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4 år med gratis
Tänk att det är 4 år sedan jag fick
den briljanta idén att skapa en
gratis E-tidning. Ibland förvånas
man över sig själv. Men vi hade
inte haft någon tidning om det
inte var för mina underbara medarbetare. Men 4 år med gratis är
något alla som jobbar med tidningen borde slå sig för bröstet och
vara stolt över. Att sedan 10.000
bilintresserade läser tidningen
och beundrar det vi skapar gör
att arbetet inte känns lika jobbigt. Men vi skapar även något
för de som borde ha det bättre.
Vi skänker nämligen årligen ett
annonsöverskott till en rad olika
organisationer.

vi gått från 36 sidor till 86 sidor,
utan att för den delen ha icke intressant läsning. Det är med viss
stolthet man tittar tillbaka. 32
nummer till entusiaster, av entusiaster. Idag har vi även en större
bredd på tidningen tack vare Time
Attack- och drifting-utvecklingen.
Sedan ligger alla våra nummer
att ta del av på vår hemsida under arkiv. Så har man tråkigt, är
det bara njuta av ett antal tusen
sidor bilintresse.

För mig har allt från car24.se
2006 till att idag skriva för GreenLight Magazine varit en personlig
resa, med tanke på att jag hela
Hur har då utvecklingen sett ut mitt liv varit en utdömd dyslektikunder dessa 4 år. Dels kan man er. Därför tar varje text lite extra
väl vara självkritisk och säga att lång tid, men tack vara vår grymde första numren var en ren graf- ma korrekturläsare, Tommy, blir
isk katastrof. Men genom att lys- mitt jobb lite enklare.
sna på läsarna så har det bara
blivit bättre och bättre. Sedan har
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Mattias a.k.a. Pain investerade i ny vinkelslip och gav sig på BMW:n som stod med rasad diff.

Mattias ”Pain” Henriks är ingen nybörjare precis. Med
sina 39 somrar och ett antal
byggen i bagaget, har han satt
sitt namn i boken för extrema
byggnationer. Många minns
säker hans förra bygge, vilket
var en 945:a med ett grottoch draktema i bilens interiör.
Men att denna Volvo-fantast
skulle köpa en BMW var nog
inget han ens själv hade kunnat förutspå, då Mattias redan
som förstabil hade en Volvo
940 GL.
Men när en vän hörde av
sig och ville sälja sin BMW
320 från 1993, gav Mattias
bilmärken en chans. Efter 20
minuter var han såld och rullade sedan in en BMW brevid
sitt Volvo-bygge. Tanken var
från början att han skulle ha
en rolig bil att kunna ta till
olika träffar.
Men eftersom Mattias hade
lite för tung högerfot, tog det
inte så lång tid innan bilen stod
i garaget med rasad diff. Väl i
garaget tänkte han bygga ett
litet ljudbygge i väntan på att
hitta en ny diff. Efter ett besök
hos sponsorn MDS var det
kört. Planerna gick från lätta
till extrema. Efter att han 2011
visat upp sin Volvo 945:a under den stora påskträffen på
Elmia i Jönköping, spårade
bygget ur fullständigt.

Gammal graffitimålare som
om bara gick loss.

Han investerade i en ny vinkelslip och började kapa. Tanken var att montera ett nytt
bodykit, men i väntan på att
detta skulle dyka upp tog han
och påbörjade ett eget bodykit. Sedan revs inredning
ut och vips var projektet i full
gång. Efter många timmars
slit, blev bilen klar till Elmia
2012.
-Tyvärr fick jag visa upp en
bil som inte blev så som jag
tänkt från början. Sedan var
det många faktorer som jag
tyvärr inte kunde påverka
som gjorde att resultatet blev
som det blev, säger Mattias
Efter Elmia hade Mattias
tröttnat på bilhobbyn och lade
då ner allt byggande. Om det
inte varit för hans fru hade vi
kanske aldrig fått se fler extrema kreationer från Pain.
För tre månader efter Elmia
sa hans fru ”Nu får det räcka!
Du går ut i garaget och stannar där och gör det du är bäst
på!”.
Med det började Mattias om
med inställningen att göra så
mycket som möjligt själv. Ett
eget bodykit skapades utifrån
hans eget huvud.
Blev mycket ”gör om, gör rätt”,
säger Mattias
Mycket slipande blev det och
till sin hjälp hade han 13 goda
vänner. Detta har genererat

13 blodstänk på bakspoilern för
att hedra dessa. Baksätet fick ge
plats för en 264 liter stor baslåda
med element från MDS. I bagaget finns nu både skärmar och
matchande slutsteg.
Temat på bygget blev ”pansarvagn” och eftersom Mattias ar-

Alla detaljer är inspirerade av
temat “pansarvagn”.

Vem har varit här och tafsat
med blodiga fingrar?

betar som tatuerare samt har ett starkt intresse för graffiti, valde han att lacka bilen själv.
Flera sprayburkar senare fick vi ett unikt resultat.
Att nämnas bör också att han slipat bilen med
40 slippapper för att få rätt yta innan han gav
sig på att lägga denna färgkreation. Bilen har
en rad roliga detaljer, så som kedjor till handtag och blodstänk lite överallt i inredningen.
Ljudbygget är också extremt, med högtalare
i princip överallt. Allt avancerat kopplat och
ljuddämpat för att få det perfekta ljudet. Som
farbror Barbro sa, det finns inga genvägar till
det perfekta ljudet.
Med ombyggnationen av motorutrymmet har
Lill-Pain, det vill säga Mattias son Christoffer,
varit en bidragande länk. Här har man lackat
om och ändrat ”hej vilt” för att få det perfekt.

