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Tidningen fyller 3 år
Tänk att vi hållit på i 3 år nu. Ingen kan
säga att tiden inte går fort när man har
roligt. Många trevliga medarbetare har
man fått chansen att jobba med. Inte
kunde jag heller ana att vi på 3 år kunde
blir så stora som vi blivit, det är mer än
vi kunnat önska. Tänk att få vara med
att skapa framtidens mediakanal. Jag
tror att vi skrev historia inom svensk bilmedia när vi skapade Sveriges första
renodlade e-tidning för bilintresserade.
Men vår resa har bara börjat. Tack vare
alla ideella medarbetare kommer vi
fortsätta skapa en tidning även i framtiden. Jag tror att vi kommer att få se fler
och fler gratis tidningar på nätet. Detta
ser vi positivt på, det betyder att vi varit
med och skapat något mycket större än
vi kunnat förstå.

tig, därför missar vi inte driftingens utveckling samt det ökande intresset för
att köra bana. Sedan kommer vi alltid
att inspireras av duktiga entreprenörer
inom bilbyggarvärlden, så som Lukas
Koos som gärna delar med sig av sin
Det är lätt att man blir lite nostalgisk kunskap. Han tycker det är viktigt att
när man tittar tillbaka 3 år. Vilken ut- hjälpa nya bilbyggare så intresset aldrig
veckling vi gått igenom dessa 3 år, från dör ut. Något vi på tidningen uppskattar
en tidning på 40 sidor till ett magasin och hoppas fler följer. Vi kommer heller
på över 80 sidor. Vår målsättning är inte sluta att skänka annonsutrymme
att ha lite färre reportage men istället samt överskott till välgörande ändamål.
mer bilder och kvalitativt innehåll. Det
verkar vara en lyckad kombination, då Vi är mycket stolta över er läsare och
vi i läsarundersökningar får bra beröm hoppas ni står vid vår sida eftersom vi
för vårt innehåll. Folk gillar helt enkelt vill fortsätta göra en gratis tidning i flera
det vi gör, så det kommer vi fortsätta att år till.
satsa på. Sedan tycker vi bredden av
innehållet i vårt magasin är otroligt vikViktigt är också att ni läsare sprider
ryktet om att vi finns så att vi fortsätter
växa.
Vi vill nämligen kunna ge er läsare en
gratis tidning även i framtiden.

Ledare

Text: Daniel Serénus

Reportage
Text & Foto: Christoffer Talvis

Från ointresserad av styling till att bygga en
prisad Civic inom loppet av några år...

Nässjö verkar vara ett stylingrikt samhälle vad gäller
bilbyggandet, var och varannan ombyggd bil som man
ser är från dom trakterna. Nu
är det en tjej som byggt om
denna populära Honda Civic
från 90-talet. Det är kul att fler
och fler tjejer börjar ta för sig
och visar att de inte är rädda
för att smutsa ner sig. Denna
tjej har mest sin pojkvän att
skylla på och honom känner
ni garanterat igen, Erik Jarl,
med en extremt stylad Nissan
200sx. Innan Charlotte Kurtz
träffade Erik var inte stylade
bilar något jättestort intresse.
Hennes pappa gillar amerikanska bilar och sedan liten
var hon med honom i garaget
samt på bilträffar för amerikanska bilar.
När jag träffade Erik första
gången hade han sin bil med
sig. Det första jag frågade var;
vad är det där för bil? Säger
Charlotte med ett skratt.
Till en början hjälpte Charlotte till mycket med Eriks
Nissan; fick köra mycket av
skitgörat vill säga... ...slipa!
Men genom att vara med
Erik i garaget lärde hon sig
hur man plastar och allt annat som hör till. I slutet av
bilutställningssäsongen 2011
hade Charlotte skaffade sig

Charlotte viste inget
om att styla bilar.

en pendlarbil för att ta sig till
jobbet. Hela den sommaren
åkte de runt på massa träffar
i Eriks bil. På hösten kände
Erik att han inte ville bygga
vidare på den bilen och då
gav Charlotte förslaget att
hon ville göra något skoj med
sin bil. Erik blev en mentor
under hela bygget och Charlotte gjorde det mesta själv,
det var ju trots allt hennes
bil. Vad som skulle ske med
bilen var inte riktigt bestämt
förutom att den skulle breddas ganska rejält. Något färdigt kjolpaket var det inte tal

RUGGIT FET!
Charlotte har verkligen hittat receptet
på hur en bak skall
se ut.

om, utan här skulle det plastas och spacklas.
Jag gav som förslag till Erik
en dag att vi skulle åka upp
till en verkstad som jag höll
till vid med min far när jag
var yngre och se om det
fanns några delar där som vi
kunde använda oss av, vilket
det gjorde, säger Charlotte.
Med några delar med sig
hem kunde ombyggnationen
påbörjas. Jag fick direktiv av
Erik hur jag skulle gå tillväga,
breddningen och sidokjolar-

na var det första som påbörjades. Många som breddar
sina bilar brukar ha ett par fälgar som de utgår ifrån, men
inte i detta fall. Charlotte började skapa sina breddare tills
de hade den form och bredd
som var bra, för att sedan limma dessa på plats. En månad
efter projektet hade startat
fick hon sin första sponsor,
Bythjul.com som ville vara
med och sponsra med en uppsättning fälgar.
Detta kändes hur kul som
helst, första bygget och ett
företag ville vara med och bi-

Disco Disco!

Här är det spela i
dubbel bemärkelse
som gäller.

dra med något, säger Charlotte
med ett leende.
Även om hon ofta hade Erik till
hands i garaget, tog det sin lilla
stund att tillverka allt när man bygger många delar från början. När
fälgarna väl hade landat i Nässjö var det äntligen dags, skulle
dom få plats i hjulhusen eller var
hon tvungen att bygga om? Vad
tror ni? Självklart gick fälgarna
och däcken fritt i hjulhusen, men
för att vara på den säkra sidan
gjordes några små justeringar.
När allt detta var klart, gav Erik
henne uppgiften att skissa
upp hur ville att front och
bakspoiler skulle se
ut.

