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Galabiljetterna är nu 
släppta!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

De första 200 biljetterna gick med 
raketfart! Sedan hade vi ett gäng 
låsta biljetter reserverade till de 
nominerade. Efter en veckas 
möjlighet att köpa sin biljett 
släppte vi dessa till allmänheten 
och ytterligare 120 biljetter blev 
tillgängliga. Försäljningen går nu 
i en lite lugnare takt. Vi visste ju 
inte hur stort intresset skulle vara 
efter pandemin och vi valde att inte 
expandera galan och det var nog 
i efterhand ett ganska bra val. Vi 
hoppas nu på att hamna över 300 
strecket i alla fall vilket var vad vi 
hade i för några år sedan på galan 
och då var den lika omtyckt som 
nu.

Jag och Christoffer kommer att 
jobba för att alla skall få en mycket 
minnesvärd galaupplevelse även i 
år. Det känns ändå bra att äntligen 

kunna få dela ut priser och 
nominera prestationer igen! Jag 
tror vi alla behöver tillställningar 
som detta för att skapa nya 
kontakter och komma varandra 
närmare efter en stund borta från 
rampljuset, så vi kan få nya idéer 
för att skapa nästa generations 
bilbyggen.

Vi kommer också släppa en för oss 
stor nyhet under galakvällen, så se 
till att vara på plats!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text & foto

Christoffer Talvis

Ett pussel av Volvodelar som till slut gett bilen 

en vibe av både Ferrari och Porsche.



I ett villaområde i utkanten av 
Karlskoga har kvällar, nätter 
och helger spenderats i det 
49 kvadratmeter stora garag-
et så fort barnen har somnat 
för kvällen. Därinne har Mar-
tin Rosendorf Aspnes sedan 
hösten 2020 spenderat unge-
fär 2000 timmar. Som ni kan-
ske kan förstå så har Martin 
en fru med tålamod av stål. 

- Med familj så är det sena 
kvällar och nätter man får sin 
så kallade lediga stund och 
då har jag passat på att smy-
ga in i garaget, säger Martin 
med ett leende.

Martins bilbyggarresa bör-
jade för ungefär 24 år sedan 
när han som 18-åring för 
första gången besökte Val-
låkraträffen. Sedan dess har 
Martin hunnit bygga ett gäng 
olika utställningsbilar, mes-
tadels Volvo. Denna Volvo 
C70 Cabriolet var inget Mar-
tin planerat att bygga som 
kommande utställningsbil, 
han var på jakt efter en C70 
Coupé. 

- I denna veva som jag letade 
för fullt efter ett bra objekt så 
hörde en kompis av sig från 
Trollhättan och undrade ifall 
jag inte var sugen på en cab-
riolet i stället. När jag fick re-

Martin har verkligen lyckats få till formerna 
trots en massa ihopplock från olika bilmod-
eller.



dan på att detta var en C70 med plåttak 
och priset var riktigt bra så var det inte så 
mycket att tveka på. Jag fick ju en cabrio-
let och en coupé i ett, säger Martin med 
ett skratt.

En uppsättning LM Style fälgar, även så 
kallade BBS Lemans kopior, var det första 
som Martin köpte till bilen. Volvos hjulhus 
original är inte gjorda för speciellt breda 

fälgar och dessa mätte 10,5 tum fram och 
14 tum bak. Ja ni läste rätt, bakfälgarna 
har blivit breddade av företaget Felga nere 
i Alvesta. 

- Jag visste ju redan vid inköpet av dessa 
fälgar att bilen behövdes breddas, men 
det är ju snart en standardrutin för mig när 
jag bygger bilar, säger Martin med ett stort 
leende.

Vingen kommer från en Toyota Supra.



Nu började utmaningen med 
att forma och skapa breddnin-
gen. Men innan man startar 
kan det vara bra med en grun-
didé hur det ska se ut. Inspira-
tionen var en bild som Martin 
hade sett i Teknikens Värld på 
en Nobel M600, som är en en-
gelsk sportbil där någon hade 
lekt i Photoshop med att mon-
tera en Volvofront på den. Fäl-
garna monterades och därefter 
började Martin bygga ett skelett 
utav rundstång som punktades 



fast och formades med hjälp 
av värme och muskelkraft. 
När Martin väl var nöjd med 
formen på båda sidorna och 
gjort noga utmätningar så var 
det dags att klippa till plåtbi-
tar och svetsa ihop allt. Det 
märks att Martin har småbarn 
hemma och lagt mycket pus-
sel i sitt liv för att få ihop 
denna breddning. Sektion för 
sektion formades plåtbitar på 
plats för att till slut komma till 
den fas där bakpartiet förutom 
bakstötfångaren var komplett. 
Vi kan snabbt konstatera att 

Svart läderinredning med röda detaljer, 
stilrent.



bakpartiet på denna Volvo C70 blev 
väldigt, väldigt bred, hela 214 cen-
timeter! Hade Martin bara breddat 
några centimeter till så hade han 
fått agera snickare i några dagar 
och fått bredda garageporten.

- Efter allt svetsade och man äntli-
gen fick se helheten på breddnin-
gen så kände jag mig oerhört nöjd, 
säger Martin.

Nu återstod ju bara resten av bilen 
att färdigställa och få till en vettig de-
sign på bakstötfångaren och främre 
partiet på bilen. Bakstötfångaren 
är en blandning av tre olika Volvo-



modeller, C70 facelift, C70 samt V60 
R-design, all plast är snyggt plastsvet-
sad och ordentligt gjort. Precis som 
med plåtbreddningen fick Martin tänka 
till ordentligt för att få bakstötfångaren 
att passa den 214 centimeter breda 
rumpan. För att liva upp bagageluckan 
lite så har Martin byggt om en R-vinge 
från en Volvo 850 till en ducktail, inte 
helt bolt on precis, men det är inget 
han gör.

Frampartiet skulle bli lite mer komplext 
att bygga om då Martin bestämt sig för 
att använda Volvo V70II front.

- Detta medförde att jag fick byta till 
V70II skärmbalkar samt byta frontplåt. 
För att få detta helt centrerat fick jag 
hålla på länge med att kryssmäta tills 
allt var i rätt position, säger Martin.

Fronten har Martin lyckats riktigt bra med, 
man skulle kunna tro att Volvo designat 
denna själv.



Bilen har blivit rejält breddad och allt är gjort 
i plåt.

När alla infästningar var på 
plats kunde Martin börja med 
designen på fronten. Precis 
som bakstöten så är fronten ett 
hopplock av delar från V70II, 
C30, V60 samt XC60, en salig 
mix som gifter sig riktigt bra. Här 
kan man ju tycka att Volvos des-
ignavdelning skulle spana in lite 
och hämta inspiration.

- Eftersom V70II fronten är 
mycket bredare än C70 fick jag 
lite bekymmer med uppe i hör-
net mot A-stolpen. Här fick jag 
tänka till flera gånger innan jag 
hittade en snygg lösning som 
även gjorde att huven gick att 
öppna ordentligt, säger Martin.

I motorhuven bestämde sig 
Martin för att fälla in ett Subar-
uscoop, vilken smälter in väldigt 
snyggt. Eftersom denna Volvo-
modell är en plåtcab så är baga-
geutrymmet obefintligt, där un-
gefär en matkasse är vad som 
får plats. Därför kom Martin på 
idéen att tillverka en så kallad 
Speedster-kåpa, vilket skapar 
lite lastmöjligheter bakom 
framstolarna men ändå skyddar 
mot att grejerna blåser bort. 

- När speedster-kåpan var fär-
dig så tyckte jag att bilen såg 
så lång ut, den behövde något 
mer på bagageluckan än en 



I vissa vinklar kan nog folk tro att det är en 
sportbil och inte en Volvo.

ducktail bara. Jag började leta 
efter snygga vingar på nätet från 
Evo, Impreza med flera och till 
slut fastnade jag för TRD-vingen 
från Toyota Supra.