Många har retat sig på att Mattias inte satt
några spacers på bakhjulen. Men han förklarar
att en pansarvagn har hjulen långt in och därför ville han också ha det så.
- Har byggt efter hur jag själv vill ha det och
bryr mig inte så mycket om folk tycker annorlunda, säger Mattias
Han avslöjar dock inte sina framtidsplaner,
mer än att han erkänner att han kommer att
stå i MDS monter till Elmia 2014. Men han
berättar dock att han nu i höst kommer att
hjälpa sin son med ett bygge som också kommer stå klart under påskhelgen.
Vi på tidningen väntar självklart med spänning
på detta.

Jobbigt att finjustera ljudet.

Min Underbara fru Marianne samt mina 3 barn
som står ut med en biltok till far.
MDS
Sportstolen.se
Inredningsverkstaden
Dekorfilm.se
Pioneer
Jallegraphics.com
Även ett extra tack till Colle På Collex Styling
samt alla vänner som ställt upp i regn och rusk. Ni
vet alla vilka ni är! Ingen nämnd, ingen glömd.

FAKTA

Namn: Mattias PAIN Henriks
Ålder: 39
Bostadsort: Tyresö
Arbete: Tatuerare, Eget företag
Fritidsintressen: Att hinna med familjen före allting annat. Utöver
det: konst, bilar, tatueringar och graffitti.
Bilmodell: BMW 320i Coupe
Årsmodell: 1993
Hur länge har du/ni ägt bilen: 2010

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började med att jag var med kompisar som var bilintresserade och sen dess har det bara rullat
på och blivit mer och mer.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Svårt att säga, men runt 5-6. Man vill ju alltid utvecklas och lära sig mer.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det var nog när jag hade min första bil, en BMW 320 E30, och skulle backa ut den från carporten.
Hade dörren öppen och pratade med mamma samtidigt som jag backade . Plötsligt stod där en
stolpe i vägen som dörren fastnade i och vek sig framåt. :)
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motorer, växellådor och sånt. Den delen har jag svårt för.
Vem är din bilförebild?
Finns många. Ingen nämnd, ingen glömd.
Bästa garage drycken?
En kall Pepsi Max.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Skulle tippa på en 20 timmar beroende på vad jag håller på med för projekt.

Fakta
Namn:
Johan “Nosslin” Nilsson
Ålder:
27
Bor:
Osby
Arbete:
Arbetslös snickare så just
nu soffliggare
status:
Singel

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Är i planeringsstadiet med min Evo 8. Blir bland annat lite breddning, ny lack och sy om inredningen lite
till.
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Grönt är skönt, men denna är mer än
bara skön utan även extremt snygg.

Gissa bilen??

Denna konst-inspirerade
lastbilen är ett typexemel på att
färg är kul.

Fläckfri?

Tänk hur snygg man kan få en
gammal 242:a med lite ”rätt i
tiden”-detaljer.

Nya z4:an.
Rilles gamla S80 har fått ett rejält
face-lift.

Nya Toyota Corolla.

Gasar och gasar med kommer
ingenstans. vad är det för fel?
Vad mer behöver man i bagagen?

Team Pony Drift visade upp konsten
att ratta bil.

Kolla vad som rullat över gränsen.

Den var låg!

Där bor han de kallar Gud!

Till salu! För den som vill ha
något extremt.

Uffe har kört från norr till
söder.

A-traktorn alla 16-åringar
drömde om!

Liten bil stor ....
Kolla pappa!
En rolig gubbe.

Köp dina biljetter på attending.se
Beränsat antal gäster

Tredje året i rad

MER INFO: GREENLIGHTMAG.SE/GALAN

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Toni Wustmann
Colorstep.com

Den 27 juli i år arrangerades XS Car Night i östra
Tyskland, närmare bestämt
vid Convention Center
Dresden. En utställning
som lockade över 15 000
besökare. Det var 6.000
bilar från mer än 14 länder
som ställdes ut i 5 timmar..
Ett otroligt arrangemang
som även en del svenskar
hittat till. Vi fick av E-tidningen XS Mag, som är gratis
liksom vår, ta del av dessa

bilder. Dock finns XS Mag
bara på tyska, men materialet i tidningen är genomarbetat och väl värt att ta en
titt på.
Tack Toni Wustmann /
www.colorstep.com för bilderna.
E-tidningen XS Mag hittar
ni på:
www.facebook.com/xsmag

Allt går att sänka.

Välpolerat!

Över 15.000 nattliga
besökare.

VW-bubblan i vacker
tappning

Drifting-uppvisning.
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MÜNCHENHALLEN

