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LEDARENLEDAREN
Galan tar sig vatten över
huvudet?!
Ibland kanske man kan förstå
hur man kan göra vissa saker,
men ibland är det helt obegripligt.
Att tro att man fyller en lokal
för trehundra personer med
bilbyggare samt bilintresserade
känns lite som att ta sig vatten
över huvudet. Att tro att det
kommer dubbelt så många gäster
i år gentemot förra året. Men det
är just precis detta vi gjort!

Vi ville ha kvar galan i Trollhättan
och lokalerna som tar drygt
tvåhundra gäster var inte så
många och de som fanns passade
inte vårt ändamål. Därför fick det
bli en lokal som tar trehundra
gäster och lite därtill för att få till
rätt stämning. Denna gång var
det Folkets hus som möjliggjorde
att galan blev av. De trodde så

stark på arrangemanget att de
gick in som medarrangör till
galan, något vi tror skall stärka
upplevelsen. Så det är dags att
boka upp i kalendern och skriva
in att den 14-november är mer
helig än julafton! Då skall det
festas, skrattas och umgås!

GreenLight Magazine växer och
vi har nu stadigt legat mellan 1617000 läsare per nummer sedan
vi släppte reportaget om Lukas
Kooz nya bygge. Vi tror och
hoppas att kunna ligga kvar på
eller till och med öka dessa siffror
framöver!
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Att en animerad barnfilm kan ta hela världen med storm och på kuppen även spela in över sju miljader kronor är helt otroligt.
Ronnebygrabbarna visste direkt att detta var ett vinnande tema att bygga bil på. Men killarna nöjer sig inte med att plocka hem
priser runt om i landet, de bidrar med att sjuka barn kan slippa sina sjukdomar.

Det är inte första gången ett
par bärs och lite snack i garaget har gjort att man kommit
på idéer att förverkliga. Ronnebypågarna Niklas Sahlin
och Kristian Ek pratade och
blev lite sentimentala över ett
gammalt bygge de gjort ihop
och började spekulera i att ta
nya krafttag och göra något
roligt ihop av någon bil, då
det var sju till åtta år sedan
sist. Jag skulle vilja att dessa killar skulle prata ihop sig
över några bärs i garaget fler
gånger så att vi får se flera
sagolika byggen.
Grabbarna gillar att kapa och
försöka plasta ihop en del till
något som de tycker ser bra
ut. Man skulle nästan kunna
tro att det är något färdigt
breddningskit som är använt,
men icke det. Olika kit och
originaldelar har kapats ner i
små bitar och sedan har polyestern och glasfibern fått flöda rikligt i garaget tills de var
nöjda. Niklas och Kristian är
båda väldigt noga med att linjerna och designen på en del
ska vara perfekt innan de går
vidare och bygger om nästa
del.
Varför göra något halvdant,
då kan man lika bra strunta i
det, säger Kristian.
Den enda delen som ”nästan”

Disneysuccén fick agera tema till detta
bygge

är helt omodifierad är motorhuven som kommer från
en Bmw M3. Annars är front,
sidokjolar och bakstötfångare
lite som godispåsen Gott &
Blandat. En annan rolig detalj
som är svår att se om man
inte vet var dem sitter är små
dioder som är dolt monterade
i fronten, framskärmarna och
bakstötfångaren.
Inspirationen till just ett isigt

Ett iskallt uppdrag men med
varma tankar. För Kristian
och Nicklas har samlat in
pengar till Barncanerfonden.

tema kom från bilen med Ice Age
tema som stod på Elmia 2008.
Va någon bilbyggare från Finland
som ställde ut där då. Och vi blev
förtjusta i det bygget. Sen hade
filmen Frost premiär som blev
en supersuccé i världen, perfekt
tema, båda färgerna som vi ville
använda matchade till denna film,
säger Niklas och Kristian.
Givetvis
måste
inredningen
passa det isiga temat. Mycket
plastade blir det när man bygger
om så mycket som grabbarna
har gjort. Intrumentbrädan har
nästan, men bara nästan lika stor
touchskärm som nya Teslan. Men

via den speglas bilder och filmer
ut till alla högtalare och skärmar.
Grabbarna gillar ju att spela Let
It Go på full mutter så en storslagen stereoanläggning är ju ett
måste. Dörrsidorna har fyra högtalare och en monitor eller tvskärm monterad, men inte nog
med det. Bakom stolsryggarna
har det förredetta halvtrånga baksätet flygit åt fanders och en stor
mediabox som grabbarna kallar
det med fyra 12 tums element av
märket Alpine (precis som resterande ljudanläggning). Niklas
och Kristian såg att det fanns lite
utrymme kvar på mediaboxen så