Detta var absolut inte ett dumt 
val att välja Supravingen, den 
knyter ihop designen bra ihop 
med speedsterkåpan.

Innan det var dags att lacka bilen 
behövde underarbetet göras 
och det är både tidskrävande 
och mindre roligt. Efter åtskilliga 
timmar slit med slipklossen så 
började bilen bli redo att få lite 
färg på sig. Eftersom bygget har 
tagit väldigt lång tid så har Mar-
tin inte hunnit med att ägna så 
mycket tid åt inredningen så till i 
år passade han på att lacka lite 
paneler när ändå övriga delar 
på bilen lackerades. När Martin 
bläddrade i kulörboken så fast-
nade han för Rosso Corsa från 
Ferrari. 

- Jag hann precis få bilen klar 
till Elmia i år, men det var nätt 
och jämnt, plåttaket till bilen låg 
i bagage olackat då bagage-
luckan gick i baklås när bilen 
lackades och kämpade i nästan 
6 timmar innan vi fick upp den, 
vilket gjorde att alla delar inte 
hann lackas, säger Martin.



Baksätet har täckts med en specialbyggd 
täck-kåpa. Denna går självklart att tas bort 
ifall hela familjen vill åka med på en tur.

Nu när senhösten är här och 
vintern börjar närma sig med 
stormsteg så har Martin re-
dan börjat spåna på hur han 
kan bygga vidare på bilen. In-
för nästa säsong så kommer 
säkerligen en del förändrin-
gar ske!





 

FAKTA
Namn: Martin Rosendorf Aspnes
Ålder: 42 år
Bor: Karlskoga
Arbete: Montör på Fabriqen (Wrap/Foliering)
Bilmodell: Volvo C70 T5 Cabriolet 
Årsmodell:  2006

Tack till: 
 Min underbara familj samt alla mina sponsorer/samarbetspartner: 
Meguiars, Renta, Color Glo Karlstad, Tipro AB, Wrap Fabriqen, Spacer, 
Speedwash24, Vparts, Getech, Hagmans, BRL Electronics
Gunnar Brinka kungen på Photoshop men även Frippa, Matte och 
Toffe.
 



NEW BEAST POWER 

WITH A BOOST OF
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?  
Hmmm, intresset för att skruva och hålla på överlag har nog funnits sen när man var ett litet barn 
och byggde med lego! Sen gick det väl över till mopeder, senare när man börja gå i gymnasiet så 
ville jag skruva med hojar, så jag fick praktik plats på en MC-verkstad i stan som hette MC team1, 
där sommarjobbade jag ett tag och som betalt fick jag då min BMW E28, som då var original. 
Jag gjorde i ordning den, då den skulle skrotas egentligen och sen körde med den ett tag när jag 
tog kortet, sen så börja det med snik turbobyggena, som jag då hade ingen aning om, så man 
lärde sig på sina egna misstag!  
Efter några år så spåra det ur fullständigt och jag kapa ut hela insidan av bilen och byggde rör-
ramschassie och allt i princip från noll. 
 
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du ligger 
på? 
Jag är rätt dålig på att bedöma mig själv men skulle nog ändå säga en stark 8, jag har ändå lyck-
ats bygga en bil från grunden och fått den reggad vilket egentligen inte är så enkelt! Det finns dock 
fortfarande sjukt mycket att lära sig!  
 
Vilken är din värsta garageupplevelse? 
Det var nog egentligen när jag höll på att kapa buren i bilen med den stora vinkelslipen, det var 
ett riktigt dumt ställe att kapa på, såklart så högg kapen till när röret nästan var av, och självklart 
kapar man utan sprängskydd, så ja det hugger till och som tur var så flög skivan i bitar innan jag 
fick kapen full fart i nyllet! 
Var själv i garaget och vi hade ingen spegel eller nåt, så jag trodde att alla tänder var borta och 
käften sprucken osv, men det blev bara lite skrapmärken i hela ansiktet typ, men smällen va rejäl!  
Annars har jag kört med bilen igenom väggen i garaget men det är en annan fyllehistoria haha!  
 
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Det är nog absolut el! Har aldrig riktigt haft intresse för det tyvärr, men kan absolut koppla 
in det enklare sakerna, har trotts allt fått ihop min bil.  
 
Vem är din bilförebild? 
Ja, alltså själva inspirationen till att bygga min bil så som den är idag har jag fått från Daniel Lav-
man och hans helt sjuka e30, sen själva skruvandet har jag lärt mig själv! Sen finns det sjukt mån-
ga duktiga bilbyggare i Sverige som man får inspiration av. 

Fakta
Namn: 
Mikael Wrzos 
Ålder: 
30år
Bor: 
Borås
Arbete: 
Truckmekaniker på Borås 
Truckservice
Civilstatus: 
Bilbyggare

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel



  
Bästa garagedrycken? 
-Det brukar bli nån läsk, haha! Om inte det är garagefest för då är det grogg som gäller.  
 
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
När jag höll på med e28an för fullt så var det direkt från jobbet till garaget som gällde, så var man där till typ 9–10 på 
kvällen 5 dar i veckan, men även helger såklart. Det sista året har jag varvat ner lite, kanske för att bilen blev reg-
gad o så.  
 
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Japp det nya projektet drar i gång nu, dom flesta kanske vet redan var det blir och dom som inte anar nåt än få säkert 
se det snart på nån media, kan säga att det blir en till e28a i alla fall.  

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel





ARTIKEL
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist & 
Henrik Lindwall  
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Efterfrågan och intresset för japan-
ska bilar kommer nog aldrig avta i 
Sverige och därför är det helrätt som 
arrangör att arrangera en bilträff för 
just denna målgrupp. Årets Jap-
days är den fjärde totalt som dem 
arrangerats och den blir bara bättre 
och bättre för varje gång vi kommer 
hit. Precis som många andra even-

emang i år som äntligen kunnat 
släppa tyglarna igen efter två års 
pandemi så kokade det på forum 
och sociala medier över vilka som 
skulle ta sig till Mantorp denna helg 
i augusti.

 - Det viktigaste är att 
kvalitén är riktigt bra, säger Max 



Lundgren som är projektle-
dare för detta evenemang 
och likaså eventchef på Man-
torp Park.

Insläppet började redan på 
fredags eftermiddag med 
någon timmes utställning in-
nan det var dags för Japdays 
populära cruising kring Man-

Stance när den är som bäst.



torp Parks 3106 meter 
långa bana. Därefter var 
det dags att linea upp 
sig i depån, vrida in rätt 
frekvens på stereon och 
sen njuta av drive-in bion.

På lördagen öppnades 
grindarna upp vid 8-tiden 
och de bilar som ville 
köra på banan behövde 
få sina bilar besiktade in-
nan de vid 9-tiden kunde 
ge sig ut på banan. Precis 
som många andra even-
emang var all körning in-
delad i kategorien base-
rad på erfarenhet, detta 
gör att det flyter på bättre 
på banan. Samtliga pass 
varade i 20 minuter föru-
tom driftingen där det be-
hövde sopas innan van-
liga bankörningen kunde 
åka ut igen. Så här höll 

Det fanns en salig blanding av japanska bilar 
som denna läckra Nissan 350Z



på det på ända till dagens 
slut vid 17-tiden förutom 
ett lunchbreak. 

Men det är ju inte bara 
för att rasta sina japan-
ska bilar på banan som 
folk kommer hit utan lika 
mycket för att spana in 
andras JDM-bilar. Hela 
depåområdet och intillig-
gande område är fyllt från 
Supror, Miata, RX7or, 
Evos och många andra 
japanska modeller. 

En nyhet för i år var täv-
lingen Engine Sound 
Contest, där vann Rich-
ard Sundberg med sin 
Mazda RX7. Ljudet från 
en högvarvande wankel-
motor kan man aldrig få 
nog utav!