STANCE, EUROPEAN, CLEAN, RALLY

TALLADEGAHALLEN
AMERICAN, HOTROD, HD, RACING

TOKYOHALLEN

STYLING, DRIFTING, STREET

MONTE CARLOHALLEN
SUPERCARS, LUXURIOUS, CLASSIC

27-29
SEPTEMBER

NOVA ARENA TROLLHÄTTAN

BIL/MC UTSTÄLLNING, SHOWER, KLUBBAR/TEAM,
MERCHANDISE, TÄVLINGAR, AFTERPARTY

MER INFO PÅ WESTCOASTMOTORSHOW.COM

Hejsan alla läsare!
September tilltalar mig mer än träffen
som är i juli, då det inte är så sjukt
mycket folk, det är liksom lagom, man
kan ju gå utan att behöva att knuffa sig
fram. Haha. Tycker att dom skulle haft
max antal besökare, och inte släppt in
alla festival svin som bara är där för
att supa, dom kan lika gärna stanna
hemma och ta sig en fylla i källaren. ;)
Datt var helt ok för att vara första gången det arrangerades. Så jag hoppas
innerligt att LMR satsar på det nästa
år igen, men det kanske skulle vart lite
tidigare på sommaren, för det var satans kallt ute tyckte jag. Något som jag
tyckte var bra, var att det var mycket
körtid för alla, förutom oss, haha. Vi,
Team Baconstrip kom ett halvt varv
på banan innan våran bil började att
brinna! Så det blev, kan man uttrycka,
Sedan sist så har jag hunnit med att stekt bacon som vi serverade den helbesöka sista Gatebil på Rudskogen gen, haha. Så vi laddar för nästa år
för iår. Jag var även och besökte med helt ny motor från USA. Yeeeah!
DATT på Anderstorp. Gatebil som är i Vi kommer ställa ut våran bil på West
Nu är det höst, usch. Nu inväntar vi
vinter tider, och jag vet alldeles säkert
att vi har delade meningar om vintern.
Vissa älskar den och andra, så som
mig hatar den. Jag vet att det är många som älskar att ta ut sina vinterbilar och sladda. Tjoho! Visst tycker jag
det är kul, men om jag jämför det med
sommaren & alla bankörningarna så
känns det jävligt meningslöst. FAST
jag ska tilläga att denna hösten/vintern ser jag faktiskt framemot! Det är
ju så mycket som är planerat! Nu är
det West Coast Motorshow i Trollhättan den 27-29 september! Sen är det
ju GreenLight galan, och på tal om det
så har biljetterna släppts så BOKA NU
på våran hemsida, innan dom tar slut.
:D

Coast, så kom gärna fram och
tjöta lite med oss på mässan! Vi
står i GreenLights monter.
Jag hoppas innerligt att det kommer mycket folk till West Coast
Motorshow, så att det inte blir en
“flopp” som jag personligen tyckte att det var när dom hade det i
Vänersborg. Jag var där och jobbade då, men det var ju nästan
inga besökare alls? Jättetråkigt.
Så med nya tag så hoppas jag
det blir grymt!
Hoppas vi ses på mässan! Plocka fram höst jackan och kom
och besök oss och hälsa!

Ciao, linnssa

Vid överladdning, vad skall man ha
på banan?

Turbo
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PROJEKTBILEN
Text & Foto
Daniel Serénus

Vi har nu lyckats felsöka och
kommit fram till inget alls, mer
än att nu fungerar bilen. Däremot har vi kommit en bit längre på kompressorbygget. Allt
började med att vi skulle reda
ut vad felet var som gjorde att
bilen började hacka sig fram i
somras. Vi plockade då ut tändspolar och bytte tändstift med
viss framgång eftersom bilen
började gå som den skulle.
Sedan tipsade Peter på Civinco att även byta bränslefilter.
Men att byta bränslefilter var
lättare sagt än gjort.

lan filter och fuelrailen, något
som vår sponsor AN88.se är
experter på. Sedan beställde
vi även AN-kopplingarna via
AN88. Efter lite rådgivning
med Patrik på företaget fick
vi tips om vilka kopplingar vi
skulle behöva innan vi började riva ner allt, något som
var guld värt. Men om någon
frågar hur lång tid det tar att
byta bränslefilter på en Speedster, kommer svaret vara ca.
10 timmar.

Filtret beställdes från Dalhems
och är ett så kallat högflödesVi insåg då också att bränsl- filter. Vi gjorde först ett fäste,
etrycksregulatorn inte var rätt men det hela slutade med att
kopplad. Den satt nämligen vi monterade filtret med buntföre fuelrailen och den skall band. Det var omöjligt att lyckju sitta efter. Så det var bara as fästa det på annat vis.
riva isär allt och dra om alla Trots att bilen nu går okej
slangar. Vi beslutade att köra på höga varv är den fortfarpå stålomspunnen slang mel- ande trögstartad efter man

Slangar och kopplingar från
AN88. Högflödes-filter från
Dalhems.

kört och stängt av bilen och
provar igen efter ca. 20 minuter, något som gör oss alla
fundersamma och har ingen
logisk förklaring.
Frågan är bara om vi vågar
köra bana mer i år, trots att vi
nu fått på R-däck från Ralphs
Däck.
Det känns lite att vi inte vill
köra sönder något en vecka före West Coast Motor
Show. Fram till att Peter på
Civinco fått kolla på styrsystemet, måste vi nog tänka på
att få bilen att rulla ett tag till.
Vi har lyckats montera vattenpumpen till kompressorn
samt dragit alla slangar genom tröskeln, utan att skära
upp i chassit. Ingen vi vet
har klarat detta innan och vi
måste tacka Natalie Jansson
för att vi lyckades med detta.
Sedan har Vargöns Mekaniska Verkstad fått vår oljetank
för att modifiera om den för
att fungera till vårt vattensystem.
Men vi väntar fortfarande på
en kompressor, vilken vi nog
nu får montera lagom till nästa säsong.

Här kommer slangarna upp
efter lite jobb och armarna
fulla med blåmärken

Här kommer slangarna genom
tröskeln.
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FÖRETAGSBESÖK
Text & Foto
Daniel Serénus

En svensk expert och ett svensktutvecklat styrsystem, kan det stavas annat än
succé?