De enormt detaljrika motiven är gjort
av företaget Wicked paint. Vars
konst vi tidigare stiftat bekantskap
med.

två sju tums skärmar monterades också, allt för showens
skull. Men här nöjde sig inte
grabbarna, något saknades.
Givetvis hade Honda en lösning på deras bekymmer,
en takbox. Inte för att frakta
väskor och andra behövliga
saker, utan för att få bilen
att höras mer och fånga mer
uppmärksamhet. Denna är
idé är något vi såg för några

Inspriationen till bygget kommer från finländaren
Petris ICE AGE bygge.

år sedan på Henrik Anderssons Audi A4 men det är inte
många som använt detta
efter det. För att få den som
att fungera som en högtalarlåda behövde den modiferas
ganska mycket, totalt fick de
plats med åtta högtalare och
fem stycken tv-skärmar. Monteringen av den ljudande takboxen gjorde grabbarna rätt
smart. I framkant används

fästena för att montera
taket på cabben och i
bakkant är det ett stag
på varje sida som man
fäster igenom baslådan i baksätet. Invändigt har bilen fått en
kombination av omsydda, flockade och
även motivlackerade
delar, allt i en harmonisk balans.
Vem som skulle göra
motivlackeringsjobbet
var ganska solklart, en
av landets duktigaste
motivlackare bor bara
tre mil bort. Om ni har
sett bilen på riktigt nära
håll ser ni verkligen hur
sinnessjukt bra denna
motivlackering är. Vi
pratar givetvis om Tom
Persson, ägare av
Wicked Paint. Denna
Bmw tog honom cirka
100 timmar att motivlackera, vilket låter lite
i mina öron med tanke
på hur detaljrika porträtten är.
Starten för säsongen
kunde inte blivit bättre
än den Niklas och Kristian fick på Bilsport Performance & Custom
Motor Show i påskas,
första pris i kategorin

Best Paint samt Best
Interior. Plus en annan
sak de uppnådde under påskhelgen, att uppnå 20 000 insamlade
kronor. Ni som sett
bilen på träffar sedan i
påsk har sett att Niklas
och Kristian har sålt affischer till en billig peng
samt att grabbarna haft
en insamlingslåda intill
bilen. I slutet av säsongen går pengarna
till Barncancerfonden.
Den tanken har funnits
sedan planeringsstadiet av bilen, eller ialla
fall att skänka pengarna, det är tack vara en
systerdotter som lyckades bekämpa cancer
som fick Niklas och
Kristian att välja just
barncancerfonden.
I skrivande stund har
de precis passerat
halvvägs till sitt mål
som är 50 000 kr, vilket
kan göra mycket skillnad. Är ni intresserad av att hjälpa Ronnebygrabbarna att nå
detta belopp gör ni det
enklast genom att surfa
in på www.teamfrozen.
se. Barn ska inte behöva få uppleva denna

Till och med golvet har fått sin “ touch” av temat.

FAKTA

Namn: Nicklas Sahlin
Ålder: 30 år
Bostadsort:Ronneby
Arbete:Personlig assistent
Namn: Kristian Ek
Ålder: 30 år
Bostadsort: Ronneby
Arbete: Kock
Bilmodell:BMW E46 330CI
Årsmodell: 2002
Hur länge har du/ni ägt bilen: sedan 2014

Tack till:

Mikael Göthammer (ljud och bild expert), Jacob Ljunggren som
ställde upp att ta min plats i garaget under 2 veckor när min mor
dog i cancer