I slutet av dagen var det 
dags för prisutdelning och 
vinnare i årets Japdays i 
respektive klass var;

En läckert ombyggd 
GT86:a



Alex Tidström har verk-
ligen lyckats med sin 
Mazda RX-7.





iclas gröna fara testade 
vingarna på Mantorp Park.



Ibland gick det lite för brett.



En hedlig gammal Toyota Celica.



Viktors Nissan S15



Mantorp park bjöd på en solig dag.



Härligt att se så många olika 
Japanska bilar samlade på ett 
ställe.



Självklart var det mycket drifting 
denna dag på Jap Days.



Nya Toyota Yaris är som gjord för 
banan.



Fullt på utställarparkeringen.



Längst med romkurvan på Mantorp 
Park radades bilarna upp och tält efter 
tält ställdes upp på fredagen. 



I ett av depågaragen stod denna läckerbit, en Nis-
san S15.



Mazda Miata är en liten och sportig japansk bil som blir mer 
och mer populär.



Stilrent ombyggd Toyota Supra MKIV!



Denna Honda S2000 testade bilens förmåga på 
banan..
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Bilvård Styling & biltillbehör Styling & biltillbehör 

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

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

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

www.simpson-europe.com 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

www.ddesign.nu
fredrik@ddesign.nu
Tel: 019-507 40 01
Örebro

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you 

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

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

Bilvård

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

 
www.simpson-europe.com
 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

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

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

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

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

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

www.audio55.se
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Ina, Gustaf, Alen
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Detta är mekkat för stancefräl-
sta.

Polska arrangören Ultrace är 
nu inne på sitt elfte år att ar-
rangera detta evenemang och 
dem anser sig fortfarande fär-
ska som arrangörer. Precis som 
vanligt gäller det vara ute i god 
tid för att få tag på entrébiljett 
till Ultrace. Har du väl bestämt 
dig att ta dig till Polen för detta 
så häng på låset när biljetter-
na släpps, väntar du för länge 
så kan det vara för sent. 
Fotbollsarenan Tarczyński Are-
na Wrocław i Wroclaw är verk-

Low and wide!



ligen omringad av närmare 
tusen utställande bilar och 
nivån på bilarna är top of the 
line. För varje år som går blir 
man lika impad som vanligt 
att variationen av bilmodeller 
som ställs ut, allt från gamla 
rariteter såsom Mercedes-Benz 
230SL convertible från 1967 
till nyare modeller. Samtliga 
noga utvalda av arrangören. 
Mest dominant är som sagt 
bilmodeller från de tyska och 
japanska biltillverkarna.
Som vanligt vill Ultrace hitta 
något extra unikt för besökar-
na och beskåda och de lyck-
as alltid överträffa sig själv. 

Riktigt schysst stuk på denna Porsche 
996:a



Skulle du fråga de flesta 
besökarna så skulle de 
garanterat hålla med. 
I år hade de lyckats få 
dit flera olika John Play-
er Special samt Jäger-
meister racebilar för att 
ställa ut, dessa ses inte 
alltför ofta. Men det är 
ju inte bara kring fot-
bollsarenan du spring-
er på balla stancebilar 
utan hela staden är mer 
eller mindre en stance-
festival med mycket bi-
lar i rörelse.  

Området kring Tarczynski Arena Wro-
claw är fylld med feta stance-bilar.



En Ferrari man sällan skulle tacka nej 
till.



Man kan ha LEGO till 
mycket, se denna växel-
spaksknopp tillexempel.



Äldre bilmodeller har blivit väldigt populära i stance-
kretsar på sistone



En Nissan S15  som verkligen får en 
att sälja hus och hem för att få äga.



pel Kadett är ingen vanlig syn numera, speci-
ellt i detta skick, de flesta står nog tyvärr på 
bilskrotar.





Svensken Rasmus var på plats med sin 
Volvo.



n lite annorlunda Volkswagen Beetle, en 
riktig Porsche-killer.



Storleken har ingen betydelse 
brukar man säga.



En droppad Audi R8 Spyder skulle man 
vilja äga!



Porsche med luftfjädring.



Kalle Larssons Volvo 
740 behöver verkligen 
inte skämmas för sig, 
verkligen top-notch finish 
på denna.



En vacker Porsche Cayman



Spakstället i denna gamla bubbla är en 
fröjd för ögat.



En breddad Ford Focus



Denna Audi 100 C1 byggd av 
Malmöbon Alain Correa är 
riktigt fet!riktigt fet!



En riktigt snygg RWB Porsche.



En Honda S2000 med den vackraste 
inredningen vi någonsin skådat i en 
Honda.



VW Corrado i helt rätt stuk.
Ett par hjärtliga fälgar.



Mirka® 
Iridium SR.
Snabb avverkning, lång livslängd, enkel att polera ut.
Punktreparation har aldrig varit enklare.



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: Christoffer Talvis &
Kim Jarl
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Efter två år med inställda resplaner 
fick arrangörerna äntligen anordna 
årets resa. Roadtrippen som  var 
planerad redan för 2020 och som 
skulle starta i Skara och avslutas i 
Halmstad.

Sista helgen i Juli arrangeras road-
showen eller roadtrippen Modified 
Run som har som syfte att visa upp 
bilkulturen och ge alla deltagarna 
en helg att minnas. Ett evenemang 
där man kör bil på dagarna genom 
vackra Sverige och på kvällarna 
umgås och har roligt. Förutsättnin-
gen för att delta i Modified Run är 
att ha en ombyggd eller speciell bil. 
För att få en mix av bilar, bilbyggen 
och stilar har arrangörerna valt att 
handplocka de som ansökt så att 
nivån på bilar och byggen blir så 
hög som möjligt. Det märks av då 
det var en bra mix av både bilm-
odeller och bilar som checkade in i 
Skara på torsdagen. Här hade Arn 
Racing bäddat för ett bra arrange-
mang då dessa rutinerade event-
mäniskor hjälpte till och det blev en 
liten utställning vid Daknescenen 
mitt i Skara. När alla bilar check-
ade in här under torsdagen del-
gavs information om rutten samt 
merchendise och dekaler delades 
ut. Detta görs för att det skall bli 
en liten samling redan dagen före 
start.

Tanken i år var att satsa lite extra 
på torsdagen med både utställn-

Starten gick i Skara.



ing och gemensam middag 
på kvällen. Detta då vi vill att 
man bygger lite gemenskap 
redan första kvällen vilket vi 
inte gjort på samma sätt in-
nan, säger Christoffer, en av 
arrangörerna.
 
Det var en del kända ansik-
ten som samlades i Skara på 
torsdagen. Bland annat influ-

enserparet Joakim och Jonna 
Lundell som körde deras folie-
rade Lamborghini Aventador. 
Även parets vänner Rasmus 
från konstigabloggen och 
Arne Skaale från Bimmers of 
Sweden var med bland kän-
disskaran. Även en rad kända 
bilbyggare var på plats som 
Andreas Berggren och Lukas 
Kooz med flera.

Rickards Dodge Coronet var med 
på resan



Vi har som målsättning att få med 
de bästa i Sverige på denna resa, 
men även de som inte byggt lika 
länge på bilar så det inte bara blir 
de mest kända och mest välbyg-
gda bilarna som bara får deltaga, 
sägar Daniel, en av arrangörena.

På fredagen startade första etap-
pen som gick från Skara Kon-
sthotell till Motala med en liten om-
väg förbi Djulö Herrgård utanför 
Katrineholm för lunch och Ljungs-
bro för lite fika vid vackra Göta 
kanal där eventgänget bakom 
Scumball hade ordnat ett stopp. 
I Motala blev det besök på stads-
festivalen och lite VIP-festande på 
en takterass som öppnade upp 
bara för oss Modrunners lite spon-
tant på natten.