Då jag gillar att rita så gick detta väldigt fort. Har alltid gilla att
rita. Plus nu hade jag en bild
i huvudet hur jag ville att bilen
skulle se ut, säger Charlotte.
Så var det dags för Charlotte
att damma ner sig igen, då
Hondans originalfront och en
BMW front inte är lika för fem
öre. Det var det bara att ta fram
kapmaskinen och dela på frontarna och sedan skruva ihop
dem för att bygga vidare.
Jag personligen tyckte själv
att det såg förskräckligt ut och
kunde inte förstå hur detta
skulle kunna bli bra, säger en
skeptisk Charlotte.
Men jag litade på vad Erik
sa och vi höll på länge med
fronten innan den blev bra. Då
fronten inte blev tillräcklig låg,
satte Charlotte en spånskiva
10 centimeter under frontens
underkant och där emellan
spändes tyg fast. För att sedan
skapa de former som hon ville
ha, användes bonocell som är
väldigt lätt arbeta med. Fler och
fler börjar använda det istället
för fogskum. Efter många timmars slit hade äntligen fronten
rätt design och form, då var
det bara på med polyester och
glasfiberväv för att sedan finslipa den. Nu var det dags för

Tack till:
Erik ”Jarlen” Jarl
Familjen Kurtz
Bythjul.Com
Ljudia.se
Autosmart.se
Collexstyling.se

projektets svåraste bit som tog
längst tid och krävde många
funderingar, nämligen bakspoilern. Men skam den som ger
sig. Erik var den som var mest
skeptisk till att det skulle gå att
få till så som Charlotte hade
skissat upp. Men några veckor
senare var bakspoilern klar. Nu
var det bara tre månader kvar
tills bilen skulle vara färdig och
stå på Bilsport Performance &
Custom Motorshow, vilket var
målet. Bilens yttre var klart för
att grundas och lackas.
Det kändes skönt att jag med
hjälp av Erik hade kommit så
här långt, men jag kunde verkligen inte slappna av än, säger
Charlotte.
Innan bilen skulle lackas, skulle
insidan göras i ordning. Här
hade Charlotte verkligen inga
förslag på hur det skulle se ut,
enbart att det skulle vara partytema med skräckinslag. Under några timmar satt hon och
skissade och kladdade hur det
skulle kunna se ut. När hon väl
kände sig nöjd, visade hon upp
skissen för Ljudia som hade visat intresse för bygget. De gick
in och sponsrade med ljud och
det var dags att börja plasta
och sedan koppla in allt. Denna
bit gick väldigt fort då hon nu
hade vanan inne att använda

sig av polyester och glasfiber.
Äntligen var det dags för lack.
Men då hon bara hade hållt i en
lackspruta en gång under tiden
hon hjälpte Erik med hans bil,
överlät hon till Erik att sköta
lackeringen. Men även för Erik
var det första gången att lägga
en flakelack. Efter några timmar
i lackboxen hade äntligen bilen
fått färg på sig, med finfint resultat. En vecka innan påskhelgen fick hon ledigt från sitt jobb
för att montera tillbaka alla delar och Erik våtslipade bilen så
lacken fick den rätta finishen.
Då hände det man inte vill ska
hända, en bit på cirka 5 centimeter av lacken släppte.
Vid detta skede visste jag inte
om jag skulle börja gråta eller
skratta, men Erik lugnade mig
och sa att detta fixar vi till,
Säger Charlotte.
Erik lyckades lacka om den
delen och bilen blev utställningsklar. Charlotte var oerhört
nöjd med resultatet. Några år
tidigare hade hon inte kunnat
tänka sig att hon själv skulle ha
en stylad bil utställd på en av
Sveriges största bilmässor.
Nu under sommaren har hon
lyckats plocka hem några priser med bilen, vilket är ett bevis
på att man lyckats bra.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började redan som liten, då min pappa ville ha en pojke och inte en flicka. Jag fick bilar istället for barbiedockor. Min mamma var galen i rally och race, så hon önskade att jag skulle vara
co-driver när hon skulle köra rally, men det blev tyvärr aldrig av. Där började mitt bilintresse. Jag
köpte min första bil 2004, en gammal Toyota Corolla hatchback från 1985. Började att bygga om
den en vecka efter jag köpt bilen. Det tog mig tre dagar, sen hade jag dödat motorn. Så jag bytte
den mot en ny motor (4AGE) med vassare kamaxlar som jag köpte av en kompis. Tog inte länge
där heller innan den skar, då jag använde den flitigt på strippen. Då var det bara att bygga något
ännu värre, så det blev en (4AGZE) kompressor-motor från en Toyota MR2. Det tog 8 timmar så
var den gamla motorn ur och den nya på plats. Sen renoverade jag resten av bilen och lackade
den med en mörk candy rosa ihop med vita fälgar. En fräck liten bil på 850 kilo och 210 hästkrafter. Sen har det bara fortsatt med nya projekt och nya ideer.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Vet inte riktigt. Tycker jag har mycket kvar att lära, då det alltid kommer nya saker att utforska. Jag
gör så mycket jag kan själv. Gjorde allt kolfiber till min Mitsubishi Evolution själv och sen har jag nu
renoverat och hellackerat min Nissan Skyline där jag har slipat, spacklat och lackad den helt själv.
Så om jag måste sätta en siffra så kanske 6-7 då jag inte är rädd för att prova nya saker
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det var nog när jag hade min Evolution, jag skulle till E Custum Meet i Osby 2011 dagen efter. Min
startmotor på bilen hade gått sönder och hur mycket jag än slet så fick jag inte den nya på plats
(jag var lat och ville inte ta av avgassystemet). Fick hjälp av en kompis som höll avgassystemet åt
sidan så jag till slut fick dit startmotorn. Fortsatte göra bilen klar och blev klar cirka halv ett på natten. När jag skulle köra ut bilen ur garaget ville inte bilen svänga. Jävla bilhelvete tänkte jag. Blev
att hyra en stor bil med släp, det var första och sista gången någon av mina bilar är trailerqueen.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Helt säkert att maskera, om det gäller som bilbyggarkonst. Jag verkligen hatar att maskera med
papper och tejp innan lackering, verkligen skittråkigt men det måste tyvärr göras.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Puha, den är svår då det inte fanns så många stora bilbyggare som jag kände till när jag började
bygga bil i Danmark. Men en som jag kommer på är Erling, från Erlings Autolakering i Helsingör

Fakta
Namn:
Gritt Gerner
Ålder:
31
Bor:
Klippan, Helsingborg
Arbete:
Lackerare & Förskolelärare
Civilstatus:
Förlovad