På morgonen en vacker dag i
maj styr jag kosan mot Landvetter, som är mest känt för
sin flygplats. Efter en resa på
lite kringelikrokvägar kommer
vi fram till verkstaden. Vi möts
upp av Peter Brankell som är
ägare av företaget Fx2 Engineering och som marknadsför
produkten Civinco.
För er som inte känner till
Civinco, så är det ett motorstyrsystem. Det vill säga en
box som tar över funktioner
från bilens eget motorstyrsystem (ECU), detta för att kunna
ställa in bilens motor efter de
förändringar man gör under
huven. Oftast handlar det om
att styra bränsle och tändning.
Civinco gjorde sig kända med
att ha så kallade ”tuner cards”,
vilka ser ut som ett sådant där
modernt bankkort med ett chip.
När du handlat har du säkert
råkat ut för kommentaren ”Har
du chip? Då måste du stoppa
i kortet här.”. Via dessa kort
hade man olika inställningar
för olika typer av mappningar.

nu 8 tändutgångar och 8 bränsleutgångar som även driver
både hög- och lågohmiga spridare.
Peter är ingen nybörjare när
det kommer till att installera
motorstyrsystem. Nej, faktum
är att redan när han stod utanför verkstaden var det något
bekant. När Peter berättar att
han varit med och startat upp
företaget Etapp Engineering
ringde en klocka. Efter att han
sålt Etapp arbetade han under
ett par år i en annan bransch.
Trots detta har Peter arbetat
med motorer, montera motorstyrningar samt mappat i 20 år.
Vi vågar därför påstå att Peter
kan det där med motorelektronik och väljer att titulera
honom som expert.

Idag ska Peter ge sig på vår
projektbil efter vinterns förändringar. Redan när vi kontaktar
Peter och berättar att vi gärna
vill ha ett Civinco-system monterat, säger han att det bästa
är om man monterar motorstyrsystemet först. Det vill
Det system som Civinco idag säga före man börjar göra moutvecklar kommer dock inte att torförändringar. Vilket gör oss
ha kort i den första utveckling- förvånade för oftast vill man ju
sprocessen, dock är det nya att bilen skall gå bra efter man
systemet mycket bättre än det gjort modifikationer. Detta är
gamla på många bitar berät- en vanlig uppfattning och gör
tar Peter. Bland annat finns också att våren blir en enormt

tuff tid för honom då alla vill ha klart sina
byggen. Bäst vore om man monterar systemet på hösten och sedan börjar trimma
för att på våren bara finjustera allt. Det
spar både tid och pengar för den som vill
byta motorsystem.
Men trots detta tog självklart Peter emot
oss och började snabbt därpå klippa isär
och löda kablar till vår ECU. Det visar sig
dock snart att Speedstern 2,2 liter har ett
ovanligt triggerhjul vilket SA88r ännu inte
stödjer. Men detta hindrade inte Peter
och dagen efter ringde han upp redaktionen och berättade att hans utvecklare
redan löst det! Eftersom systemet är helt
nytt, medför det att utveckling ständigt
pågår fram till att produkten är helt färdig.
Projektet med vår bil har gjort att det nu
även passar bilar med 6+1 triggerhjul
som Opel Speedster. Vårt besök var därför inte helt i onödan för Civinco.
Redan efter första besöket och samtalet
med Peter märker man att han är en
eldsjäl som verkligen brinner för sitt arbete. Han är noggrann och extremt kunnig.
Fx2 Engineering har även möjlighet att
mappa bilar på rullande landsväg; även
bilar med drivning på alla fyra hjulen.
Detta gör att efter ingreppet med att byta
motorstyrsystem kan man få ett bevis
i handen på att systemet fungera och
exakt vilka hästar du har under huven.
Vi kommer snart att få återkomma till Fx2
Engineering, men då med en överladdad
motor.

Vi söker monteringspartner i
Göteborg - Stockholm - Karlstad - Malmö

SLUTA SNÅLA
köp nått som funkar
istället.
5-års garanti
Film som avger luftbubblor
Skyddar mot stenskott.
Vi monterar det åt er.

www.4protect.se

SÖKER DU SKYDDFiLM?
FINNS I FLERA FÄRGER.
ÅTERFÖRSÄLJARE AV LAMIN-X PROFFS FILM

EVENEMANG
Text: www.timeattack.nu
Foto: Rani

Kullen var inte Wembos favoritbana. Han slutade på fjärdeplats
och var inte med i topp 3 denna
tävling.

Club
1. Rasmus Åberg - 1:20.061 8
2. Peter Währner - 1:20.472
3. Kim Söderström - 1:28.422
Se hela listan på Time Attack.nu
Club Challange:
1. Nore Ericsson - 1:15.710 7
2. Fredrik Sjölander - 1:16.932
3. Pontus Parneryd - 1:17.655
Se hela listan på Time Attack.nu
Pro/ Pro Mod.
1. Mikael Engblom .- 1:04.998
2. Joakim Dyrstedt - 1:07.108
3. Stefan Påhlsson - 1:07.178
4. Daniel Wembo - 1:07.670
5. Robin Antonsson -1:07.775
Se hela listan på Time Attack.nu

Tunga moln låg i luften denna tävlingsdag, men trots detta startade dagen utan
regn. För er som inte känner till Kinnekulle Ring, så är detta en trixig bana
utan chans till att köra ikapp ens med
mycket effekt. Här krävs bara taktisk
körning och rätt kurvtagning för att nå
bästa tid.
Lagom till finalen kom ett skyfall och
gjorde att finalheaten blev en blöt historia. Här krävdes en precision utöver det
vanliga och man fick inte vara en fegis
om man ville komma på pallplats i denna
rond i serien.
Club:
Rasmus Åberg visade vart skåpet skulle
stå och lyckades i finalen köra upp på
första plats, varvid han petade ner tidigare serieledaren Peter Wärhner och
hans Porsche 911 till en andraplats.
Club Challange:
Här fortsätter Nore Ericsson regera trots
att det handlar om hundradelar i toppen
och att han ständigt är jagad av Pontus
Parneryd i sin Mitsubishi Evo X.
Pro / Pro Modified:
Tillbaka i serien är nu Robin Antonsson
med sin Phantom Toyota Supra. Större
vinge kanske var receptet till bästa tiden
på 57:612 sek. Men det höll tyvärr inte
hela vägen för Robin, då Mikael Engblom i sin Mitsubishi EVO 5 RS plockade
förstaplatsen i finalen. Daniel Wembo
som dominerat fram till rond tre, fick nöja
sig med en fjärdeplats.