Efter alldeles för lite sömn var alla 
redo för dag två. Då skulle det 
köras först från Motala till Hults-
freds flygfält. Men problemet blev 
att arrangörerna som skulle ordna 
stoppet på flygfältet för lite körn-
ing tyvärr inte hade styrt upp det-
ta, vilket gjorde att flygfältet helt 
enkelt var stängt. Detta kan tyvärr 
vara baksidan av att arrangera sa-
ker.

Man vill ju alltid lita på människor 
och hoppas alla levererar det man 
lovar. I detta fallet hade vi blivit 
lovade lite mer än vad som kunde 

Veteranen inom bilbyggande Lukas Kooz följde med 
oss.



levereras vilket verkligen satte oss 
på pottkanten. Men tack vare Tony 
Hultman på Scumball så lyckades 
vi hitta en nödlösning bredvid fly-
gfältet bara några timmar innan, 
sägar Daniel

Så efter mycket strul med GPS:er 
som visade fel väg, så kan man 
säga att det blev en spännande dag 
med kanske lite väl mycket strul för 
arrangörerna Daniel och Christof-
fer.

Men trots detta blev det lite gasande 
och däckbrännande. Så mycket att 
en viss BMW tyvärr gav upp hop-
pet. Men det är lite av charmen 
med eventet, att bilarna är ibland så 
ombyggda att det kan gå lite snett. 
Men då brukar de flesta som åker 
med ställa upp för varandra.

- Vi har aldrig haft ett Modified Run 
där alla 50 bilar kommer till målgån-
gen, säger Christoffer med ett skratt 

Från Hultsfred blev det ett snabbt 
besök i Växjö där Scumball också 
hade hjälpt till med en liten träff där 
bilarna i Modified Run fick ställa 
ut på första parkett. Ett stopp som 
tyvärr var lite för kort enligt del-
tagarna.

Målgången blev slutligen i Halms-
tad, har var tanken att man skulle 
vara centralt men då kommunen 

Tyvärr blev det ingen målgång för 
Niclas då bilen la av innan mål.



sa nej, fick detta flyttas lite utan-
för centrum. Men trots detta blev 
det ett lyckad målgång där Halm-
stad Sport Car event var med och 
hjälpte till.

Evenemanget avslutades med en 
blöt kväll på nattklubben Boom 
Boom Room som gav alla del-
tagare ett VIP bemötande som 
hette duga.

Nu laddar arrangörerna för nästa 
år och en ny rut!

En härlig samling bilar i Ljungsbro där 
Scumball ordnat check point.



Var mycket folk som hade 
samlats i Motala där vi avslu-
tade första sträckan.



SC Styling körde med oss och 
promotade sig som huvud-
sponsor på alla stopp.

Daniel Serénus en av
arrangörerna.



Trots strul med Hultsfreds 
flygfält ordnades det lite 
däckbränning ändå.



Peters läckra Camaro.



En av bilarna var denna VW 
Transporter full med under-
hållning.

Många gick all in och körde 
med passande outfit.



Joakim och Jonna Lundell tog lite 
semester och fick en liten barnfri 
helg med oss på Modified Run.



Influensern Rasmus som driver 
konstigabloggen var med oss på 
resan.



 Det var en skön stämning på del-
tagarna under evenemanget. Niclas 
Svensson fyllde år denna helg och 
det firades givetvis. 



Anders på Kloma Däck trotsade allt med fossilt bränsle 
och körde första El-bilen som deltagit. Snabb var den 
med. Detta tillsammans med att han bjöd på sig själv 
och ställde upp för andra under resan så vann han det 
åtråvärda priset ”Passion of Modified Run 2022”



De två charmtrollen Rebecka Frit-
shagen och Stephanie Rödin Falk 
spred glädje hela helgen. 



Den kända bilbyggaren Andreas 
Berggren var med på resan.

Målgången blev i Halmstad där 
Halmstad Sport Cars Event hade 
anordnat platsen.



Årets gruppbild.







ALPINE A110 E-TERNITÉ



Orden från Luca de Meo kom 
kort efter att han tagit över 
som CEO på Renault Group. 
Utmaningen accepterades av 
Alpines CEO Lauren Rossi. 
På mindre än ett år omsatte 
projektgruppen vision till 
verklighet. A110 E-ternité är 
100% eldriven och visas upp 
på märkets 60-årsdag. E-ter-
nité skapar en brygga mel-
lan märkets historia och dess 
elektriska framtid. Den ger en 
fingervisning om utveckling-
sarbetet som för närvarande 
pågår hos Alpine. 
I över tio år har Renault Group 
varit en pionjär inom elfordon 
och har skaffat sig värdefull 
erfarenhet inom tillverkningen 
av elbilar, som även Alpine 
drar nytta av.
När Luca de Meos tillträdde 
som CEO och tillkännagav en 
100 % elektrisk Alpine gav det 
en tydlig riktning för teamens 
arbete och en möjlighet att ar-
beta med el på ett utforskande 
sätt. A110 har blivit den idea-
liska plattformen för detta for-
skningsarbete, en bro mellan 
ett prestigefyllt förflutet och 
en ännu mer ambitiös framtid. 
Målet är tydligt: att elektrifiera 
nästa generation av Alpine-
modeller. Men innan dess, 
varför inte börja med A110, ett 
föredöme av sportighet känd 

för sin låga vikt och smidighet 
– till ett överkomligt pris.
TEKNIK OCH INNOVATION 
I HJÄRTAT AV PROJEKTET
Uppdraget var tydligt: ele-
ktrifiera A110 och matcha 
prestandan, balansen och 
smidigheten hos Alpine A110 
med bensinmotor. I projektet 
skulle koncernens samlade 
erfarenhet, teknik och kun-
nande komma väl till pass.
För att krydda utmaningen 
har Alpine lagt till fyra nya in-
novationer:
- ett innovativt multimediasys-
tem som använder förarens 
personliga surfplatta för en 
intuitiv och naturlig anslut-
ningsupplevelse. Systemet är 
baserat på Google / Android, 
vilket gör att alla använda-
rens applikationer kan cen-
traliseras på en enda enhet.
- ett toppmodernt ljudsystem 
med 8 högtalare som ger ett 
fylligt surroundljud.
 - innovativa material för att 
kombinera prestanda och 
hållbarhet.
 - en “top-off”-taklösning som 
låter dig njuta av tystnaden i 
eltekniken: att köra en ele-
ktrisk Alpine A110 i det fria, 
utan ljud.



UTMANINGEN MED 
DEN ELEKTRISKA 
DRIVLINAN
EN DRIVLINA OCH 
BATTERIER FRÅN 
KONCERNEN
Som en del i koncernen 
Renault Group tittade 
man först på de delar 
och tekniker som redan 
finns tillgängliga internt. 
Batterimodulerna är 
identiska med de i 100 
% elektriska Mégane E-
Tech. Men för att uppnå 
optimal viktfördelning 
och för att rymma de tolv 
batterimodulerna var det 
nödvändigt att designa 
specifika batterihöljen 
för A110 och att anpassa 
den interna arkitekturen. 
Fyra moduler placerades 
därför fram och åtta bak. 
För att möta denna ut-
maning tillät ingenjörer-
na sig själva att placera 
dessa moduler i utrym-
met på ett “otypiskt” sätt.
Trots tillägget av dessa 
tolv moduler förblir to-
talvikten på Alpine A110 
E-ternité särskilt låg. 
Viktökningen är på en-
dast 258 kg jämfört med 
förbränningsmotorver-
sionen. Batteripaketets 
vikt uppgår till 392 kg.