(trollkaren även kallad).
Bästa garage drycken?
Utan tvekan Redbull, eller vilken energydryck som helst egentligen. Allt som ger en extra energi!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Varannan vecka när jag har min son blir det inte något alls gjort i garaget. Det är mest under vinterhalvåret som jag tillbringar mycket tid i garaget, blir nästan varje dag efter arbetet. Under sommaren då
putsar jag mest och njuter av bilen. När Skylinen byggdes om i vintras så hade jag det rätt bra då bilen
stod på jobbet (jobbar som lackerare) så på lunchrasterna då åt man upp maten fort sen gick man och
skruva lite på den. Har jag inget att göra med min egen bil då hänger jag mycket i mina vänners garage
och hjälper dem eller bara umgås och har trevligt.
Så jag vill nog påstå att många timmar tillbringas med bilen eller bilar. Annars blir det att man letar på
nätet hemma efter nya saker till bilen, lite av ett beroende!
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag har ju min Nissan Skyline R33 GTR som jag har renoverat under vintern 2011-2012, den har jag
kört runt med på många utställningar under sommaren. Det har varit ett riktigt bra år med den, men nu
kliar det i fingrarna att få köra med den på riktigt (strippen alltså). Har lite planer att bygga något värre
av den, antingen Timeattack eller dragracing och då blir det en större ombyggnation av motorn som
gäller. Säkerhet kommer att stå överst på listan, så det blir att rensa den invändigt och bygga bur och
sen fortsätta med väghållningen. Att bygga motor med mycket effekt men ändå driftsäker kommer bli en
utmaning. Hoppas på många roliga dagar på banan år 2013.
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THE JOKER:
Geo Da Silva & Saftik
Hey Mr. Dj Get Up
presenteras av:

COILOVERS
Audi TT Coupe/Roadster (8N) 3895:Audi A4 B5 (Ej Quattro) 3995:Audi A4 Avant Quattro (8E) 3895:Audi A3 Quattro (8P) 3895:Audi A6 (Ej Quattro) (4B) 3995:BMW E39 Touring/Kombi 3495:BMW E46 3895:BMW E60 2003- 3995:BMW E90/E91/E92/E93 3995:Ford Focus 3995:Opel Vectra C Sedan (Z-C) 3895:Peugeot 206 3495:Skoda Octavia / Kombi (1Z) 3595:Seat Leon (1P) 3895:VW Transporter T5 (7H) 3995:VW Polo 9N 3795:VW Golf 3 / Vento (1HXO) 2995:VW Golf 4 / Bora (1J) 3495:VW Golf 5 4 Motion (1K) 3795:VW Golf 6 4-Motion (1K) 3995:VW Passat Variant (3C) 3795:Volvo S40/V50 T5 2004- 3995:Volvo C30 T5 10.2006- 3995:-

Plus många fler på vår hemsida!!!!

HOVA.COM

Tel:0506-35179 |
Mail:info@hova.com |
www.hova.com |

Med reservation för prisändringar och feltryck

ÖVER 10 ÅR PÅ NÄTET!!!

Evenemang
Text: Daniel Serénus
Foto: Christoffer Talvis

I förra numret kunde ni läsa om
en nystartad serie i tävlingsformen Time Attack, en motorsport som man kan köra med en
helt vanlig bil och där allt handlar om att få den bästa varvtiden
runt en racingbana. Premiären
skedde på Kinnekulle Ring och
var första deltävlingen av tre
planerade i serien. Tråkigt nog
kunde tidningen inte infinna
sig på andra deltävlingen som

kördes på Rudskogens Motorstadion i Norge. Rudskogen
är en snabb bana där bilarna
kan nå hastigheter på närmare 300 km/h på raksträckan.
Samtidigt är den en bana som
kräver sin man bakom ratten.
Många har fått en närmare titt
på sanden utanför asfalten.

Genomgång av dagens tävling.

Istället kom vi till den sista deltävlingen i slaget om Sveriges

Trevliga lokaler.
Helene missade
olyckligtvis kvalplatsen.

bästa Time Attack-bil. Deltävling
nummer tre ägde rum på berömda
Mantorp Park. En snabb och tekniskt
rolig bana. Något som skulle sätta
förarna på prov. Att det lagom till
kvalet skulle börja regna gjorde inte
saken lättare.
Club Challange:
På förra deltävlingen på Rudskogen fick man skapa bekantskap
med Magnus Thomé, mer känd som
mannen bakom Sveriges största
banåkningsforum Rejsa.nu. Efter lite

tubbel i början av kvalet på Mantorp,
satte han till slut tiden 1.56.73 vilket
gav honom en andraplats.
Även Daniel Wembo (Nissan GT-R)
som också hoppade på serien i Rudskogen, körde på och blev kvaletta
med sin tid 1.53.84.
Henrik Sirath (Ford RS), Rickard
Nilsson och Viktor Lennmann lyckades alla komma på en kvaltid.
Dock missade tyvärr Helene Nordbäck kvaltiden med 3 sekunder.

Vinnare blev Henrik Sirath som nästa säsong.
med sin Ford RS tog hem förstaplatsen med en sekund till- Pro Modified:
godo på tvåan Daniel Wembo. Eftersom banan började torka
upp lagom till kvalet, blev det
en nervkittlande kvalomgång.
Förhandsfavorien Robin AnClub:
Det blev en hård kamp om kval- tonsson som kört bra under
platserna där Pontus Parneryd hela serien, satte en relativt
gjort en suverän resa med sin dålig tid då de andra körde rugMitsubishi Evo X, dock var han git bra. Men till slut lossnade
bara en sekund från kvalgrän- det för Robin och han körde på
1.31.71.
sen på Mantorp.
Torbjörn Svensson gjorde bra
ifrån sig under Kinnekulle, trots
att han inte fått inställningarna
av bilen hundraprocentiga.
Men nu var bilen inställd och
Trots en relativt dålig start, var han visade hur man för fram
det Pontus Parneryd som tog en BMW M3 på bästa sätt. Han
hem en solklar seger och det knep tredjeplatsen i kvalet.
talas nu om att Pontus bör ta
steget upp i Challange inför Finalen blev jämn och
Anusha Christié var en av två
kvinnor i serien och hon slog
David Runfeldt (Nissan Skyline
R33 GT-R) med 18 tusendelar.

Robin Antonsson
kan verkligen det
där med att plocka
tider.

Daniel Wembo har
framtiden för sig
inom Time Attack.

Joakim ”Jocce” Dyrstedt fick se sig snuvad på segern bara fyra tiondelar efter
Robin Antonsson.
Pro:
Inte ens Mikael ”Diket” Borggren kunde
stoppa de 4-hjulsdrivna raketernas framfart på Mantorp i vått väglag.
Dock tog han hem segern i klassen med
sin Saabster, men var besviken över att
han inte körde dagens bästa tid.
Skrällen var väl dock att driftingföraren
Thompa Pettersson visade att han även
kan köra utan ställ och då på en imponerande tid.
Nu ser vi fram emot nästa års säsong av
Time Attack. Hoppas att vi får se lite fler
team och profiler då.