Säsongsavslutningen är här
Mer info på
www.greenlightmag.se/galan

Hur kom det sig att du började intressera dig för Time Attack?
Ursprungligen har intresset vuxit fram ur tidtagning under trackdays. Tidtagning har varit måttstocken för hur man har presterat och en indikation för huruvida man har förbättrat sin bil eller ej.
År 2012 kom plattformen för att tävla under samma principer, vilket jag tyckte var förträffligt. Då
beslutade vi i JapTuning att starta ett tävlingsteam i firmans färger och år 2013 blev vår första säsong i Time Attack. Nu kör vi vår tredje säsong och är Sveriges främsta och mest meriterade Time
Attack-team.
Om du skulle ranka dig själv som förare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger på?
Varför?
Svår fråga. Jag anser att svaret är mer komplicerat än en siffra. En förare kan ha olika kompetenser inom olika motorsportgrenar, exempelvis kräver Time Attack och Racing två olika typer av
kvalitéer hos en förare. I siffror skulle jag bedöma mig själv som 7-8 med mycket kvar att lära.
Motiveringen är väl att min körning har fungerat bra både inom långloppsracing och Time Attack.
Ett bra kvitto är väl också att jag har förbättrat mina varvtider varje session i varje race sedan jag
började med Time Attack år 2013, jag har alltså aldrig kört långsammare än mitt föregående heat.
Vilken är din bästa upplevelse?
Nürburgring Nordschleife – Rädsla, adrenalin och fullkomlig förtjusning i samma paket.
En förare kan alltid bli bättre, är det något du anser dig själv du skulle behöva bli bättre på?
Jag anser att jag behöver bli bättre på allt, det kommer jag alltid tänka. Det som kräver mest
av mig som både kör och bygger bilen är dock att förstå helheten som ligger bakom, d.v.s. allt
från fysikens lagar och hur man bygger en snabb bil till att bygga ett psyke som hjälper mig att
fokusera på rätt saker när man endast har ett varv på sig att prestera till max.
Vem är din förebild?
Ayrton Senna.
Bästa garage drycken?
En riktigt kall öl är bästa drycken i verkstaden, men en ljummen går också bra.

Fakta
Namn:
Filip Svensson
Ålder:
25
Bor:
Trelleborg, Skåne
Arbete:
Byggingenjör/
JapTuning AB
Civilstatus:
Sambo

Providing You with Originals since 1991

Hur mycket tid lägger du ner i veckan på att köra samt fixa med bilen?
Jag har slutat räkna, men slår man ett snitt över en säsong handlar det nog om 30 timmar i veckan.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Min Mitsubishi Evo V som jag tävlar med är ett konstant projekt, men jag har också en superfin Nissan
Skyline R33 GT-R som ska dammas av till våren.
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Pawel Czech,
Racesim Media.

Är det någonstans du ska
åka för att uppleva den
bästa stancescenen i Europa så ligger den bara
några timmars båtresa
över Östersjön från södra Sverige.

inte vilken driftingbil som
helst utan stanced style.
Då en regnskur eller ösregn kan förstöra en hel
tillställning var även inomhusområde att tillgå
ett krav. Samtliga dessa
krav hittades i en liten
Gänget bakom Raceisms by som heter Opele i söevenemang började re- dra polen. Personer åker
dan i januari att diskutera långväga för att besöka
hur man skulle gå tillväga just detta evenemang,
för att göra evenemanget vi har några svenskar
till något annorlunda mot som årligen brukar göra
tidigare år. Planen var att besök för att visa att
försöka hitta ett ställe där Sverige även de vet hur
det var tillåtet att ha drift- man bygger feta stance
inguppvisning, givetvis bilar.

Något för alla GOLD DIGGERS!

De största representanterna
från europa fanns på plats,
många känner nog många
till; BS-Carstyling, FLGN-TLT,
Rad48, Dumped, Lownatics,
Rubnroll, Sourkrauts, Dub05,
Dapper, Belly rubbers, Instinct, Camber och självklart
Raceism.
Den förstnämnda BS-Carstyling från Österrike hade två riktigt välbyggda bilar på plats.
Företaget ägs av Buni Seferi
som såg till att BS-carstyling
drog till sig många blickar på

Tänk om man kunde glida så gär lågt hela tiden.
Men ibland är luftfjädring rätt bra!

den Audi R8 och den röda
Bmw E92 de hade med
sig.
För att få en inblick i hur
stort detta är fick gänget på Raceism in 4500
ansökningar som de var
tvugna att gå igenom och

försöka välja ut de bästa.
Skulle vilja påstå att ingen
träff i Sverige har sådan
höga kvalitéskrav på sina
utställare, därför detta är
the place to be.

Porsche Cayman har alltid retat upp inbitna Porsche fans,
men denna bil kommer nog skapa två helt olika läger!

Flera extremt påkostade Stance byggen fick man se här
i Polen. Bilintresset är extremt stort och ju lägre desto
bättre.

Att åka lågt är inget helt nytt. Men idag är trenden så att
man med en lågbil och ett par snygga fälgar kan göra
succé.

Tyska skönheter fanns det gott om!

Snacka om råa fälgar men det gäller att parkera rätt.