EN VÄXELLÅDA SÄR-
SKILT UTVECKLAD AV 
ALPINE
För att komma bort från 
kompromissen mellan 0 
och 100 km/h/topphas-
tighet och den ständiga 
strävan efter elektrisk 
lagring som kräver stora 
batterier, lades en inno-
vativ växellåda till kon-
cernens “standard” mo-
tor.
Det fanns ingen internt 
tillgänglig växellåda som 
uppfyllde kraven för A110 
E-ternité. Uppdraget var 
att hitta en smidig och 
effektiv växellåda utan 
vr idmomentsavbrot t , 
samtidigt som den måste 
vara lätt och kompakt.
En växellåda utveck-
lades i egen regi till-
sammans med Alpines 
växe l låds leverantör. 
Lösningen blev en dub-
be lkopp l ingsvers ion 
(DCT) med elektronisk 
styrning, som på förbrän-
ningsmotordrivna A110, 
men med kopplingar 
dimensionerade för att 
klara höga vridmoment. 
Dubbelkopplingslösnin-
gen gör det möjligt att 
undvika ett vridmomen-
tavbrott samtidigt som 
den förblir kompakt och 



lätt.
ELSYSTEMET: ETT 
F R A M G Å N G S R I K T 
GIFTERMÅL AV TVÅ 
TEKNIKER
Alpine-teamet visade på 
stor uppfinningsrikedom 
när två elsystem, med ett 
årtionde emellan, skulle 
integreras. Genom integra-
tionen kunde existerande 
funktioner behållas samti-
digt som nya kunde läggas 
till på ett sätt aldrig tidigare 
skådat.
En enda ECU (motorstyr-
enhet) installerades för att 
säkerställa kommunika-
tionen mellan de två syste-
men. Denna innovation ger 
nya möjligheter för att fö-
renkla arkitekturer eller för 
ständiga förbättringar under 
hela produktens livscykel.
INNOVATIVA FUNKTION-
ER
A110 E-ternité erbjuder mer 
innovation än någonsin – 
tack vare ny utrustning som 
utvecklats av Alpines in-
genjörer
ETT EFTERLÄNGTAT ÖP-
PET TAK
En cabrioletversion av A110 
har länge efterfrågats. Al-
pine bestämde sig för att 
ta sig an den utmaningen 
i samband med projektet. 
Svårigheten var framför allt 

att hitta en lösning för ett 
snabbt avtagbart tak som 
gick att integrera i takets 
konstruktion. Målbilden var 
en enkel och lätt lösning, 
utan att påverka styvheten 
i karossen. Två takskal in-
jicerades med återvunna 
kolfibrer för att uppnå detta. 
Taket designades och byg-
gdes helt internt.

MED SKÄRMEN OCH 
LJUDSYSTEMET I CEN-
TRUM
Alpines ingenjörer har gjort 
det till en prioritet att ut-
veckla en bil som är lika 
vacker som effektiv. Detta 
måste speglas även i ku-
pén. Teamet lyckades kom-
binera designkraven med 
de elektroniska arkitektur-
erna. Lösningen: kabel-
dragningen gjordes direkt 
i instrumentbrädan och 
samma gränssnittsdator 
användes. Resultatet lever 
upp till förväntningarna och 
integrerar även:
 • ett toppmod-
ernt ljudsystem med 8 hög-
talare inklusive en subwoof-
er. Tack vare nya högtalare 
i mitten och bak skapas ett 
omslutande surroundljud
 • ett innovativt 
multimediasystem som an-



vänder förarens person-
liga surfplatta som multi-
mediaskärm, för att visa 
användarens vanliga 
miljö och appar. Denna 
lösning ger ett alltid up-
pdaterat operativsystem 
kombinerat med den se-
naste skärmteknologin
INNOVATIVA MATE-
RIALVAL
Genom att använda lin 
kunde vissa nyckeldelar 
göras mer miljövänliga 
och lättare. En andra 
E-ternité-prototyp ut-
vecklades också för att 
visa hur tekniken kunde 
tillämpas på delar som 
motorhuven, taket, bak-
rutan, grillen, sätesra-
marna mm. Materialet 
kommer från företaget 
Terre de Lin som har sitt 
säte nära Dieppe (Nor-
mandie, Frankrike). Lika 
starkt som kolfiber och 
med bättre akustik - lin 
är ett riktigt framtidsma-
terial.
Denna nya erfarenhet 
gör det också möjligt att 
förbereda sig för fram-
tiden. Faktum är att de-
signen av delarna nu är 
kompatibel med de olika 
kompositmaterialen, 
vilket innebär att sam-
ma form kan användas 

för att tillverka kol-, glas- 
eller linfiberkompositer. 
En lovande forskning 
inför framtiden. 
Text & Foto: Renault 
Group
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MINI Concept Aceman



Nu presenteras MINI 
Concept Aceman, den 
första förhandstitten på 
framtida MINI-genera-
tioners nya design. Den-
na konceptbil fokuserar 
på designen och de 
tekniska innovationerna 
som definierar den kom-
mande MINI-familjens 
karakteristiska form-
språk.
Med en helektrisk driv-
lina, det tydliga och re-
ducerade formspråket, 
Charismatic Simplicity, 
en ny digital interiörupp-
levelse och en ansvars-
full materialdesign utan 
inslag av läder eller krom, 
samlar MINI dessa egen-
skaper i den allra första 
crossover-modellen i 
premiumklassen inom 
småbilssegmentet.
- MINI CONCEPT ACE-
MAN ger en första glimt 
av en helt ny bil som 
överbryggar utrymmet 
mellan MINI Cooper och 
MINI Countryman i mod-
ellfamiljen, säger Tina 
Jarlerud, chef för MINI 
Norra Europa. Den här 
konceptbilen speglar hur 
MINI återuppfinner sig 
själv för en helelektrisk 
framtid och nyskapar vad 

varumärket står för: elek-
trifierad gokartkänsla, en 
omfattande - om än enkel 
- digital upplevelse och 
ett starkt fokus på mini-
malt miljöavtryck.
Ett exempel på detta 
är att ytor skapats av 
stickad återvunnen textil 
med friska färgkontraster 
kombineras med söm-
lösa digitala kontroller 
med en ny OLED-skärm 
som centralt gränssnitt. 
Allt skapar en ny, unik in-
teriörupplevelse som för-
blir omisskännligt MINI.
- Det helelektriska for-
donskonceptet gör det 
möjligt att styra designen 
mot de traditionella kärn-
värdena hos MINI, helt i 
linje med den traditionel-
la principen om kreativ 
användning av utrym-
met, säger Oliver Heilm-
er, chef för MINI Design. 
Dessa principer skapar 
modeller som tar liten 
plats på vägen samtidigt 
som de erbjuder mer ut-
vecklad komfort, mer 
mångsidighet och mer 
körglädje bakom ratten 
än någonsin tidigare.
MINI Concept Aceman 
har fyra dörrar och en 
stor bagagelucka med in-



vändig plats för fem per-
soner. Bilens konstruk-
tion bygger på funktionell 
design med korta över-
häng som skapar maxi-
malt utrymme för pas-
sagerare och bagage på 
en minimal yta.
Front med individuella 
accenter
Den upprättstående 
fronten på MINI Concept 
Aceman presenterar sig 
på ett iögonfallande sätt. 
Varumärkets ikoniska 
design har omtolkats för 
att återspegla crossover-
egenskaper och helelek-
trisk drivlina. Kylargrillen 
i mitten av fronten omges 
av klara ytor, den traditio-
nellt sexkantiga konturen 
har ytterligare förfinats 
till en åttakantig kontur. 
Den nya designen ac-
centueras även av en up-
plyst ram som med LED-
belysningen i en ljusgrön 
nyans ger en spännande 
ljussignatur såväl under 
dagsljus som i mörker. 
Det centrala grillelement-
et i MINI Concept Ace-
man är helt stängt, men 
Matrix LED-enheter inte-
grerade i dess övre del 
skapar spännande ljusef-
fekter för att välkomna 