Jocce snuvades på
förstaplatsen.

Går det inte alltid
som man tänkt sig,
kan man ju alltid
ringa en vän.

Även driftingförararna visade var skåpet skulle stå när
det kom till att ratta
runt banan.

CLUB:
Vinnare: Pontus Panneryd 1,39,63 Evo X
Tvåa: Dan Toresson
1,48, 65
Trea: Anton Svensson, 1.59.44 RX-7

CLUB:
Vinnare: Pontus Panneryd 1.03, 771 Evo X
Tvåa: Alx Danielsson 1.10,748 Mondeo st220 kombi

CLUB:
Vinnare: Pontus Panneryd 1,47,55 Evo X
Tvåa: Anton Svensson, 1.59.44 RX-7

CLUB CHALLANGE:
Vinnare: Rickard Nilsson 1.06, 288
Tvåa: Helene Nordbäck 1.10,175 Evo 10
Trea: Tony Wenngren 1.10,322 Rx-7

CLUB CHALLANGE:
Vinnare: Henrik Sirath Ford Focus RS 1,45,44
Tvåa: Magnus Thomé BMW M3 CSL 1.45.55
Trea: Daniel Wembo
Nissan GT-R
1.45.93

PRO MODIFIED:
Vinnare: Robin Antonsson 59,031 Supra mkiv
Tvåa: Mikael Engblom 59,482 Evo 5
Trea: JoCCe Dyrstedt 1.00,267 Evo 6 JRM
(Fyra: Torbjörn Svensson 1.01,122) BMW

PRO MODIFIED:
Vinnare:Robin Antonsson Supra MKIV
Tvåa: Jocce Dyrstedt Mitsubishi Evo 6
Trea: Erik Karlen Mitsubishi Evo 8

1.34.42
1.37.70
1.41.90

PRO:
Vinnare: Mikael Borggren Saabster
Tvåa: Åge Flugre Kolfiber Supra mkiv
Trea:Ronie Johannson Opel Kadett

PRO MODIFIED:
Vinnare:Robin Antonsson Supra MKIV
Tvåa: Jocce Dyrstedt Mitsubishi Evo 6
Trea: Mikael Engblom			

1.24.75
1.25.15
1.27.01

1.33.379
1.35.731
1.40.497

PRO:
Vinnare: Mikael Borggren Saabster
Tvåa: Ronie Johannson Opel Kadett
Trea: Tomas Petersson 			

1.25.38
1.32.04
1.32.o9

PRO:
Vinnare: Mikael “Diket” Borggren 57,802 Super
seven
Tvåa: Christoffer Nelzon 1.01,380 evo 6
Trea: Carl Winberg 1.04,984 Civic

CLUB CHALLANGE:
Vinnare: Henrik Sirath Ford Focus RS 1,37,74
Tvåa: Daniel Wembo Nissan GT-R
1.38.96
Trea: Magnus Thomé BMW M3 CSL 1.39.52

FR. 498:-

prosporT-S
FR. 598:-

Vi reserverar oss för slutförsäljning, prisändringar samt ev. feltryck

prosporT-M

R-PERFORMANCE
FR. 298:-

NYHET! från pROSPORT, 4 MÄTARE I 1!
(VOLT, VATTENTEMP, HASTIGHET, VARV).
ANsLUTS TILL OBD-UTTAGET=
INGA SENSORER BEHÖVS!
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NYHET!
- från prosporT; 4 MÄTARE I 1!
(VOLT, VATTENTEMP, HASTIGHET, VARV)
ANSLUTS TILL OBD-UTTAGET=
INGA SENSORER BEHÖVS!

Ordertelefon: 0151 - 51 18 80
info@realcar.se - www.realcar.se
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg

Entreprenören
Text & Foto: Daniel Serénus

På gränsen mellan Västergötland och Småland ligger Ljungsarp. Här hittar vi Ray Metallfabrik som tillverkar bland annat
avgasystem. 1985 skapades ett
sportigt avgasystem som gav
det där sköna och mullriga ljudet. Man valde att kalla denna
produkt för Simons Sportsytem
efter företagets grundare Simon
Angerd. Idag drivs Ray Metallfabrik av andra generationens
Angerd och idag rymmer fabriken ett 50-tal anställda. En
stor del av företagetsomsättning
kommer från export till andra
länder.
Vi anlände till fabriken redan tidigt på morgonen en av de få
dagar i juli som bjöd på sol. Där
möttes vi upp av Lars Angerd
och hans kollega,som tog emot
oss och GreenLight Magazines
projektbil med öppna famnar.
Man hade som i ett matlagningsprogram på TV förberett lite inför vår ankomst. Dock fanns inte
ett färdigt avgasystem till Opel
Speedster i företagetslagret och
det gjorde att vi nu fick en lektion i att bygga ett avgasystem
nästan helt från grunden.
Efter att vi lagt lite tid i att få upp
bilen på liften, var det dags för
experterna Lars och hans kollega började att riva ner det gamla
avgassystemet. Man behöver
inte vara något geni på avgas-

system för att förstå att ett originalavgassystem har vissa begränsningar när det kommer till att ge
bilen den ultimata förbränningen.
Vanligtvis säljer företaget mest så
kallade halvsystem. Med det menas att man byter ut delarna från
katalysatorn och bakåt. Detta sägs
ge upp till 15% förbättrad förbränning beroende på bilmodell. Detta
ger också en trevligare bränsleförbrukning, vilket dock inte märkts
så mycket på vår projektbil. Dock
kan detta bero på att vi med det
nya avgassystemet fått en positiv
effektökning och därmed också en
tyngre högerfot.
För projektbilen beslutade man att
gå hela vägen och byta systemet
från grenrör till slutdämpare. Till
detta valde vi även en 100-cells
racekatalysator. Något som fabriken också tillverkar.
Ett specialtillverkat grenrör tog
man fram till just vår projektbil.
Men som alltid när man utvecklar
nya produkter, tar företaget fram
en mall. Denna kan man sedan utnyttja för att skapa nya system.
Mallen är en viktig del för oss och
därmed lägger vi ner lite extra tid
på dessa för att få en bra passform
på våra system, säger Lars
Han berättar också att alla system
först testas under stor noggrannhet
för att kunderna som köper ett Si-

mons sportavgassytem ska
få en produkt med en perfekt
passform och utmärkta egenskaper.
Efter att ha fått en rundtur i fabriken och processen att tillverka ett avgassytem, kan vi dra
slutsatsen att man som kund
får en mycket fin produkt när
man köper ett avgasystem av
märket Simons. Något jag reagerade över, var att priset på
ett sportavgassytem från Simons inte är så mycket högre
än ett originalsystem av bättre
kvalité. Man kan nog säga att
man bör överväga att investera pengarna i ett svensktillverkat sportsystem om man nu
har ett dåligt avgasystem. Det
är värt varenda krona enligt
vår mening.
För ljudet som kommer från
det system vi monterat på projektbilen är obeskrivligt vackert. Man kan nästan säga att
vi fick en ny motor och det är
svårt att inte bli som nyförälskad i sin bil när den låter så
muskulöst underbart.