Dagens vinnare körde med olika
färger på fälgarna. Kan det varit
det som gjorde att Micke tog
finalen?

Tyvärr ingen pallplats för Hellen
som kör på för fulla muggar.

Brutalt vacker BMW-skapelse
som går utav bara......

Tyvärr hade bilen lite mycket
effekt för denna bana.

Jimmy Ås trotsade regnet och lät
R-däcken få bekänna färg.
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I förra numret påbörjade vi arbetet med vår garagerenovering.
Målsättningen är att få ett litet och
tråkigt garage i en länga att bli användbart. I förra numret kunde ni
läsa om hur vi byggt vind och isolerat hela garaget för att kunna använda det året runt. Vi isolerade
även gargageporten med hjälp av
frigolit, samt att Nilfisk-Alto kom
med en leverans av dammsugare
samt högtryckstvätt.

som låg och skräpade i någon annans garage. Tanken är att vi i kommande reportage-del, skall ha kopplat in larmet, men just nu är det i
alla fall monterat.

Sedan har vi börjat planera för att få
en leverans från Verktygsboden.se.
Tanken är att det tråkiga asfaltsgolvet skall få en bättre karraktär. Här
kommer vi lägga ett industrigolv
från Verktygsboden.se. Vi kommer
också beställa ett nytt plåtskåp så
Nu har vi kommit till momentet mål- vi får plats med alla grejer. Tanken
ning. Eftersom vi använt materialet är också att få upp en verktygstavla
OSB på väggarna, vilket inte är det för att få mer ordning och reda i gasexigaste materialet i byggbran- raget.
schen, blev färgsättning av väggarna en viktig del i arbetet med Sedan fick vi tag i två stycken gamgaraget. Vi valde färg av märket la reklamskyltar tillverkade i ett aluNordsjö.
minum-material. Dessa använde vi
för att klä in garageporten, då vi i
Till väggarna valdes en ljusblå förra numret isolerade denna. Renyans för att få garaget att kännas sultatet blev relativt bra måste vi
ljust och fräscht. Färgvalet kom eft- medge och kostade oss inget mer
er lite rådgivning från Christian Åke- än tiden att utföra arbetet.
son, fd. VD för Måleriprofilen. Till
taket blev valet vitt och av samma
anledning som att väggarna blev
blåa, så var det för att få det lilla garageutrymmet att kännas större.
Så fort vi hade fått lite färg i garaget
kändes det som ett helt nytt garage.
Det finns ett gammalt uttryck som
lyder ”tänk vad lite färg kan göra”...
Sedan har vi påbörjat en larminstallation. Vi fick tag på ett billigt larm

Färg införskaffad.

Dessa reklamskyltar
klädde vi garageporten
med.

Ett lager räckte till väggarna

Bonus-leverans från
Nilfisk Alto

BUDGET

(so far)

Bygga vind och isolera garage – under 10.000 kr.
Städa–60 kr. i avgift + hyra av släp 2 timmar 100 kr.
Frigolit + lim till porten - 284 kr.
Nilfisk Alto grovdammsugare - ca 1100kr
Nilfisk Alto Högtryckstvärr - ca 3000kr
Färg (2 liter blått och 2 liter vitt ) - ca. 1.000 kr.
Begagnat larm – ca. 300 kr.
Reklamskylar i aluminium 0kr skulle slängas.

Då var taket målat, förutom luckan till vinden.

Reklamskytarna var då
monterade på porten.
Skall bara hitta en remsa till
mitten också.

Lite färg gjorde susen med
de tråkiga OSB-skivorna

Beganat larm som nu är
monterat i garaget.

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

Tel: 0706-64 24 66

Limosine service

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

www.hagalimo.se
HAGA

Spacer tillverkning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

Egentillverkning av spacers efter kundens önskemål till alla bilmodeller &
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods
ect. Högsta kvalitet & passform!

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

Dieseltrim

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

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

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

www.speedkit.se

Däck & Fälgar

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

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

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

Motorsport-produkter

VI KAN R-DÄCK!.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

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

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

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Stil för många mil
Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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.

carsound.se är importör av den amerikanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även
nya återförsäljare,
hör av er!

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

www.raidopower.se

www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

Racing-/banåkningskläder

Tuning produkter till rätt pris!

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

Isaw har prisvärda actionkameror med
hög bildkvalité och tillbehör för alla tillfällen.

www.isaw.se
info@isaw.se
0224 - 80447

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

www.mlimits.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

Realcar: Realcar har delar för styling,
tuning och performance till alla märken.
Ett brett utbud med något för alla. Vi
utvecklar kontinuerligt nya delar till Saab
och Volvo. Realcar - Real Street Performance. Vinnare av Årets Företag på
Greenlightgalan 2012

Specialister på helfoliering och fordonsdekor. Ett fullserviceföretag inom
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din
bil till något unikt och personligt på några
dagar

Do88: Sveriges största sortiment med
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager.

Civinco Tuning Excellence är proffs på
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco,
DTA, NIRA, Haltech, Link ...
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjusteringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonverteringar

www.realcar.se

Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

info@realcar.se
0151 – 51 18 80

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

www.gpartners.se
054-210 400

www.wrapzone.net

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

www.do88.se
Tel. 08-588 010 88

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

BYGGHANDELN FÖR BILBYGGARE
Med Kvalité sparar du pengar.