sina passagerare.
Bakifrån ger generöst 
designade ytor och hor-
isontella linjer MINI Con-
cept Aceman ett modernt 
utseende, som tydligt 
framhäver fordonets 
bredd.
MINImalism i interiören
Digitalisering har möjlig-
gjort ett minimalistiskt 
koncept som samtidigt 
maximerar upplevelsen 
på ett typiskt MINI-sätt. 
Interiören präglas av re-
ducerad design med ty-
dliga konturer och nog-
grant utförda detaljer. 
Konceptbilens förarposi-
tion är reducerad till det 
absolut nödvändigaste, 
precis som designern av 
den klassiska MINI hade 
i åtanke redan 1959. 
Alec Issigonis designade 
en interiör som förutom 
sätena, ratten och väx-
elspaken inte behövde 
något mer än ett centralt 
cirkulärt instrument samt 
vippbrytare, för att skapa 
oöverträffad körglädje.
Trogen traditionen är 
växlingsreglaget placerat 
under den stora skär-
men. Touchstyrning med 
hjälp av toppmodern 
digital och analog funk-



tionalitet kombinerat med 
fysiska brytare som skapar 
en omisskännlig och typisk 
MINI-upplevelse.
Vippbrytarna manövrerar 
parkeringsbromsen, växlar, 
aktiverar och inaktiverar 
körningen, väljer Experi-
ence Modes samt justerar 
ljudvolym. Varje brytare är 
individuellt utformad som en 
vridknapp eller vippströmb-
rytare för intuitiv användnin-
gen.
Innovativt användargräns-
snitt i form av en cirkulär 
OLED-display
MINI är världens första bilt-
illverkare som presenterar 
en cirkulär OLED-skärm 
som tar upp hela ytan på det 
centrala gränssnittet. Skär-
men och användargräns-
snittet är en omtolkning av 
det välbekanta centrala 
gränssnittet som tar MINI till 
framtiden, men med en nick 
åt traditionen.
Användargränssnittet har 
också en modern layout och 
snyggt designade widgets. 
Display- och kontrollsyste-
met i produktionsfordonet 
kommer att baseras på 
den senaste generationen 
av MINI-operativsystemet, 
som för första gången är 
byggt på en Android Open 

Source Project (AOSP) 
mjukvarustack.
En annan höjdpunkt är dis-
playområdet, som sträcker 
sig utanför det centrala 
gränssnittet. Rörliga bild-
projektioner kan överföra 
kontrollsystemets innehåll 
till hela instrumentbrädan, 
vilket skapar en digital up-
plevelse som sträcker sig 
ända ut i dörrpanelerna. 
Projektionsmöjligheten öpp-
nar för en oändlig variation 
av representationer – allt 
från en skarpt avgränsad 
karta till spridda bilder av 
moln. Projektionens färg-
schema och ljusstämning 
ackompanjeras också av 
lämpliga ljudsekvenser.
Användaren kan även an-
vända ett eget bildmotiv till 
OLED-skärmen i det per-
sonligt anpassade läget. 
Denna nya form av person-
alisering kompletteras av en 
rörlig bildprojektion på in-
strumentbrädan som exem-
pelvis kan visa molnforma-
tioner, havsvågor eller den 
skimrande ytan på en pool. 
Den valda projektionen ac-
centueras även av en lämp-
lig ljudbakgrund.
Pop-up-läget i MINI Con-
cept Aceman ger avancerad 
navigation med ett antal in-



byggda överraskningar. 
Systemet kan föreslå 
lämpliga navigationsdes-
tinationer baserat på en 
vald kategori och sedan 
visa rutten på OLED-skär-
men samt via projektion 
på instrumentbrädan. Man 
kan till exempel välja en 
fritidsaktivitet i kategorin 
“Äventyr”, en populär res-
taurang under “Smakligt” 
eller en, för närvarande 
aktiv evenemangsplats, 
som en “Trendande” des-
tination.
Känner man för att bli up-
piggade eller har tråkigt 
så kan Vivid Mode möjlig-
göra en interaktiv design 
av visningsområdet på 
OLED-skärmen och de 
intilliggande ytorna. Detta 
är en underhållningsfunk-
tion som kan användas 
både under korta pauser 
vid stopp vid trafikljus eller 
under laddning av hög-
spänningsbatteriet.
MINI Companion hälsar 
dig välkommen
Redan innan du påbörjar 
din resa erbjuder MINI 
Concept Aceman en ho-
listisk upplevelse av ljus 
och ljud med en flytande 
övergång mellan exteriör 
och interiör. Så fort någon 

närmar sig MINI Concept 
Aceman följs de av ljus 
från fronten på fordonet 
som blir ljusare ju när-
mare de kommer. Samti-
digt kommer ett interaktivt 
ljud från de yttre högtalar-
na där intensiteten är kop-
plad till avståndet mellan 
fordonet och användaren. 
När fordonet är upplåst 
visar grillens yta en Union 
Jack-grafik med matris-
LED. Samtidigt ger ramen 
kring grillen och den högra 
strålkastarens LED-matris 
en vänlig blinkning.
När dörren öppnas pro-
jiceras en grafisk bild på 
instegsområdet. En mots-
varande radiell skur av 
färger kan samtidigt ses 
på den runda displayen 
på det centrala gränss-
nittet. Välkomstscenariot 
fullbordas av orden “Hey 
Friend” på displayen för 
att sätta stämningen inför 
den kommande körningen 
i MINI Koncept Aceman.
Krom och läder helt utes-
lutna
Den klassiska inrednin-
gen kombineras med 
speciella färg- och mate-
rialval framtagna för MINI 
Concept Aceman, utvalda 
med ett medvetet öga på 



hållbarhet. Inga kromade detaljer 
förekommer – vare sig på utsi-
dan eller insidan. Ratten, liksom 
sätena, dörrpanelerna och alla 
andra invändiga ytor, är läderfri. 
Rattkransen är laminerad med 
mörkgrön sammetsvelour, vilket 
ger en extra behaglig känsla och 
multifunktionsknapparna är inte-
grerade under bakgrundsbelysta 
textilytor.
Text & Foto: BMW Group
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Ford Mustang



Ford Mustangs inverkan går långt 
utöver de över 10 miljoner bilar 
som sålts under dess 58 år av kon-
tinuerlig produktion. Den har gjort 
tusentals framträdanden i film, tv, 
musik och TV-spel och är världens 
mest omtyckta bil på Facebook.
Sedan den senaste Mustangen in-
troducerades 2014, har Mustang 
blivit världens mest sålda sportcou-
pé varje år.
Atletisk prestanda
Den nya coupén och cabrioleten tar 
Mustangs atletiskhet till nya höjder, 
inklusive uppgraderad hårdvara, 
mjukvara och trimning – plus en 
ny Gen IV 5,0-liters V8-motor som 
ger ännu bättre respons och pres-
tanda.
Nya Mustang GT har ett nytt luft-
induktionssystem med dubbla 
luftintag och design med dub-
bla gasspjäll, vilket minimerar in-
duktionsförlusterna och möjliggör 
högre flödeshastigheter.
Upp till sex interaktiva och an-
passningsbara körlägen optimerar 
prestanda under en mängd olika 
körförhållanden: Normal, Sport, 
Slippery, Drag, Track och en an-
passningsbar inställning med flera 
tillgängliga profiler, skräddarsydda 
för individuella förares preferenser.
Körresponsen har förbättrats ge-
nom minskad följsamhet från ratt 
till däck, medan ett snabbare styr-
förhållande förbättrar den nya 
bilens kurvdynamik.

