna. En annan nyhet är tygerna och lädret i interiören. Interiören har fått en
betydligt mer exklusiv karaktär som stämmer ännu bättre
överens med Arteons position
på marknaden.
Den svenska marknaden
På den svenska marknaden
kommer följande motoralternativ att erbjudas till både
Arteon och Arteon Shooting

Brake: bensinalternativen TSI
150 hk (framhjulsdriven) och R
med 320 hk (fyrhjulsdriven), laddhybriden eHybrid (framhjulsdriven) med systemeffekt på 218
hk och dieselalternativet TDI 200
hk 4MOTION (fyrhjulsdriven). TSI
150, eHybrid och TDI 200 kommer som standard att vara utrustad med designpaketet R-Line.
Text & Foto: Volkswagen

Audi Q5 är sedan många år en av de
storsäljande suvarna i premiumsegmentet i Europa. Nu är det dags för
en uppgradering av modellen. Audi
har finslipat detaljerna och gjort en
kompetent bil ännu bättre. Den optimerade Q5:an har en sportig karaktär som kombinerats med praktiska
lösningar och en rad avancerade
infotainment- och assistanssystem.
Den vässade designen förstärker Qidentiteten och en världsnyhet avslöjas i bakljuspartiet med digital OLEDteknik.
Exteriör med förstärkt Q-karaktär
Audis designers har förstärkt den
kraftfulla karaktären hos Audi Q5 ge-

nom en rad detaljer. Den oktagonformade grillen är mer integrerad och
upplevs som bredare än tidigare.
Luftintagen har vuxit i höjd och den
övre delen av LED-strålkastarna har
en ny dagsljussignatur. Från sidan
ger Audi Q5 ett lättare intryck tack
vare de nydesignade trösklarna. På
bakpartiet syns en ny dekorlist mellan bakljusen och en ny diffusor.
Sverigestandarden Proline Advanced
har kromade vertikala ribbor i grillen
och underredesskydd i silver medan
S line känns igen genom bikakemönster i grillen och kromlist som ramar
in den bakre diffusorn. Två helt nya
färger, distriktgrön och ultrablå, är
valbara bland de 12 lackeringarna.

Som tillval erbjuds även
svart optikpaket.
Kraftfulla mildhybrider och
laddhybrider med låga utsläpp
Inledningsvis erbjuds Audi
Q5 med den kraftfulla tvåliters fyrcylindriga diesel
40 TDI som nu har 204 hk
och 400 Nm i vridmoment.
Vevhuset i aluminium väger
ca 20 kg mindre än föregångaren och vevaxeln är ca
2,5 kg lättare. Även mildhybridsystemet bidrar till
den låga bränsleförbrukningen. En remstartgenerator återvinner bromsenergi
som lagras i ett litiumjonbatteri via 12-volts systemet.
Tack vare mildhybridsystemet kan Audi Q5 frirulla med
motorn avstängd och startstop-systemet aktiveras redan från 22 km/h. Totalt ger
det en bränslebesparing
motsvarande ca 0,3 liter per
100 kilometer. Audi Q5 40
TDI Proline Advanced har
en bränsleförbrukning från
6,3 liter/100 km vid blandad
körning och CO2-utsläpp
på 165 g/km enligt WLTP.
0-100 går på 7.6 sekunder
och toppfarten är begränsad till 222 km/h.
Den kraftfulla dieselmotorn
möter de senaste utsläppsk-

raven Euro 6d-ISC-FCM och
EU 6 AP. Tack vare en ny
s.k. twin dosing”-teknik med
dubbla SCR-katalysatorer
med
AdBlue-insprutning
har utsläppen av kväveoxider (NOx) kunnat sänkas
markant. Inledningsvis erbjuds även en 2.0-liters fyrcylindring TFSI-motor och
senare under hösten även
den efterfrågade laddhybriden Audi Q5 TFSI e. Via
den sjustegade S-troniclådan överförs kraften till
quattrosystemet. Audi Q5
är utrustad med bränsleeffektiva quattro ultra som
i normalfallet distribuerar
kraften till framhjulen. Så
snart fyrhjulsdriften behövs
p.g.a. halka eller dynamisk
körning kopplas bakhjulen
blixtsnabbt in via två kopplingar. I många situationer
sker det även prediktivt.
Uppdaterade Audi Q5 kommer med ett omfattande
utbud av assistanssystem. Audi pre sense city är
standard och hjälper till att
undvika eller lindra konsekvenserna av kollisioner
med framförvarande trafikanter. Som tillval erbjuds
även turn assist (vid vänstersväng), undanmanöverassistent och exit warning

som bidrar till ökad säkerhet
vid urstigning. Den adaptiva
förarassistenten
avlastar
föraren vid acceleration, inbromsning och filhållning
under långa perioder medan
den prediktiva effektivitetsassistenten hjälper till att
planera körningen för att
sänka
bränsleförbrukningen.
Specialmodellen edition one
Inledningsvis finns en specialversion kallad “edition
one” där exteriören är baserad på S line exterior med
svart optikpaket. Designen
ger en sportig karaktär med
svart front och bakparti, svarta takbågar och backspeglar
liksom kolfiberinlägg. Edition
one inkluderar även röda
bromsok, 19-tumshjul och
sportstolar. Exteriörlacken
är glaciärvit och mythsvart
utöver de nya kulörerna district green och ultrablå.
Lansering hösten 2020
Audi Q5 tillverkas i San José
Chiapa i Mexico och kommer att introduceras hos
de svenska Audi-handlarna under senhösten 2020.
Säljstarten sker redan denna vecka för 40 TDI medan
laddhybriden 40 TFSI e har
en senare säljstart.
Text & Foto: Audi