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

www.biltuning.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

Audi A8

När Audi nu lanserar uppdateringen av flaggskeppet Audi A8
är det med kraftfullare motorer,
skarpare linjer, nya innovativa
Audi Matrix LED-strålkastare och
sänkt bränsleförbrukning över
hela linjen. På Audi-vis sker det
genom avancerad teknik och ett
systematiskt användande av lättviktkonstruktioner.
Nya A8 placerar Audi bland innovatörerna i lyxbilssegmentet
med sin lättviktskonstruktion och

avancerade LED-teknik. Audi
A8 3.0 TFSI har en tjänstevikt
på låga 1.905 kg vilket är klassbäst med fyrhjulsdrift. Karossen
består nästan helt av aluminium
och väger tack vare sin Audi
Space Frame (ASF) -konstruktion inte mer än 231 kg.
Längden (514 cm), hjulbasen
(299 cm), bredden (195 cm) och
höjden (146 cm) är alla oförändrade. På A8 L är längden och
hjulbasen utökad med 13 cm. I

båda varianterna har bagageutrymmet
omarbetats
för att göra i och urlastning
ännu enklare. Förstärkt ljuddämpning sänker den redan
låga ljudnivån i kupén.
Designen har finslipats. Motorhuv, single frame-grill
och stötfångaren fram har
fått en mer skulpterad form
och strålkastarnas tidigare böljande form har blivit rakare och mer distinkt.
Som tillval lanseras de nya
normbildande Audi Matrix
LED-strålkastarna där varje
helljusenhet består av 25
lysdioder som kan slås av
och på och också dimmas
individuellt beroende på den
aktuella situationen. Det gör
att strålkastarsystemet kan
reagera extremt precist på
mötande trafik och hela tiden
erbjuda ljusstark belysning
på återstående delar av vägen.
Andra finesser med de nya
strålkastarna är det intelligenta kurvljuset, varselljus
med ny design och dynamiska blinkersljus. Belysningssystemet i Audi A8 använder
färddata från navigationssystemet för att anpassa
ljuset efter den aktuella körsituationen. I kombination
med tillvalet Navigation plus

med MMI touch, hämtar systemet information om bl.a.
kurvor och vägtyp. I samverkan med Night vision varnas
både förare och gående via
ett markerat ljus.
LED-baklyktorna på nya Audi
A8 har blivit plattare. På alla
modellversioner, utom S8,
innefattar den nydesignade
stötfångaren bak även två
rombformade ändrör. Nya
kromlister och svarta, högglanspolerade ramar runt rutorna är andra detaljer som
särskiljer A8. Det finns 12
olika lacker att välja mellan, 5
av dem är nya. Bland fälgalternativen finns varianter på
upp till 21 tum.
Motorerna: både kraftfullare
och mer effektiva
I motorutbudet finns två bensin- och två dieselmotorer:
turboladdade 3.0 TFSI på
310 hk, V8-dubbelturbon 4.0
TFSI på 435 hk, högeffektiva 3.0 TDI clean diesel på
258 hk, samt extremt vridmomentstarka 4.2 TDI clean
diesel som utvecklar 385 hk
och har ett vridmoment på
850 Nm.
Prestandan har förbättrats i
flera av motorerna. I kombination med quattro fyrhjulsdrift,
accelererar 4.0 TFSI nu upp
Audi A8 från 0 till 100 km/h

på imponerande 4,5 sekunder. Vid
låg belastning på motorn, stänger cylinder on demand-systemet
(COD) av 4 av de 8 cylindrarna.
Den allra effektivaste motorn – 3.0
TDI clean diesel – drar endast 5,9
liter diesel per 100 kilometer vilket
motsvarar ett CO2-utsläpp på 155
g/km. Alla motorerna uppfyller utsläppsnormen Euro 6. Med friktionsreducerande åtgärder sänks
CO2-utsläppen med så mycket
som 10%.

HITTA DELARNA TUNING TILLBEHÖR
I SVERIGES NYA WEBSHOP FÖR FARTDARAR
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40kr/m

cept
Volvo Con

Coupé

Den är inspirerad av modern skandinavisk livsstil och design – såväl
som ikonskapande detaljer från
förr. Nya Volvo Concept Coupé
är den första i en serie om tre
konceptbilar; och ger en inblick i
de formmässiga möjligheter som
skapats med företagets nya skal-

bara SPA-plattform.
Efter mer än ett år av stigande
förväntningar kommer det första
designkonceptet från Thomas Ingenlath, Volvo Cars nye Senior
Vice President of Design. Bilen
visar hur design kan användas för
att ingjuta mer känsla i Volvos var-

umärke. Konceptet anger samtidigt riktningen för nästa generation
Volvo-modeller, som inleds med
nya XC90 2014.
– Volvo Concept Coupé är ingen futuristisk drömbil. Den har
skapats för att demonstrera möjligheterna hos den nya plattformen

– den självsäkra hållningen, proportionerna och de mest viktigaste
designelementen. Även om helt
nya XC90 är en helt annan sorts
bil kommer man omedelbart att se
släktskapet när den presenteras
nästa år, säger Thomas Ingenlath.
Tack vare den nya egenutveck-

lade
SPA-plattformen
(Scalable Product Architecture) kan Volvos designer och konstruktörer
frigöra sig från begränsningarna från tidigare,
gemensamt utvecklade
plattformar.
– Nya Volvo Concept
Coupé demonstrerar hur
vi kan formge våra bilar
i framtiden. Vi har frigjort
oss från den ytliga spänning som är vanlig bland
andra bilmärken och
fyller i stället vårt varumärke med emotionella
värden med hjälp av den
lugna, självsäkra skönhet som är utmärkande
för skandinavisk design,
säger han.
Ett kraftfull visuellt intryck
Det kraftfulla visuella intrycket hos de nya proportionerna blir tydligast
då Volvo Concept Coupé betraktas från sidan.
Avståndet mellan instru-

mentbrädan och framaxeln har ökats och hela
kupén har hamnat lite
längre bakåt.
Den låga motorhuven
och taket och de femekrade 21-tumshjulen bidrar också till intrycket
av en elegant och effektstinn GT-vagn. Den
självsäkra
hållningen
understryks av en midjelinje som sträcker sig
i en elegant båge längs
hela bilen.
Fronten hos Volvo Concept Coupé karakteriseras av den nya formen på motorhuven och
av en ”svävande” grill,
flankerad av strålkastare
med nya T-formade varselljus. I likhet med de
nya bakljusen, utgör varselljusen uttrycksfulla element i den nya designinriktningen hos Volvo
Cars.
– Fronten är ny, men
den bär med stolthet upp