Varvtalsmatchning håller motor-
varvtal när kopplingen är ilagd för 
att bibehålla maximalt vridmoment 
mellan manuella växlingar. Detta är 
standard på GT vilket ger ännu mer 
precision i vad som är den mest 
bankörnings-kapabla Mustangen 
någonsin.
GT: säljs antingen med Fords 
10-växlade automatiska växel-
låda eller en sex-växlad manuell 
låda. Det standardiserade Perfor-
mance Pack innehåller 19-tums 
lättmetallfälgar, en sportdifferential 
för bättre grepp, 19-tums Brem-
bo-bromsar och ett aktivt avgas-
spjäll som ger justerbara motorljud 
för att passa körscenariot. Valbar 
MagneRide® aktiv fjädring över-
vakar förhållandena tusen gånger 
per sekund och använder en ele-
ktroniskt kontrollerad vätska för att 
anpassa dämpningsmotståndet till 
väglaget.
Förarfokuserad, digital upplevelse
Bakom den ikoniska exteriörsil-
huetten av sjunde generationens 
Mustang finns den mest tekniskt 
avancerade, förarcentrerade cock-
piten bland alla Mustanger hittills, 
som kombinerar det bästa från 
dåtid, nutid och framtid.
Mest märkbart är borttagandet av 
Mustangs traditionella dubbla övre 
instrumentbräda, vilket ger plats för 
en öppen, flytande och inglasad 
mittkonsol, fullmatad med teknik.
Bakom den nya, tjockare, platt-



bottnade ratten sitter ett 12,4-
tums digitalt instrumentkluster 
med en hög grad av anpass-
ningsbarhet. Dessutom har de-
signen för de olika körlägena 
gjorts om för den nya modellen.
Det digitala instrumentklustret 
flyter sömlöst in i en 13,2-tums 
SYNC 4-skärm bakom samma 
integrerade glas, vinklat mot 
föraren. Den ergonomiska 
placeringen av dessa skärmar 
ger tydlig visuell information 
och lättåtkomliga kontroller, 
som tillsammans skapar en up-
pslukande digital upplevelse.
Mustangs anpassningsbara 
cockpitkluster och interiörmiljö 
går i koppar och mörka färger, i 
ett liknande tema som används 
för Mustang Mach-E, och kan 
konfigureras helt som föraren 
själv vill. Kluster-displayer och 
omgivande interiörbelysning 
kan konfigureras i förarens 
valda toner, medan instrument-
kluster anpassar sig till det 
valda körläget. När man väljer 
personliga körlägesinställnin-
gar visas en visualisering av 
bilens inställningar på mitten 
med hjälp av Unreal Engine 
3D-programvaran, en dator-
spelmotor som producerar re-
altidsrenderingar. Genom att 
interagera med pekskärmen 
kan fordonsinställningarna jus-
teras genom att dra grafiken för 

att rotera bilen virtuellt.
Nästa generations Mustang får 
ett nytt interiörmönster som ut-
vecklats speciellt för varumär-
ket. Bilen har lädersäten och 
mjuk plast över instrument- och 
dörrpanel, med en ratt helt i 
läder.
Modeller i högre serier kommer 
med ett urval av accentsömmar 
på ratten och ett unikt perfore-
ringsmönster för klädseln över 
mittkonsolen, kompletterat med 
färgkoordinerad, asymmetriska 
accentränder på säkerhets-
bältena.
Mittkonsolen innehåller också 
en trådlös mobiltelefonladdare 
tack vare det extra utrymmet 
som ges genom att flytta fler 
funktioner till pekskärmen.
Fords senaste SYNC 4-system 
är helt kompatibelt med Apple 
CarPlay och Android Auto, som 
integreras sömlöst med Ford-
Pass-appen. Precis som den 
elektriska Mustang Mach-E, 
har den nya Mustangen trådlös 
uppdateringskapacitet via Ford 
Power-Up.
Det senaste ljudsystemet från 
B&O ger skarpt ljud genom 12 
högtalare och en subwoofer, 
inklusive användningen av 
Fords elektroniska ljudförbät-
tringsteknik för att förstärka 
motorljudet direkt in i kupén.
För första gången har varje 



modell i den nya Mustang-serien 
sin egen unika front, vilket gör att 
kunderna kan välja det utseende 
som bäst passar deras egen per-
sonlighet. GT, hjärtat av Mustang-
märket, har större grillöppningar 
konstruerade för att tillåta ökat 
luftflöde, vilket återspeglar öknin-
gen av kraft och prestanda. Bilens 
aerodynamik optimeras ytterligare 
med tillägget av nya motorhuvs-
ventiler och omdesignad främre 
splitter.
Mustang cabriolet fortsätter sitt 
arv av att erbjuda maximal frihet. 
En enkel aktivering med det cen-
trerade handtaget öppnar och 
stänger det helfodrade och isol-
erade tygtaket. Den kompakta 
takdesignen och den oberoende 
bakre fjädringen bidrar också till 
betydande bagageutrymme som 
rymmer upp till två golfbagar.
Under motorhuven bidrar en ny 
motorkåpa, svart torn-till-torn 
fjäderbensstag, nydesignat em-
blem och bättre kabel-, bränsle- 
och bromsledningar till en förbät-
trad estetik runt hjärtat av Mustang. 
Animerad välkomstbelysning och 
Mustang-unika välkomstskärmar 
möter också föraren när denne 
närmar sig bilen.
Nya Mustang lanseras med 12 fär-
galternativ inklusive tre nya nyan-
ser – iögonfallande Blue Ember, 
Vapor Blue och Yellow Splash. 
Kunder kan också välja mellan 
svarta eller röda Brembo brom-

sok, alla med Mustang-loggan, 
plus ett urval av två nya 19-tums 
lättmetallfälgar.
Nya Mustang Dark Horse ger ulti-
mat bankapacitet
Mustang Dark Horse debuterar 
tillsammans med nya Mustang 
GT. Mustang Dark Horse är det 
ultimata uttrycket för bankapacitet 
och grunden för märkets motors-
portinsatser.
Med utgångspunkt i den atletis-
ka, tuffa designen och de digitala 
upplevelserna av sjunde gen-
erationens Mustang, levererar 
Dark Horse-serien den mest ban-
fokuserade precisionen av alla 
Mustanger hittills.
Kärnan i denna nya Mustang är 
en version med högre effekt från 
den helt nya Gen IV V8-motorn 
med nya kamaxlar och unik Dark 
Horse-inställning, med segmen-
texklusiv design med dubbla gas-
spjällshus för dubbelt så mycket 
luft i motorn för maximal prestan-
da. Dark Horse kommer som stan-
dard med en unik sexväxlad 
TREMEC manuell växellåda med 
växelkula i titan, tillgänglig exklu-
sivt för denna modell, eller Fords 
10-växlade automatiska växellåda 
med paddelväxlar.
Mustang Dark Horse kommer som 
standard med Performance Pack-
age som möjliggör varumärkets 
“Track Sprint”-kapacitetskrav. Det 
som möjliggör denna extra kapa-
citet inkluderar en extra motorolje-



kylare, transmissionsoljekylare (med 
automatisk växellåda), en unik och 
lättare kylare med större värmeavstöt-
ning, plus kraftfullare kylfläktar för att 
förbättra uthållighet och återhämtning, 
och bakaxelkylare. En standard Torsen-
differential maximerar greppet för för-
bättrad acceleration och kurvtagning.
En elektronisk driftbroms tillför ny 
teknologi till racingbanan och möjlig-
gör den bakhjulsdrivna driftkapaciteten 
hos Mustang med det visuellt tilltalande 
och funktionaliteten hos en traditionell, 
mekanisk handbroms. Performance 
Electronic Parking Brake är konstru-
erad för både nybörjare för att lära sig 
och förbättra sina driftfärdigheter och 
förse expertförare med ett tävlingsfär-
digt system.
Mustang Dark Horse har också visuella 
uppgraderingar utformade för att åter-
spegla dess position som höjdpunk-
ten i den sjunde generationen och öka 
bankapaciteten.
Framtill omger en djärv skugg-grafik 
de mörklagda LED-strålkastarna, som 
kompletterar en unik glansig svart grill 
och en omdesignad nedre stötfångare 
med högblanka “huggtänder”. Nedre 
sidokjolar och en fast bakvinge, unik 
race-inspirerad diffusor och mörka fyr-
kantiga avgasspetsar framhäver bilens 
bankörnings-fokuserade design.
Traditionella Mustang-loggor ersätts 
med en ny Dark Horse-logotyp på 
de främre hjulhusen, bakluckan och 
dörrtrösklarna, medan en Dark Tarnish-
anodiserad version av den berömda 

ponnyn finns kvar på framsidan. In-
teriört ersätter det unika Dark Horse-
emblemet den vanliga Mustang-loggan 
på instrumentpanelen och digitala dis-
player, och varje bil har ett individuellt 
chassinummer.