t

concep
n
o
r
t
e
or tback
p
S
i
d
u
A

Ur ett tekniskt perspektiv är
de identiska, men designmässigt har de två elbilarna sin
egen karaktär och form. 2019
visades Audi Q4 e-tron som
konceptbil i Geneve och gav en
försmak av den kommande elbilen. Nu visar Audi upp nästa
version som går i produktion
2021. Audi Q4 Sportback e-tron
är en eldriven suv med sportigt
elegant coupé-siluett.
Redan ett år innan de första bilarna levereras kan de blivande
Q4-kunderna nu börja fundera
på vilken version de föredrar Audi Q4 e-tron med det extra
utrymmet i en klassisk SUV
eller Q4 Sportback e-tron med
den sportigt eleganta coupé-siluetten. Måtten är nästan identiska. Med 4,60 meter i längd
och 1,60 m i höjd är Q4 Sportback en centimeter längre och
lägre. Bredden på 1,90 meter är
densamma liksom axelavståndet på 2,77 meter.
De två konceptbilarna har
samma typ av drivlina, något
som också ger en fingervisning om toppmotoriseringen i
den kommande produktionsmodellen. De två elmotorerna
levererar 225 kW i systemeffekt och på Audi-vis ser quattro fyrhjulsdriften till att kraften

överförs till vägen. 0-100 km/h
går på 6,3 sekunder och topphastigheten är begränsad till
180 km/h.
Batteri med lång räckvidd
Batteriet på 82 kilowattimmar
upptar det mesta av utrymmet
mellan axlarna. Räckvidden är
över 450 kilometer enligt WLTP
och med enbart bakhjulsdrift
ökar den till över 500 kilometer.
Q4 e-tron baseras på tekniken i
MEB-plattformen som kommer
att vara basen för flera elbilar
i kompakt- och mellanklassen
från
Volkswagen-koncernen.
Audi Q4 Sportback e-tron concept ger en förhandsvisning av
vad som redan kommer att bli
den sjunde serieproducerade
elbilen från Audi till 2021.
Exteriör med elegant siluett
Siluetten hos Audi Sportback
sluttar ned mot bakpartiet i en
elegant och sportig linje. Taklinjen övergår till D-stolpar och
avslutas i en spoiler vid nederkanten på bakrutan. Resultatet är att Audi Q4 Sportback
upplevs som mycket längre än
systermodellen Audi Q4 e-tron
concept. Över bakpartiet löper
en ljuslist som förbinder de två
bakljusen på samma sätt som i
Audi Q4 e-tron concept. Här blir
även släktskapet med e-tron
Sportback tydligt. Det gäller

även LED-ljusens pilformade design. Gemensamt för de både Q4modellerna är även den kraftfulla
diffusorn med horisontella stag och
belyst e-tron logo.
Framifrån signalerar Singleframegrillen och de fyra ringarna att Q4
Sportback e-tron concept är en
Audi. Och det tar inte mer än två
ögonkast för att se att den är eldriven. Frontytan i grillen är sluten
och inramningen bred och nästan
upprätt i oktagonform.
De kraftfulla skärmbreddarna över
de fyra hjulen är ytterligare klassisk Audi design som särskiljer
märket sedan den legendariska
urquattron 1980. I Audi Q4 e-tron
och Q4 Sportback e-tron är designen organisk och ger sidoprofilen en egen karaktär. På samma
sätt som i e-tron betonas tröskelområdet mellan axlarna för att signalera var batteriet och kraftkällan
är placerad. Stora 22-tumshjul ger
ingen tvekan om potentialen i den
senaste modellen i Audi-familjen.
Audi Q4 Sportback e-tron concept
är lackad i den nya kulören kinetic gray, en ljus ton med pärleffekt
som får en grönton beroende på
ljus. Som kontrast är de nedre delarna av karossen lackerade i en
mörkgrå kulör.
Interiör med rymd
Med sina mått tar Audi Q4 Sportback e-tron concept plats i den
övre delen av kompaktklassen.
Interiört gör det stora axelavstån-

det på 2,77 meter att den upplevs
som åtminstone en klass större
än vad yttermåtten signalerar.
Avsaknaden av kardantunneln
ger Q4 Sportback e-tron concept
oväntat stort utrymmet framförallt
för benutrymmet bak.
Färgvalet förstärker känslan av
rymd. Ljusa varma färger dominerar den övre delen med mörkt golv
som kontrast. Innertak, fönsterstolpar, dörrsidor och instrumentpanel är klädda med vit och beige
mikrofibertextil. Hållbarhet är högsta prioritet inte bara när det gäller
den elektriska drivlinan i Audi Q4
och Q4 Sportback, bl.a. är även
golvbeklädnaden tillverkad av
återvunnet material. De kromade
dekorramarna i metall har ersatts
av ytor i högkvalitativ flerlagerslack
och det frostade plexiglaset ger en
intensiv djupverkande effekt. De
fyra sätena med integrerade nackstöd är klädda i bekväm alcantara
med dubbla stickningar.
Head-up display med augmented
reality
Direkt i förarvyn framför ratten visas de viktigaste funktionerna som
hastighet, laddnivå och navigationskarta i den digitala skärmen i Audi
virtual cockpit. Helt ny är en stor
head-up display med augmented
reality-funktion som kan överföra
t.ex. riktningspilar direkt på vägen
framför. Touchreglage på ratten
gör att funktioner som används ofta

styrs via ratten. Över mittkonsolen
finns även en 12.3-tums pekskärm
som är vinklad mot föraren för att
underlätta inställningar. Klimatanläggningen styrs separat via en rad
med knappar. Mellan sätena finns
ett rymligt stuvfack med induktiv
laddning av mobilen och ovanför
detta en separat enhet med integrerad växelväljare.
Bild & Text: Audi
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