TUNING CAR
Foto: Daniel Serénus

BMW 3-serie 409Hk & 1510kg inkl. förare

herlinwiderberg.com

Ja, vi har lägst pris.
Men strunt i det.
Ett lågt pris är kanske anledningen
till att du kommer i kontakt med
oss första gången. Men våra snabba
leveranser, utmärkta service och den
trygghet som du får när du handlar

Säsongsavslutningen är här
Mer info på
www.greenlightmag.se/galan

av ett företag som följer svenska
e-handelslagar är de främsta anledningarna till att våra kunder handlar här
igen och igen. Tror du att vi överdriver?
Prova själv så får du se!

Missa inte:

15% rabatt till nya kunder
Läs mer på Skruvat.se

Bra bildelar till skruvade priser

Happy

Anniversary!

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Felicia Rosén, Martin Hansson & Pontus
Blomqvist

Tänk dig en musikfestival,
bajamajor, fylla, campa, fest,
taskiga hygienförhållanden,
kärlek och minnen för livet.
Tänk dig sedan att vi byter ut
artisterna mot bilar. Låter inte
detta om det bästa från två
världar. För det är precis det

Gatebil i Rudskogen är, det
bästa av just två världar.
Skall man bara besöka ett
event och inte är så fin i kanten
så är det Gatebil Rudskogen
du skall besöka. På kvällarna
förvandlas depå- och campin-

Peter Pentell har verkligen skapat en
ultimat banbil. Joy of the Machine står det
på sidan och det är precis vad Peter gör.

gområdet till en enda stor festplats.
På dagarna är det bilarna i fokus i
alla fall för de flesta. Dockfinns de
dem som aldrig lämnar campingen.
Vilket då missar hela poängen med
just Gatebil. För det är på banan
det händer. Det är bankörning samt
driftning på hög- och lågnivå. Alla
som får igenom bilen är välkommen
att köra. För en del blir det mer köra
än andra. För en del av Gatebil är
också att ligga i depåtältet med isärskruvad motor. Något Black Smoke
racing fick befara när de hela natten
fick skruva på sin diesel Merca.

Det är inte varje dag man ser däck som
skapar röda rökridåer efter sig.

En äkta Nismo raket och fort gick det runt
den snabba Rudskogen banan.

Tyvärr började helgen inte
optimalt. Regn låg i luften
och en del tält gav med sig
av starka vindar. Men blev
bara några få regn droppar och helgen bjöd mesta

dels på bra väder samt lite
sol. Men trotts detta lockar Gatebil hit 10 000-tals
besökare varje år. Gatebil
Rudskogen är helt enkelt
ett måste för den biltokige.

Dagen kör man tills det rasar och på kvällen festar man som om det vore livets
sista dag. Detta är Gatebil!

Trots att det stundtals låg regn i luften
var det mycket folk som tittade på alla
förarprestationer.

Halvnakna kvinnor har blivit en del av hela festivalen.
Men fanns lika många bleka och halvnakna killar med en
öl i handen. Så helt klart jämnställt.

Rudskogen är en riktigt snabb bana och
man kan nå nästan 300km/h innan slutet
på rakan.

Christoffer Pettersson rattade på förfullt och när han
fick på GreenLight-logon på bakspoilern gick det betydligt bredare och snabbare kurvorna. Konstigt!

Utslagna förare, det är farligt att köra
sönder bilen och festa “all night long”

Daniel Serénus från tidningen bestämde sig för att fota
lite.

David Skogsby tog en pallplats i Breisladds-finalen.

Två driftande Supror jagad av en Suprapolis. Underbar bild.

Denna helg fylls containrarna med utslina
däck.

Det var ett gäng snabba bilar som visade vart skåpet
skulle stå.

Tok-mekande hör till Gatebils
kulturen och Black Smoke drifting visade prov på detta.

POSTER
Foto: Christoffer Talvis

Volvo S60 R

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.
Det är värt en omväg!

www.adrian-styling.com

www.persverkstad.se

Däck & Fälgar

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

Tel: 0706-64 24 66

www.ralphsdack.com

Gillstad

Tel: 0520-44 44 99

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Specialist på Volvo m.m.

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

www.l-m-r.se
Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Sjuntorp

Allt man kan tänka sig till bilen

Bilvård

Vi har delarna du söker!

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Generalagent / Importör / Distributör av
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining
Monkey, Race Ramps, HRX och Toorace. Produkterna finns i vår webshop
och hos mer än 200 återförsäljare i
Skandinavien!

www.skruvat.se

www.seabeach.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

www.sonax.se

Bilvård

Motorsport-produkter

Belysning

Motorsport-produkter

Extremeprotect är ett långtidsverkande
starkt eco lackskydd för dig som vill ha
ett lättskött och slitstarkt lackskydd. Extremeprotect Glass Coating / Drive and
Shine

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

Brett sortiment av LED arbetsbelysning,
xenon arbetsbelysning, takramper,
varningsljus- & utryckningsljus, xenon
konverteringssatser m.m. till marknadens
absolut lägsta priser. Snabb leverans
inom hela Sverige och tillmötesgående
kundsupport 7 dagar i veckan!