Dark Horse leder Ford Mustangs åter-
komst till global motorsport
Introduktionen av Dark Horse lägger 
grunden för Mustanger som kommer 
att tävla globalt i en mängd olika serier, 
inklusive GT3, GT4 och NASCAR.
Dark Horse S är byggd unikt för motor-
sport som en avskalad version av den 
serietillverkade Dark Horse-versionen. 
Alla icke-nödvändiga delar och trim-
delar har tagits bort för Dark Horse S. 
Inuti finns en fullständig FIA-certifierad 
säkerhetsbur, säkerhetsnät, en rac-
erstol med säkerhetsbälten och en 
racingratt med snabbkoppling. Andra 
säkerhetsfunktioner inkluderar elektris-
ka frånkopplingar och ett brandsläck-
ningssystem.
Ford återvänder till fabriksstödd GT3-
racing med en helt ny Mustang GT3 
IMSA racingbil som också kommer att 
vara tillgänglig för kunder, från och med 
24 Hours of Daytona 2024. Skapad av 
Ford Performance och Multimatic, drivs 
Ford Mustang GT3 av en 5,0-liters V8-
motor kommer att leverera den fulla 
potentialen för uthållighetsracing hos 
en Ford Mustang för kunder över hela 
världen. 
Text & Foto: Ford
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ŠKODA VISION 7S



Škoda Auto presenterar 
nu en förhandstitt på vårt 
kommande designspråk. 
Den första interiörskis-
sen av konceptbilen VI-
SION 7S avslöjar en 
rymlig bil med en helt ny, 
mångsidig interiörarkitek-
tur som erbjuder plats för 
upp till sju personer. Håll-
bara material används för 
att skapa den minimalis-
tiska interiören. Det nya 
formspråket är autentiskt 
och erbjuder intuitiv kon-
troll av digital teknik och 
en hög grad av funktional-
itet. Med sitt 89 kWh-bat-
teri har bilen en maximal 
räckvidd på över 600 km 
(WLTP).

En nydesignad, upp-
seendeväckande front
Det betydligt bredare och 
plattare Škoda-gallret är 
mörkt och stängt. De 
främre strålkastarna, som 
har flyttats långt ut till for-
donskanten, är anord-
nade i två rader ovanför 
varandra, och den skarpt 
definierade färdljusrem-
san ovanför sträcker sig 
i sidled in i de uttalade 
vingarna och förlänger 
ljusklustret för att bilda ett 
‘T’.

Den slående, helt omg-
jorda stötfångaren har sju 
vertikalt anordnade luft-
intag, där det centrala har 
en insats i iögonfallande 
orange. Det nedre delen 
är försedd med ett under-
åkningsskydd i aluminium. 
Stora, aerodynamiskt op-
timerade hjul framhäver 
VISION 7S:s kraftfulla vi-
suella utseende. Sidovyn 
definieras av tydliga ytor 
och en svagt sluttande 
taklinje bakåt.

Innovativa lösningar
Interiören i den nya kon-
ceptbilen Vision 7S har en 
symmetrisk omslutande 
design, plus en bred, hor-
isontell instrumentbräda 
som sträcker sig till dör-
rarna, vilket förstärker 
känslan av rymd. Ett 
optimalt placerat hand-
stöd gör det enkelt och 
bekvämt att interagera 
med den fristående verti-
kala pekskärmen och hap-
tiska knapparna.
Haptiska kontroller är 
också integrerade i den 
omdesignade ratten med 
vertikala ekrar. Den är till-
plattad upptill och nedtill 
för att ge föraren en klar 
sikt av instrumentpanelen. 



Under centraldisplayen finns 
en mittkonsol med tre stora, 
haptiska vridreglage; dessa, 
tillsammans med två stora 
knappar och en roterande kon-
troll under dem, bildar en hap-
tisk kontrollpanel.
Interiörbelysningen framhäver 
olika delar av interiören, inklu-
sive laddningsstatus, och ger 
lämplig belysning när du stiger i 
och ur bilen. Dörrpanelerna har 
också interaktiva haptiska och 
visuella element.
Den integrerade barnstolen är 
placerad i mittkonsolen – den 
säkraste platsen i ett fordon. 
Framstolarnas ryggstöd är 
försedda med hållare för mul-
timediaenheter för passagera-
re på andra och tredje raden. 
Dessa har också förvaring inte-
grerade i sig.

Skjutreglage för olika lägen
Den rymliga interiören erbju-
der två konfigurationer som ger 
en ny rumslig upplevelse för 
olika situationer – körning och 
avkoppling.

I körläget är alla reglage inställ-
da i sina idealiska lägen och 
den centrala pekskärmen är i 
vertikalt läge för att visa all rele-
vant information under körning.

Relax-läget kan aktiveras när 
du laddar eller stannar för vila; 

ratten och instrumentgruppen 
glider framåt och första och 
andra sätesraden flyttas bakåt 
för en ännu mer avslappnad 
sittställning. Detta alternativ er-
bjuder passagerarna maximalt 
utrymme och komfort.

Text & Foto: Škoda
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PAGANI UTOPIA



Det är nog många om 
förvånas över att Paga-
nis nya bilmodell Utopia, 
som varken kommer med 
eldrift eller hybridteknik. 
Istället hittar vi en V12 
på 864 hästkrafter med 
en dubbelturbo från Mer-
cedes. Det känns ovanligt, 
men kanske är detta den 
sista fossildrivna sport-
bilen vi kommer att få se 
på marknaden framöver. 
Det gör ju Pagani något 
unik och kanske lite bakåt-
strävande.

Utopia som tar över efter 
Huayra har ett formspråk 
som känns igen från den 
tidigare modellen, som i 
sin tur har former som kan 
kännas igen från gamla Le 
Mans bilar. Inredningen är 
också väldigt klassisk i sitt 
utförande men med mod-
erna inslag i form av digi-
tala mätare.

Som vanligt är det högsta 
kvalitet som gäller för Pa-
gani och Utopia är abso-
lut inget undantag. Både 
skinndetaljer och kompo-



nenter är tillverkade med 
högsta finish. Målsättningen 
med en Pagani är att den 
skall vara som ett stycke 
konst, här är Pagani bland 
de bästa i sin genré.

Dock kan designen kan-
ske kännas lite tråkig och 
förutsägbar, inte lika tuff 
som Zonda eller Huayra. 
Det gör den heller inte lika 
unik som dessa två. Man 
kan tycka att om man nu 
från bilmärket skall släppa 

en ny modell, kanske det 
borde vara lite mer desig-
nutveckling och skilja sig 
mer från Huayra.

Men trots att Pagani inte 
fokuserat på att vara snab-
bast eller starkast, har den-
na bil goda förutsättning att 
vara snabb. Pagani har sat-
sat mycket tid och pengar 
på att lätta bilen. Detta har 
man gjort genom sitt paten-
derade Caro-Titanium som 
är en blandning mellan titan 



och komposit. Med hjälp 
av detta och en rad an-
dra saker hamnar bilen på 
1280kg i tjänstevikt. Detta 
tillsammans med de över 
åtthundra hästkrafterna 
motorn levererar har den-
na bil alla förutsättningar 
att vara riktigt snabb.

Men trots vad vi på för-
laget tycker om bilen, har 
de första 99 modellerna 
redan sålt slut. Detta trots 
en kraftig prislapp på 30 (!) 
miljoner.
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