Volvos 85-åriga arv. Vi arbetar fortfarande
med de sista detaljerna på grillen och järnmärket och dessa kommer att presenteras
tillsammans med nya XC90 nästa år, säger
Thomas Ingenlath.
Ekon från sportbilsikonen P1800
Det finns också element hos Volvo Concept
Coupé som påminner om Volvo P1800 från

1960-talet.
– Det är en bildesigners plikt att återspegla och inkorporera designelement
som utgör omisskännliga detaljer ur
företagets historia.P1800 är en Volvo
med ikonstatus, hyllad för sina vackra
former och detaljer. Att använda element från såväl exteriören som

interiören hos P1800 har
ingenting med retro att
göra. Vi använder dessa
subtila antydningar om ett
storslaget förflutet för att
skapa en framtid där sann
skönhet blir en naturlig del
av Volvos identitet. Den
resan inleds med Concept
Coupé, säger han.
Växelspaksknopp i gnistrande kristall
Den blågrå exteriören reflekteras också på insidan
av Volvo Concept Coupé.
Utsökta handgjorda detaljer, som den läderklädda
instrumentpanelen, inläggen i naturligt åldrat trä och
de mörkblå, vävda mattorna, varvas med vackert
bearbetade metalldetaljer.
Konceptbilen visar också
upp en helt ny inriktning för
Volvo Cars humanorienterade
användargränssnitt.
En stor, liggande pekskärm
i mittkonsolen samverkar
med en adaptiv digital
skärm och en head up-display framför föraren.
– Detta är exempel på en
naturlig integration av användargränssnitten i vår
nya generation bilar. Interaktion för nöjes skull men
utan distraktion, är ledordet
här. Vi kopplar upp våra bilar för att göra dem både

mer underhållande och
säkrare, förklarar Thomas
Ingenlath.
Förbereds för helt automatisk körning
Den nya SPA-plattformen
förbereds också för helt automatisk körning. De första
funktionerna med automatisk styrning för att undvika
olyckor och göra körningen
bekvämare kommer att lanseras 2014 och målet för
Volvo Cars är att kunna ha
bilar med fullständig automatstyrning ute på vägarna före 2020.
Den bensindrivna pluginhybriddrivlinan i Volvo Concept Coupé återspeglar
Volvo Cars strategi att
skapa de starkaste versionerna i den nya fyrcylindriga
Drive-E-motorfamiljen med
hjälp av eldrift. Detta gör att
effektsiffrorna hamnar i V8klassen.
Konceptbilen har utrustats
med en högpresterande
Drive-E-bensinmotor med
kompressor och turbo.
Bensinmotorn kompletteras
av en elmotor på bakaxeln.
Detta ger Volvo Concept
Coupé en total effekt på
runt 400 hk och ett vridmoment på över 600 Nm.
Bild & Text: Volvo
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R
Nya Golf

Nya Golf R är effekthöjd till 300 hk
samtidigt som bränsleförbrukningen
har sänkts jämfört med föregångaren. Bilen gör debut med ny 4MOTION fyrhjulsdrift och ny progressiv
styrning. I kombination med DSGväxellådan accelererar den nya TSImotorn 0 till 100 km/h på kvicka 4,9
sekunder. Nya Golf R premiärvisas
på bilsalongen i Frankfurt i september och lanseras i Sverige i slutet av
året.
2013 är ett riktigt Golf-år. Nyligen lan-

serades prestandaversionerna Golf
GTI och Golf GTD på den svenska
marknaden och i september är det
dags för den förväntade storsäljaren
Golf Sportscombi. Inom kort lanseras
också miljöklassade dieseln Golf TDI
BlueMotion och senare i höst kommer ytterligare en miljöklassad Golf,
nämligen gasdrivna TGI BlueMotion. Båda miljöklassade versionerna
kommer i höst även som Sportscombi.
Men det tar inte stopp där, Volkswa-

gen fortsätter sin Golf-offensiv med
själva flaggskeppet i modellserien –
nya Golf R. För drivningen av denna
sportbil svarar en nyutvecklad 2,0-liters TSI-motor på 300 hk, alltså 30
hk starkare men samtidigt upp till 18
procent mer bränslesnål än motorn
i den förra generationen. Det maximala vridmomentet är 380 Nm vid
1 800-5 500 varv/minut (förra generationen: 350 Nm).
Precis som de tre tidigare Golf Rmodellerna, leder den nya genera-

tionen ner sin turbokraft i vägbanan
via en permanent fyrhjulsdrift. I det
här fallet handlar det om den senaste
versionen av 4MOTION med en 5:e
generationens Haldex-koppling.
För den dynamiska prestandan
svarar ett nyutvecklat sportfjädringssystem (karosshöjden har sänkts
med 20 mm), ett nytt progressivt
styrsystem, liksom ”ESC Sport” – ett
läge där den elektroniska stabiliseringskontrollen kan kopplas ur helt,
exempelvis vid körning på bana.

1 av 3 får
cancer.
Men alla
drabbas.
Bli månadsgivare i dag.
Gå in på cancerfonden.se eller
ring oss på 020-59 59 59.