DDESIGN Din motorsportbutik på nätet.
Med ett enormt sortiment av bildelar och
alltid personlig service!

www.extremeprotect.se
072-854 53 57
Stockholm
info@extremeprotect.se

www.simpson-europe.com

www.crazyride.se

Spacer tillverkning

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

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.sonax.se

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

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

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

Styling & tillbehör

Stil för många mil
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,
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint m.m.

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fosgate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Audio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

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

www.raidopower.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Tel: 019- 206750

www.brl.se

Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhättan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris
Vi har FIA godkända produkter samt
folkrace godkända som passar mycket
bra till bankörning på klubbnivå

Coilovers och tuningprodukter till riktigt
bra priser, fri frakt på hela sortimentet!

Tuning produkter till rätt pris!

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

www.mlimits.se

www.getlow.se
info@getlow.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

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

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.gpartners.se
054-210 400

Billjud

www.wrapzone.net
Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

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

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

www.Billjudgruppen.se
Färgelanda
Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdig printade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.

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

www.vnvinyls.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

Gör som många andra - handla av oss

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto:Christoffer Talvis,
Pontus Blomqvist, Martin
Hansson

Denna träff är betydelsefull
för väldigt många personer.
Träffen har funnits sen 1982
och här har väldigt många
kända bilbyggare börjat sin
karriär, en del med A-traktorer medan andra börjat med
vanliga bilar. Att den lockar
alla åldrar är en stor fördel
med Vallåkra.

finns här något för alla, det
är en stor bredd på bilar.

I grunden är ju detta en Volvo-träff som expanderat med
råge, egentligen kan sägas
att träffen börjar redan på
fredagen. I Helsingborg med
omnejd samlas massa bilar
varje år på parkeringar i hela
regionen. Man kan kanske
Vad gör då Vallåkraträffen kalla detta en ”pre-show” inså speciell? För mig som nan det stora evenemanget,
besökare är det alla bilar. även om det inte är officiellt
Oavsett vad du gillar så sanktionerat överhuvudtag-

Anders Franzén har verkligen
byggt en Amazon som får flera
generationer av bilentusiaster
att häpna.

et utan spontana sammankomster.
Man kan både gilla och hata
Vallåkraträffen. Det vi gillar är
variationen på alla bilar och man
hittar alltid något intressant,
även om undran ibland uppstår
varför vissa släpps in? Visst är
konceptet bra att alla får komma
in, men tycker arrangören borde
höja kraven lite på bilarna. Men
för de kanske snyggaste utställningsbilarna har det skapats ett

Christoffer Talvis ville verkligen
ha den bästa bilden. Placerades
därför i en bur som lyftes upp
med en lyftkran.

En JET-motor monterad i en bil.
Kan det bli mer galet?

”Show and Shine” område, där bara de
snyggaste bilarna hamnar.
Vallåkraträffen är bra, då du oftast hittar
något du gillar. Tyvärr var likt förra året
inte vädergudarna helt med arrangörerna med kraftig blåst under lördagen men
trots detta blev det trevliga dagar att avnjuta bilar på.
Bäst var nog driftinguppvisningen kallad
”Gymkhana”, då alla e(ller nästan alla)
besökare samlades vid flygrakan för att

En Gymkhana drifttävling arrangerades med publikens stora
jubel.

se detta skådespel. Det bjöds på en rejäl omgång sol och vi på tidrejäl show där förarna satsade ningen är troligtvis på plats även
allt för att vinna och bjuda på ett nästa år!
spektakel. En klar favorit bland
de yngre var en Nissan S13 med
Super Mario motiv på sidan.
För arrangörernas skull hoppas vi
på att vädret nästa år bjuder på

Vallåkraträffen är numera mer
än bara en volvoträff.

Vallåkraträffen måste upplevas
minst en gång i livet.

Sonax laguppställning.

Inte varje dag man ser en
Mansory byggd Porsche.

Många blåa armar om man lekte
“gulbil” denna dag.

A-traktorn alla pratade om.

Denna Super Mario inspirerade
bil var kanske barnens favorit..

Kabelkungen!

Michel Rayes Nissan 370Z
Nismo.