Evenemang
Text & Foto: Christoffer Talvis

Samma väder som vanligt när Realcar arrangerar träff; samma morgon som träffen är har det regnat
och när man väl slår upp portarna
för allmänheten då spricker det upp
och blir fint.
Så har Realcars stora träff varit, den
många förknippar med Vingåkraträffen. Men som vi sagt många
gånger tidigare, ägs nu företaget
av Markus Järlestam och Stefan
Elg. Summermeet arrangerades vid
Realcars huvudlager i Katrineholm.
Omkring 120 stycken bilar var anmälda, men jag skulle uppskatta att
cirka nittio hade tagit sig dit. Jag tror
mycket berodde vad våra vädergu-

rus hade förutspått för väder (regn).
Under dagen bjöds det på annat än
bara kolla på utställningsbilarna, vilka höll riktigt hög klass. Man hade
chans att testa sin ljudanläggning
i bilen kostnadsfritt, turbostötning
(kast med liten turbo). Sen får man
inte glömma de snuskigt bra erbjudanden som de hade, för varje
timme var det olika erbjudande,
vissa produkter var det 60 procent
rabatt på!
I slutet av dagen delades många
priser ut. Utställarna själva fick rösta på de bilar i respektive klass de
ville skulle vinna, förutom Peoples
Choice och Realcars egna pris

Även hundar
uppskattar feta
fälgar.

Annorlunda!

Kompressormatad
Corvette C6:a

Många bilbyggare
hade samlats för att
visa upp sina skönheter.

Bästa Saab:
1. Peter Frank, 9-5
2. Robert Oldbring, 9-3SS
3. Dennis Gustavsson, 9-3SS

Ulf hade åkt långt
med sin S80!

Bästa Volvo:
1. Rickard Kindvall, V70
2. Ulf Eriksson, S80
3. Björn Nordvall, C70
Bästa Japanska:
1. Mattias Selemark, Skyline R34
2. Johan Lindgren, Supra Mk4
3. Lars Nordlöf, Skyline R34
Bästa Tyska:
1. Henrik Andersson, Audi A4
2. Martin Meibrandt, BMW E46 M3
3. Karl-Magnus Landin, VW Bubbla
Bästa Amerikanska:
1. Lars Jakobsson, Corvette C6
2. Marcus Hälinen, Camaro Z28
3. Patrik Bergendahl, S10
Bästa Övriga:
1. Michel Dammfors, Seat Leon
2. Erik Flodqvist, Renault Clio
3. Örjan Söderberg, Seat Arosa
Peoples Choice: Mattias Selemark, Skyline R34
Realcar Choice: Ulf Eriksson, Volvo S80
Högsta SPL:
1. Henrik Andersson, Audi A4, 151,3 dB
2. Josefin Justin, Saab 9-3SC, 144,4 dB
3. Thomas “Woodman”, VW Golf, 143,5 dB
Vinnare presentkort, omröstning Peoples
Choice: Robin Frisk
Turbostötning (kast med liten turbo):
Hratch K, 10,4 m

Glada vinnare!

Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus

2010 arragerades denna utställning för första gången i
västkustens hjärta, Uddevalla.
Initiativtagaren heter Linda Alexandersson och är en känd
bilyggare. Tyvärr fick hon ställa
in träffen 2011, men laddade
redan då för 2012 års upplaga
av Uddewalla Car Show. Denna
gång flyttades arrangemanget
från centrum ut till det populära
köpcentret Torp. Mitt i lönehelgen tilldelades utställningen två
stora parkeringsytor som Linda
fyllde men välbyggda utställningsfordon. Allt från extrema
Volvobyggen till sportbilar så
som Nissan GT-R. Nästan alla
kategorier av byggen fanns representerade.

Spåmännen hade utlovat regn,
men många hade trotsat detta
och tur var väl det för något vatten från himlen kom det aldrig.
Istället blev det en dag i solens
tecken.
Efter en heldag på Torp Köpcentrums parkering var summan av
kardemumman en rad nöjda
utställare och massvis med
besökare som uppskattade vad
som erbjöds. Det var en mycket
nöjd Linda som redan efter utställningen hade börjat planera
för nästa års upplaga av Uddewalla Car Show.

Tyvärr fick inte ljudbilar spela på som
de önskade.
Frontinspriation från
lillbrorsan.

I väntan på
kompressor.
Turbomatad MR2:a
blev sugis från Civic!

Klistermärkssamlingen kom till användning.

Good Fitment!

Många besökare
kom förbi utställningen

Rasmus bör nog
hålla sig till bilbygandet.

Annorlunda C70bygge

DRAGKROK AR

Dragkrokar från Spanska Aragon.
Alla dragkrokar är E-märkta och godkända.
Till över 1000 bilar, fasta / avtagbara.
Bra priser och snabba leveranser!
TEL: 031-980140
MAIL: INFO@TILLBILEN.SE
WWW.TILLBILEN.SE

Tuningcar
Foto: Tommy Nauclér

Projektbilen

Att serva din bil är ett sätt att
förlänga livslängden på den.
Oftast brukar man följa rekommendationerna som biltillverkaren uppger. Vad vi ville
göra, var att använda oss av
produkter med mycket hög
kvalité och som riktar sig till bilar med lite mer effekt än vanligt. Eller bara till dem som vill
ge sin pärla lite extra kärlek. Vi
har valt att kalla detta reportaget för servie 2.0 och därmed
valt leverantörer med omsorg.

vätska, växellådsolja, tändstift och göra en sportluftfilterrengörning.

Motorolja:
När vi skulle välja motorolja,
kände vi att det var viktigt
att välja en kvalitétsolja som
hade goda referenser inom
motorsport och var av en så
kallad racingkaraktär. Att vi
sedan fann en olja som var
bra för miljön var bara ett plus
i kanten. Vi valde G-Oil’s G-1
Racing Oil 5W-30, en produkt
I servicen kommer vi att byta som företaget G Partners erbmotorolja, oljefilter, broms- juder. Dock är priset rätt högt,

NGK har många års erfarenhet av att skapa
kvalitetsprodukter.