Per
Fick cancer
diagnosen
myelom 2010

Fotograf Pär Bäckstrand / VOL
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Audi Spo

· Design med inspiration från
motorsport
· Plugin-hybrid med 700 hk
systemeffekt, 800 Nm vridmoment
· 0-100 km/h på 3,7 sek, förbrukning 2,5 liter per 100 km,
59 gr CO2 -utsläpp
Quattro är Audi och Audi är
quattro – märket och tekniken är för alltid sammanlänkade. Lagom till firandet av
30 års jubileumet av den
legendariska Sport quattron
presenterar Audi den legitima efterträdaren på bilsalongen IAA i Frankfurt. Kon-

ceptbilen Audi Sport quattro
concept för den framgångsrika quattrotraditionen vidare
i kombination med plug-in
hybriddrift och en total systemeffekt på 700 hk.
quattro är mer än bara en
teknik – quattro är en filosofi.
Begreppet är synonymt med
körsäkerhet och sportighet,
teknisk kompetens och en
dynamisk inställning till livet.
Alltsedan debuten av “Urquattron” 1980 har Audi sålt
mer än fem miljoner bilar
med permanent fyrhjulsdrift. Sedan mer än tre år-

tionden har quattrokonceptet och
framgångarna inom racingen varit
en naturlig del av och styrka hos
märket.
När V8:an och elmotorn arbetar tillsammans accelererar Audi Sport
quattro concept från 0 till 100 km/h
på 3.7 sekunder. Toppfarten är 305
km/h. Lättviktskonstruktionen i konceptbilen bidrar till den dynamiska
prestandan. I passagerarcellen
kombineras ultra-höghållfast-stål
och aluminumgods i strukturella
element. Dörrarna och stötfångarna är gjorda i aluminium och
taket, motorhuven och den bakre
luckan är gjorda i kolfiberarmerad
polymer. Resultatet är en tomvikt
inklusive batteripaketet på 1 850
kilogram.
Chassit i konceptbilen är anpassat
för att ta upp kraften i drivsystemet. Väghållningen är lika dynamisk som den är stabil. Framaxeln består av fem länkar per hjul.
Bakaxeln följer Audis trapetslänkprincip. Välavstämda fjädrar och
dämpare säkerställer att Audi Sport
quattro concept har maximalt väggrepp. Den dynamiska styrningen
varierar i förhållande till hastigheten. Bromsoken griper om stora,
kolfiberkeramiska bromsskivor och
däcksformatet är 285/30 R 21 med
fälgar i 5-dubbelekerdesign.
Text & Bild: Audi

r tin DBC
Aston Ma

Den talangfulle Samir Sadikhovs
har nyligen avslutat sina designstudier och gjort sig känd över
sin tolkning av en Ferrari, i samband med en designertävling hos
företaget. Nu har han skapat sin
framtidsvision av Aston Martin,
kallad DBC.

vara El-bilskonceptet Aston Martin saknat. För Samir har gett
bilen mjuka linjer, vackra detaljer
och ett formspråk vi gärna sett
hos framtidens Aston modeller.
Men att detta skulle bli en bil att
köpa inom snar framtid är nog
mer en dröm än verklighet. Dock
har vi inte fått någon reaktion från
Att Aston skulle flytta bak sin mo- Aston Martins presschef kring
tor är väl högst osannolikt med vad företaget tycker om Samirs
tanke på att deras historia alltid skapelse. Men den är välvärd att
påvisat en motorplacering i fram- vila sina ögon på och drömma sig
partiet. Men kanske kan detta bort i.

Kalender
29 Mars - 1 April
Bilsport Performance & Custom
Motor Show
3-5 Maj
Fast & Furious Carshow
(Danmark)
11 Maj
Timeattack.nu #1 (Rudskogen,
Norge)
18 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda
18 Maj
Karlskoga Drift Meet SPDS #1
(Gälleråsen)
24-26 Maj
Gatebil Våler (Norge)
25 Maj
Realcar Springmeet (Helsingborg)

25maj
Ljudia-dagen 2013
31 Maj – 2 Juni
DHB (Danmarks Hurtigste Bil)
(Vandel Flygplats, Danmark)

6-7 juli
Drift Allstars - Round 3
12-14 Juli
Gatebil Rudskogen

1-2 Juni
Timeattack.nu #2 (Tierp Arena)

20 Juli
Halmstad Sports Car Event

14-16 Juni
Gatebil Mantorp

26-28 Juli
Drift Festival SPDS #3 (Eskilstuna
Motorsport Arena)

15 Juni
En Dag På Strippen Piteå

2-3 Augusti
Bilsport Action Meet

29 Juni
Timeattack.nu #3 (Kinnekulle Ring) 11 Augusti
Timeattack.nu #4 Gelleråsen
29 Juni
(Karlskoga)
Rockstar Drift Battle SPDS #2
(Mittsverigebanan, Härnösand)
17-18 Augusti
Vallåkra Träffen
6 Juli
En Dag På Strippen Sundsvall

31 Augusti
En Dag På Racerbanan Knutstorp
30-31 Augusti
Droolfest - motorfestival
31 Augusti-1 September
Timeattack.nu #5
6-8 September
Gatebil Rudskogen
20-21 September
Day At The Track Anderstorp
27-29 September
West Coast Motorshow
5 Oktober
Dotz Powerdrift Series Superfinal
SPDS #4 (Mantorp Park)
25-27 Oktober
Oslo Motor Show (Lil estrøm,
Norge)

# Rule no.1
Subscribe today

Nov.

#7

Polestar-inspirerat bygge

Reportage

Fler produkttester

Test

Time Attack - uppföljningen...

Motorsport

Sportbilsnyheter

Nyheter

herlinwiderberg.com

P

I

SGARANT
RI

I

P

Spara 30% på bildelar
i originalkvalitet

SGARANT
RI

7

Bra bildelar
utan omvägar

Bra bildelar till skruvade priser