I grunden en volvo C70 fas 1

”Lackskyddet sitter fortfarande kvar på min
bruksbil efter drygt ett år. Har underhållit det
med SONAX Brilliant Shine Detailer och bilen
känns fortfarande ”hal” att tvätta. Kommer
definitivt att upprepa behandlingen i år igen.”

Erick Ekholm

SONAX Xtreme Protect+Shine
- Keramiskt lackskydd du kan lägga själv!
Skyddar lacken upp till 12 månader

Sonax Bilvård

sonax.se sonaxbilvård.se

Vårt sortiment innehåller

400 920 produkter

Bentleys

Bentayga

Med en helt ny W12-drivlina är
Bentayga världens snabbaste,
mest kraftfulla, lyxigaste och mest
exklusiva SUV. Den ger en verklig Bentley-körupplevelse och uppvisar innovativa teknikfunktioner.
Bentayga som är konstruerad och
handgjord i Crewe har en äkta Bentley-stil. Bilen balanserar atletens
kraftfullhet samt vardagens tillförlitlighet på ett perfekt sätt och den är
skulpturell med ett elegant, tidlöst
utförande. Från de fyra runda LEDstrålkastarna och den stora grillen

till den distinkta kraftfulla linjen
och de kraftiga valven är Bentleys DNA påtagligt överallt.

i själva hjärtat hos den nya
Bentayga. Den mäktiga 12-cylinderenheten kombinerar effektivitet och raffinemang med
Bentayga har världens finaste ultralyxiga nivåer av effekt och
bilkupé med makalösa preci- vridmoment. Med 608 PS (447
sionsnivåer. Detaljerna i metall, kW) och 900 Nm och en tid från
trä och läder – med minutiösa 0 till 100 km/h på 4,1 sekunder
toleranser mellan inredning- samt en topphastighet på 301
selement – personifierar mod- km/h är Bentayga världens
ern brittisk lyx. Den här perfek- mest kraftfulla och snabba
tionsnivån går bara att uppnå SUV.
tack vare det exceptionella Den första Bentley Bentayga
hantverket och skickligheten kommer drottningen av Enghos Bentleys kollegor i Crewe. land lägga beslag på
Den helt nya 6,0-liters W12motorn med dubbelturbo finns
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CB7

En racingförares dröm, en dröm
som började i pappersform för
cirka sju år sen. Genom sin racingkarriär lyckades han bygga upp
ett bra kontaktnät för att en dag
äntligen få skissen att bli verklighet. 2009 hade Antione Bessette
skapat en lättviktsram i kolfiber och
komposit, som beroende på val av
drivlina hade en vikt på cirka 1000
kg. Mycket forskning kvarstod
dock för att kunna serieproducera
bilen och kanske utmana de andra
rivalerna på den tuffa marknaden.
Tre år senare kördes prototypen
på Circuit Gilles Villeneuve i Montreal, testerna ansågs okej. Men
även en ny prototyp var framtagen,
större motor samt bredare kaross.
Forskningen forsatte och 2014
gjorde man sin första debut inför

media på Montreal International
Auto Show. Antione’s företag
och team kände att bilen var klar
för att möta världen, men ingen
serieproduktion var planerad.
Då CB7 kan beställas med tre
olika drivlinor skulle samtliga
testas ordentligt först innan man
planerade serieproduktion. Hela
detta år tillbringades stora delar
på olika banor där man testade
allt från höghastighetsaccelerationer, hårda inbromsningar,
olika chassiinställningar samt
såg till att bilens köregenskaper
var helt perfekta.
I februari i år gick man ut med
att bilen börjas serietillverkas,
visserligen i en liten upplaga
till och börja med. Motorn som
är en V8 som går att beställas
med antingen 430hk, 525hk
eller 680hk. Oavsett motoreffekt
ligger totalvikten på 1090 kilo,
vilket redan med430hk ger ganska härlig vikt kontra hästkraftförhållande, tänk er då hur 680
hästkrafter och vi säger 1100+
kilon genererar.
Något exakt pris finns ej att tillgå mer än att startpriset börjar
från cirka 660 000 kr och uppåt
beroende vad du väljer till bilen.
Text: Christoffer Talvis
Foto: www.felinocars.com
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Audi e-tro