Ur med gammal
miljöolja och i med
ny.

men med tanke på hur bra oljan presterar blir den ändå prisvärd. En 5-liters dunk ligger på 1.245 kr. Oljan är
fullsyntetisk och kan enl. tillverkaren
utsättas för hård påfrestning samtidigt som den bibehåller sina egenskaper. Enligt dynotester kan oljan
även ge ökad prestanda. Så här har
du chansen att påverka miljön och
samtidigt få mer kraft ur din motor.
Oljefilter:
På vår testbil sitter det ett så kallat insatsfilter, vilket betyder att filtret sitter i en behållare och därmed
byter man bara själva filterinsatsen.
Filter finns det många olika typer av,
men tyvärr fanns det inget bra racingfilter till vår testbil. Därför köpte vi
ett filter av hög kvalité från Skruvat.
se. Eftersom företaget har låga priser hamnade inköpet av filter på 61
kr. Det är viktigt att man alltid byter
oljefilter i samband med oljebyte.
Tändstift:
Det finns många anledningar till att
byta tändstift ofta. En är att man kan
tappa effekt när man har dåliga tändstift. Samtidigt kan tändstiftet ge dig
en indikation om hur din motor mår.
För trimmade motorer finns det utvecklade racingtändstift som är dyrare och sägs ge en starkare gnista.
Vi valde dock att gå på tändstift anpassade för bilen. Dock valde vi en
av de marknadsledande producenterna som lägger mycket energi på
att utveckla tändstiften för att få en

Tycker du inte bilen
är värd lite
racingolja?

så bra förbränning som möjligt.
Varumärket heter NGK och sägs
erbjuda några av marknadens
finaste produkter. Med tanke på
hur många stift som företaget årligen levererar, valde vi att tro på
detta påstående. Vi inhandlade
fyra stycken tändstift från Skruvat.se och betalade 376 kr.

Sportluftfilter skall
rengöras var 500:e
mil

Rätt bromsvätska är
viktigt när man kör
bana.

Bromsvätska:
Om du vill ta ut din bil på bana ibland eller har lite tung högerfot, då
gäller det att ha en bromsvätska med
hög kokpunkt. En bromsvätska som
bevisligen fungerar suvränt till både
sportbilar och ombyggda fordon, är
Motuls RBF 600. Produkten är utvecklad för högsta prestanda och har
en kokpunkt på 312 grader. Detta är
betydligt högre än en standardvariant
av bromsvätska och något man uppskattar när man kört några varv runt
banan. En flaska Motul RBF 600 ligger på ca. 129 kr. och innehåller 0,5
l. Viktigt är att man luftar systemet i
samband med byte av bromvätska,
samt torkar ur kärlen så all gammal
vätska försvinner.
Luftfilterrengöring:
Om du monterat ett så kallat eftermarknadsfilter som vi gjort på vår
testbil, är det viktigt att du efter ca.
500 mil rengör filtret. Vi beställde ett
rengöringskit av märket Simota för
245 kr. från Hova.com. I paketet fick
man både rengöringsspray och en
specialolja som man efter rengörningen skall spraya på filtret. Viktigt att
man gör detta regelbundet, annars
kan det skapa en nedåtgående effektkurva.
Växellådsolja:
Växellådor, både manuella och automatiska, är smörjområden som sällan eller aldrig får något underhåll.
Tyvärr är serviceintervaller i princip

Byta växellådsolja
borde man göra oftare. Nu gör man det
nästan aldrig.

Motorolja: 1.245 kr.
Filter: 61 kr.
Tändstift: 376 kr.
Bromsvätska: 129 kr.
Filterrengöring: 245 kr.
Växellådsolja: ca 500kr
TOTALT: 2 556kr

helt borttagna från tillverkarna,
utom när det gäller taxiapplikationer.
Generellt gäller att alla oljor
åldras/slits. Det tillkommer
avnötningsprodukter och kondensvatten till oljan, samtidigt
som många oljor även tappar
sina
viskositetsegenskaper.
Detta leder till oönskat slitage,
högre bränsleförbrukning och
sämre växlingsfunktion. Om
man sedan har en motorstark
bil där man utsätter växellådan för hård påfrestning, krävs
rätt produkter. Vi har valt att
använda oss av Red Line Oils
växellådsolja, som sägs vara
en av de bättre växellådsoljorna man kan köpa. Duktigt
beprövade och som ger din
växellåda lite längre livslängd.
Red Lines olja sägs även sänka temperaturen mellan växlarna och därav får man minskad friktion.

G Partners - Skruvat.se Hova.com - BoOve - ‘
Red Line Oil - Pers Verkstad
Jonas Johansson

Officiell Lackpartner

Officiell multimedia leverantör

www.improxcustoms.com
Officiell Solfilms- &
skyddsfilmsleverantör:

Officiell bilverkstad:

www.persverkstad.se

www.ljudia.se
Officiell lyktskyddsleverantör

Officiell Väghållningsleverantör

www.4protect.se

www.soyafilm.se

Officiell Sport
systemsleverantör

Officiell däckleverantör

www.forza.se

www.dalhems.se

www.adrian-styling.com

www.thorsbilsadelmakeri.se

www.hova.com

Officiell leverantörer:
wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg

Collex Styling
www.collexstyling.se

Alverby Racing
www.alverbyracing.com

www.dekalkungen.se

Poster
Foto: Ranis foto

Nissan GT-R
www.greenlightmag.se

LÖRDAG 6/10 10-15.00 - KATRINEHOLM
BILUTSTÄLLNING | BILLJUDSTÄVLING | ERBJUDANDEN
I BUTIKEN | TÄVLINGAR | M.M.
MER INFO OCH ANMÄLAN PÅ WWW.REALCAR.SE

Vi reserverar oss för slutförsäljning, prisändringar samt ev. feltryck

NU ÄR MISSA
HÖSTEN
HÄR!
INTE

Högglans?

Professionellt camaubavax som ger ett högglansigt resultat.
Finns i 4 välkända dofteroch är lätt att applicera. UNIK produkt!

XENONEXTRALJUS
35W/55W - 3000K,
4300K, 6000K, 8000K

LEDBELYSNING

FR. 798:-/ST

FR. 48:-

xenonkonverTERING

FR. 498:Ordertelefon: 0151 - 51 18 80
info@realcar.se - www.realcar.se
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg

www.risetrade.se
070-23 77 190

Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus

Halmstad Sports Car Event blev
vinnare av GreenLight Award
2011 för ett bra genomfört arrangemang. Det var ingen skillnad i år, trevliga utställningsfunktionärer och en extremt
välorganiserad tillställning. Vi
måste ge dem en stor eloge för
sitt engagemang.

rangörerna, förklarar det med
att en viss muta varje år skickas
till SMHI. Uppenbarligen verkar
det fungera.