Eldrift skall vara ett nöje, inte en kompromiss menar Audi när märket visar den
nya konceptbilen Audi e-tron quattro på
Frankfurtsalongen (IAA) i september. Den
sportiga SUV:en ger en bild av märkets
kommande elbil som går i serieproduktion
under 2018.
Audi e-tron quattro concept är från grunden konstruerad som elbil. Konceptet
följer det Audi kallar “aerosthetics”, vilket
innebär att man kombinerat tekniska lösningar för att minska luftmotståndet, med
kreativ design. Rörliga aerodynamiska element i fronten, på sidorna och på bakpartiet förbättrar luftflödet runt bilen och
underredet är helt tillslutet för minska luftmotståndet. Med ett cw-värde på 0,25 är
det benchmark i SUV-segmentet och bidrar till den långa räckvidden på över 500
km.
Konceptbilen är baserad på den andra
generationen av plattformen för längdsbyggda motorer (MLB), som ger stort
spelrum för olika drivlinor och konfigurationer. Längdmässigt placerar sig Audi
e-tron quattro mellan Audi Q5 och Audi
Q7. Den typiska SUV-karossen och coupé-lika designen ger bilen en sportigare

profil, samtidigt som interiören ger
utrymme för fyra personer.
Det stora litium-jon batteriet är placerat mellan axlarna under passagerarutrymmet. Det ger låg tyngdpunkt
och balanserad axellastfördelning,
vilket borgar för riktigt bra köregenskaper och säkert uppträdande på
vägen. När det gäller drivlinan har
Audi hämtat erfarenheter från den
eldrivna supersportbilen Audi R8 etron. Tre elmotorer, en på framaxeln
och två på bakaxeln, gör konceptbilen till en eldriven quattro, eller etron quattro, som gör det möjligt att
kombinera låg förbrukning med underhållande köregenskaper och hög
framkomlighet.
Text & Foto: Audi

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Framtidens blodprov visar
om du får hjärtinfarkt eller inte.
arne hegerfors

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år.
Nästa avgörande genombrott
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom.
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
barn, dina barnbarn, en kär vän? Genom
ett enkelt blodprov kan din läkare avgöra
det och fler liv kan räddas.

En världsunik kunskapsbank
Det blir möjligt tack vare en världsunik
kunskapsbank som ska byggas upp på
våra universitetssjukhus. Med avancerade provtagningar av olika slag kan man
hitta de riskmarkörer som varnar för
hjärtsjukdom. Upptäcka faran och kunna
ge skräddarsydd behandling så att hjärtsjukdom aldrig behöver uppstå.
Många tiotusentals givare ger generösa
gåvor till Hjärt-Lungfonden. Jag är med –
och din gåva behövs också.
Vi måste bli fler som ger till forskningen.

Ring 0200-89 19 00

eller ge din jubileumsgåva på
www.hjart-lungfonden.se

tillsammans r äddar vi liv
pg 90 91 92-7. läs mer om vårt 110-årsjubileum på www.hjart-lungfonden.se
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Rolls-Roy

Rolls-Royce Dawn bygger på
modellen Ghost men denna
gång i öppet utförande och med
former som är hämtade från en
viss annan engelsk lyxbilstillverkare. Rolls-Royce Down har
allt man kan tänka sig av en
lyxbil. Men här är det inte kolfiber som fägrar, utan klassiska
designelement såsom trä, läder
och krom.
Bilen är oslagbar när det kom-

mer till att glida. Den är vacker
och ståtlig i sitt utförande och
att sedan kunna ta ner taken
en varm sommardag ger den
ytterligare plus i kanten. RollsRoyce har behållt de klassiska
självmordsdörrarna på Dawnmodellen.
Under motorhuven hittar vi en
V12:a på mäktiga på 570 hästar
och 780 Nm får denna lyxbil att
röra sig från o-100km/h på 4,9

sekunder. Men troligtvis är det inte
motorn som lockar denna kundgrupp
utan känslan av komfort och det där
lilla extra. Det är kanske därför man
isolerat taket i flera lager, med resultatet ”ljudlöshet”.
Grundpriset på Rolls-Royce Dawn är
2,8 miljoner och tillvalslistan är lång.
Text: Daniel Serénus & Foto: Bentley

TESTREPORTAGE
Text & Foto: Daniel Serenus

Vinyldrapering (foliering) har
blivit populärt men vi på redaktionen ville testa hur en
lekman kan göra lite enklare
monteringar. Därför tog vi
kontakt med företaget vnvinyls.se för att införskaffa
rätt produkter för ändamålet.
Som vanligt är det vår Seat
Leon som får agera testkanin
för vårt reportage.
Först gäller det att välja rätt
material, det finns en uppsjö
av vinyler och fabrikat. Men
populärast idag är vinyler
som har luftkanaler som gör
att det är betydligt enklare att
få ut eventuella luftbubblor.
Produkten vi införskaffade
efter rådfrågan hos vnvinyls
var märket iSee2. Denna har
både luftkanaler samt det
man kallar för minne, alltså
den känner av formen efter
att ha arbetat ut vinylen.
Man behöver även lite monteringsmaterial för att underlätta arbetet. Först behövs
en riktigt bra kniv. Knivar är
också det som slits mest på
under montering, så se alltid
till att ha en vass kniv när du
jobbar med vinyl! Plastskrapor, gärna med filt på samt
ett par bomullshandskar för
att slippa fett från fingrar. Vi
provade också att införskaffa