Men hur var då utställningen?
Jo, full med sportbilar! Här fanns
något för alla. Allt från gamla
klassiker till nyare supersportbilar. Till och med ett exemplar
Som alltid är det sol i Halmstad av en av Sveriges ovanligaste
när detta evenemang genom- sportbilar och då menar vi inte
förs. Tomas, som är en av ar- Koenigsegg, utan Indigo 3000.

7500 besökare!

Bilen som skulle bli en budgetsportbil med Volvo-delar. Men
många bilar blev det tyvärr inte för
den lilla värmländska fabriken.
Vi hittade dessutom en SLR
McLaren, vilket man inte ser varje
dag. Det fanns även över 200 andra vackra skapelse man inte heller kunde släppa ögonen från. Kort
sagt en undebart trevlig motorupplevesle.

80-talsikonen.

Svenska Indigo
3000.

Moderna former.

Klassiska former.
För dig som gillar
små sportbilar, vad
sägs om Suzuki?

Bentley utstrålar lyx
och komfort.

Lamborghini Diablo,
vilken skönhet.

Nya Porsche Boxster, äntligen börjar
boxstern likna en
riktig Porsche!

Luftkylt.

Även en del specialbyggen fanns
representerade.

AC Cobra med hardtop tillhör inte vanligheterna.

Limosine service

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Motorsport produkter

www.ljudia.se

www.dalhems.se

Vi har mer än bra laptimers, vi har massvis med produkter för din bil.
Kolla in oss på.

Tel: 0706-64 24 66

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a.

www.hagalimo.se
HAGA

www.improxcustoms.com

Reservdelar

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

Tel: 0346 - 20735

www.laptimer.se

Dieseltrim

Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget
tryck. Kolla in vår webshop

www.speedkit.se

www.dekalkungen.se

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm ,
kolfibervinyl m.m.

Däck & Fälgar

Profilkläder - Racing

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Bästa service, bästa pris.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

Solfilm & skyddsfilmer

Styling & tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!
Vi leverera proffs lyktskydd från LAMINX.

www.4protect.se

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

-Bra Att Ha Delar Vid TurbotrimningIntercooler Wastegate Dumpventiler
Flänsar,Grenrör, silliconslang, Motordelar, sänkningsatser

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

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

Billjud från Audiopipe och Fusion

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Racing-/banåkningskläder

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror,
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varningsljus.
tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörning.

www.mlimits.se

Vi är experter på ljud i bilen!

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

www.carsound.se
niklas@carsound.se

R
LAND ROVE

Nya Range Rover är den mest kapabla
och lyxigaste modellen från Land Rover någonsin. Det gör att Range Rover befäster sin position som världens
bästa och lyxiga SUV, det segment
av marknaden som modellen en gång
skapade för 42 år sedan. Det blir
världens första SUV med en kaross
helt i aluminium.
Den fjärde generationen är en helt
nyutvecklad modell som bjuder på nya
nivåer av förfining. Den vårdar bilens
DNA med dess känsla för innovation och ikonisk design; en lyxbil med
förstklassiska köregenskaper, både
på vägen och i terrängen. Nya Range
Rover är tillverkad av aluminium, vilket
sänker vikten med upp till 420 kilo från
förgående modell.
Det ger avsevärda förbättringar i prestanda, lägre bränsleförbrukning och
minskade utsläpp.
- Range Rover har en unik och innovativ historia. Den tar en mycket speciell
plats i bilhistorien och den nya generationen skriver ny historia. Den tar varumärket in i framtiden på ett utmärkt
sätt. Lättare, snabbare, lyxigare och
bättre anpassad till dagens krav på
lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Vi har stora förhoppningar
på nya Range Rover, säger Fredrik
Wadin, försäljningsdirektör vid Land
Rover Sverige.
Förutom den nya karossen i lättviktsmetall, får Range Rover också ett nytt
frontparti i aluminium och en ny konstruktion av karossens bakre del med
nyutvecklad fyra-punkters luftfjädring.

Det ger förbättrade köregenskaper, som
gör bilen ännu stabilare och distinktare i
kurvor utan att ge avkall på den bekväma och lyxiga känslan. Nya Range Rover är utrustad med nästa generation av
den innovativa Terrain Response system som automatiskt känner av väglaget och justerar bilens inställningar på ett
optimalt sätt.
Invändigt ger nya Range Rover mer
utrymme och mer lyx än tidigare.
Kvaliteten i material och utförande är av
yppersta världsklass och i baksätet ökas
benutrymmet med hela 118 mm. Det
finns också möjlighet att få två separata
baksäten i en Executive Class-version
för maximal komfort och lyx.
På motorsidan kommer flera alternativ:
två dieselmotorer med turbo i V6 eller
V8 utförande , alternativt en V8 bensinmotor. Tillsammans med den lägre vikten ger det mycket kraftfulla prestanda
samtidigt som bränsleförbrukning och

koldioxidsutsläpp minskar.
- Fjärde generationen av en ikonisk
bilmodell
- Lyx och terrängegenskaper i en egen
division
- Världens första SUV som är tillverkad
av aluminium
- Viktminskning på upp till 420 kilo
- Lägre bränsleförbrukning; mindre utsläpp
- Lyxigare och rymligare invändigt
- Förbättrade köregenskaper genom ny
teknologi
- Bättre terrängegenskaper genom Land
Rover Terrain Response System.
I november startar försäljningen av nya
Range Rover och de första bilarna kommer att levereras i början av 2013. Nya
Range Rover kommer att säljas i mer än
160 länder världen över.
Bild&Text: Range Rover