ett rengöringsmedel från iSee2 kallat Kwik and Klean som skall rengöra
ytan optimalt för vinylen.
Eftersom vi ville testa med lite detaljer på bilen valde vi att börja med
att ta bort den lite tråkiga kromgrillen
som Seat har original. Därefter fortsatte vi med lite större yta på bakspoilern. Vi rekommenderar att man
är 2 personer när man monterar vinyl första gången. Det underlättar
när man värmer och monterar, det
är också bra att ha någon med som
man kan skylla på om resultatet blir
dåligt 

Rengör.

Först rengjorde vi med iSee2’s
rengörare som var otroligt bra. Den
tog enkelt bort allt fett och smuts.
Viktigt är att man sprayar rengöraren
på en ren microfibertrasa och inte direkt på ytan, sedan är det bara torka
rent. För att få bra fäste för vinylen
måste ytan vara helt ren och torr, annars riskerar vinylen att släppa med
tiden.

Material:

Varmluftspistol
Plastskrapor med filt
Handskar
Kniv
Sax
Maskeringstejp

Montering:

Börja med att måtta ut en bit vinyl
och klipp till den bit du behöver. Ta
i med råge så du kan lätt forma vinylen och slipper stå där med en bit
som inte riktigt räcker till ytan du ska
täcka. Sedan förvärmde vi lite med
varmluftspistolen få vinylen ljummen,
vilket gör det enklare att arbeta med.
Vii lossade pappret på baksidan och
la det över där vi ville montera vinylen. Sedan med hjälp av fingrar och
plastskrapa började vi montera vinylen. Viktigt är att värma upp vinylen
samt att när den är varm dra ut den
så man slipper veck och ojämnheter.
Det är en balansgång mellan när vinylen är för varm för att montera ut
och när den har rätt värme, man får
helt enkelt testa sig fram.
Sedan var det bara att vara fin på
handen med kniven för att skära bort
överflödig vinyl. Tänk på att inte trycka speciellt hårt för att skära igenom
vinylen, en skarp kniv löser detta enkelt.

Tips:

Med hjälp av maskeringstejp kan du
skydda lacken från repor från kniven. Man tejpar kanterna innan man
sätter vinylen där man tänkt skära,
maskeringstejp fastnar nämligen på
vinylen så när man monterat och
skurit vinylen som man vill ha den
är det bara lyfta vinylen samt ta bort
maskeringstejpen.

Rengöring

Du kan lyfta vinylen flera gånger för
att få den form du önskar. Vinylen kan
du också dra i väldigt långt för att den
skall lägga sig över ojämna former,
tänk bara på att värma vinylen när du
gör detta. Eftervärm också alla skarvar samt där man sträckt filmen så det
inte drar tillbaka sig när det kallnat.
Tänk på att köpa alltid extra vinyl för
det blir fel ibland och då får man kasta
och börja om.

Resultat:

Resultatet blev riktigt bra och man ser
direkt skillnad på ytan man monterat.
Enkelt att skapa en helt ny bil med lite
vinyl, samt det skyddar även lacken
under vinylen. Isee2 vinylen var väldigt lättarbetad och enkel för nybörjare att montera.

Maskeringstejpen gör su du sliper sköra
igenom vinylen.

# Rule no.1
Subscribe today

nov

#7

Höstens sista Gatebil
Evenemang

Porsche event på hemlig ort
Evenemang

Rasmus Driftingraket
Reportage

Massa Sportbilsnyheter
Nyheter

herlinwiderberg.com

Ja, vi har lägst pris.
Men strunt i det.
Ett lågt pris är kanske anledningen
till att du kommer i kontakt med
oss första gången. Men våra snabba
leveranser, utmärkta service och den
trygghet som du får när du handlar

av ett företag som följer svenska
e-handelslagar är de främsta anledningarna till att våra kunder handlar här
igen och igen. Tror du att vi överdriver?
Prova själv så får du se!

Missa inte:

15% rabatt till nya kunder
Läs mer på Skruvat.se

Bra bildelar till skruvade priser