AUDI RS5 CAB

Ny toppcabriolet i Audis modellutbud.
450 hk stark hästar, 4.2 FSI-motor och
0 till 100 km/h på 4,9 sekunder.
Elegant och rymlig kaross med lätt tygsufflett.
Nu lanserar Audi RS 5 Cabriolet – en
fyrsitsig cabriolet med tygsufflett som
lockar med en unik kombination av elegans och kraft. Under huven finns en
4.2 FSI – en högvarvig V8-sugmotor
med en uteffekt på 450 hk.
Audis dynamik tar sig en alldeles speciellt vacker form i nya RS 5 Cabriolet.
Den sexkantiga single framgrillen omges av en ram i aluminiumoptik och den
bikakeformade kylarinsatsen glänser
i antracit. De kilformade strålkastarna
med sina vågformade underkanter lyser
upp vägen med xenon plus-lampor, och
varselljuset består av ett band av LEDlampor. Stora luftintag har integrerats i
den distinkt utformade frontkjolen vars
ändar slutar i en splitter.
Tröskel- och skärmbreddarna dominerar bilens sidoprofil. Backspegelkåporna
går i aluminiumoptik medan ramen runt
vindrutan och dekorlisterna vid rutorna
och på sufflettluckan är tillverkade i
matteloxerad aluminium.
Eleganta band av LED-lampor lyser upp
i baklyktorna, som helt saknar glödlampor av konventionell typ. Inte bara baklyktorna utan också stötfångaren bak
har fått en ny utformning – diffusorn
sitter nu mycket högre, och en bikakeformad insats ramar in de båda ovala
ändrören. På bagageluckan sitter en
spoilerläpp som levererar bättre down-

force. Standardutförandet är i matt
kolfiber, men den kan som tillval även
fås lackerad i karossfärgen.
Interiör
För de som gillar sportig körning bjuder förarinformationssystemet på en
varvtidtagare och en oljetemperaturmätare.
Sportstolarna är försedda med elektrisk inställning, höga sidosektioner
för ett optimalt stöd i sidled, integrerade nackskydd, svankstöd och ett
utdragbart lårstöd.
Interiören i Audi RS 5 Cabriolet går i
svart, och invändigt kan tygsuffletten
fås i stjärnsilver (tillval). Stiliga kromdetaljer, högglanspolerad svart dekor
och dekorinlägg i kolfiber understryker bilens dynamiska framtoning ytterligare.
Motor
För drivkraften i RS 5 Cabriolet svarar
en högvarvig, bensindriven V8-motor
med FSI-direktinsprutning. Ur en cylindervolym på 4.163 cc utvecklar den
en effekt på 450 hk vid 8.250 v/min
och levererar ett maximalt vridmoment på 430 Nm i varvtalsområdet
4.000 till 6.000 v/min.
Kraftöverföring
Växellådor med dubbla kopplingar,
som t.ex. 7-stegade S tronic i RS 5
Cabriolet, kännetecknas av hög effektivitet som i den här modellen förbättras ytterligare av det långa utväxlingsförhållandet i den högsta växeln.
Launch Control är en användbar
funktion som hjälper till med start på

banan.
Bromsskivorna är ventilerade och
perforerade och har en viktbesparande vågform. Fram har de en
diameter på 365 mm. Bromsoken
är lackerade i svart, fram används
8 kolvar per hjul. Den elektroniska
stabiliseringskontrollen (ESC) har
ett speciellt sportläge och kan också
kopplas ur helt. Audi kan som tillval
leverera bilen med kolfiberarmerade
keramiska bromsskivor fram och
6-kolvs-bromsok.
Svensk lansering sker under våren
2013, pris är ännu ej fastställt.
Bild & Text: Audi

McLaren P1

Ska McLaren kunna utmana värstingen Bugatti Veyron? För några
dagar sedan släpptes bilder och
information på en ny sportbil med
namnet P1 från tillverkaren. Låg
vikt och närmare 1.000 hästkrafter
är vad många spekulerar i. Premiär
blir det på Parissalongen den 27:e
september.
Många kommer väl ihåg McLaren
F1 som chockade hela världen för
20 år sedan. Den satte hastighetsrekordet för serieproducerade bilar med 386,5 km/h, en hastighet
som många andra tillverkare hade
svårt att slå under många år.
Vad det kommer vara för typ av
motor i McLaren P1 och exakt

toppeffekt är ännu inte känt. Men
för att kunna utmana Bugatti,
bör den minst ha närmare 1.000
hästkrafter. Storleksmässigt så
kommer den vara väldigt snarlik
MP4-12C. Om den sen använder
sig av andra delar tekniskt från
MP4, är något vi får vänta med
tills efter Parissalongen. Men
några delar lär säkert vara mer
avancerade, som till exempel
hjulupphängningen, men det är
förstås bara spekulationer. Enligt
McLaren så är detta en bil som
ska vara registreringsbar racebil
som ska kunna piska det mesta
på banan och att slå några hastighetsrekord inte är syftet. Men
lite sugna tror vi nog allt att de är.
Vilka som kommer få lägga en
beställning på P1’an är ännu inte
klart, men att den kommer produceras i begränsad upplaga
är nog ganska klart. Prislappen
förväntas hamna runt 9 miljoner
svenska kronor.
Vi får återkomma senare i år
om denna supersportbil, när vi
fått mer information och en fullspäckad specifikation.
Bild: McLaren

Kalender
2-6 April
Gran Turismo Nurburgring (Tyskland)

2-3 Juni
Motormässan Gävle (Gävle)

18-19 Augusti
Vallåkraträffen (Helsingborg)

6-9 April
Bilsport Performance & Custom Motor
Show 2012 (Jönköping)

8-10 Juni
Bug Run (Mantorp Park, Mantorp)

25 Augusti
Uddevalla Car Show (Uddevalla)

15-17 Juni
Gatebil (Mantorp Park, Mantorp)

25 augusti
Timeattack.nu - Mantorp Park (Mantorp)

11-14 April
Gran Turismo Spa (Belgien)
4-6 Maj
Fast And Furious Carshow (Fredericia,
Danmark)
5-6 Maj
Motormässan Karlstad (Karlstad)
19 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda (Emmaboda)

29 Juni
Timeattack.nu - Kinnekulle Ring (Götene)
1-5 Juli
Gran Turismo Polonia (Sopot &
Poznan, Polen)
13-15 Juli
Gatebil (Rudskogen Motorpark, Norge)

26 Maj –
Ljudia Dagen (Mariestad)

21 Juli
Halmstad Sport Car Event (Brottet,
Halmstad)

25-27 Maj
Gatebil (Våler, Norge)

17-23 Juli
Gran Turismo Baltica (Pärnu, Estland)

26 Maj
Autofest 3 (Stockholm)

17 Augusti
Timeattack.nu - Rudskogen (Norge)

1-2 September
Extreme Car Show (Helsingfors, Finland)
1-2 September
Euro Performance & Jap Show (Tierp
Arena, Tierp)
5-13 September
Gran Turismo Europa (Lake Como (Italien – Saint Tropez (Frankrike)x
7-9 September
Gatebil (Rudskogen, Norge)
26 Oktober
Oslo Motor Show (Oslo, Norge)

17 November
Greenlight Galan 2012 (Trollhättan)
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