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LEDARENLEDAREN
Helt jävla ”lost”
Denna säsong har jag varit
passiv när det gäller bilträffar
och aktiviteter som är relaterade
till bilar. Mycket beror på att jag
gick in i en fas i livet som kallas
föräldraskap och jag fick en helt
ny förståelse av vad nyblivna
föräldrar menar med att tiden helt
plötsligt går mycket fortare. Men
suget efter bilar och träffa alla
entusiaster blir inte mindre. Dock
inser jag hur fort utvecklingen
sker i detta segment och
entusiasterna blir yngre och nya
team samt trender skapas. Så
bara på denna säsongs passivitet
känner jag att jag inte hänger med
längre. Känner mig helt ”lost” på
allt som händer.

Därför tänkte jag under den stora
bilentusiastgalan
”GreenLight
Galan” passa på att lära känna
alla nya ansikten i branschen.
Jag tänkte helt enkelt hälsa alla
välkomna när de kommer så
de känner sig så där familjärt
välkomna som bara ett handslag
kan ge. För det var ju detta som
var anledningen till att jag och
Christoffer skapade galan.

Med detta nummer har vi hållit på
i 7 år med tidningen och vilken
resa det varit. Kul att få jobbat
med så fina människor som
involverat sig i denna galna idé
om en E-tidning på svenska!

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

”LÄTT ATT APPLICERA och nu slipper jag tänka på att stortvätta bilen hela tiden, bara att schamponera och skölja av så är den
SKINANDE REN igen!”
- Pierre Ingelsgård
Foto: Martin F Persson,
Bilbilder.se

BÄTTRE &
ENKLARE
ÄN VAX!
SONAX Xtreme Protect + Shine

INNARE I
STV

TEK

RL

D

TE

ST
E
T
I
T
BÄS
NIKE NS

VÄ

Sonax Bilvård

REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist

Oplanerat bilköp långt hemi
från visade sig bli väldigt lyc
kat.

Mikael Kallström från Haninge har varit med förr om
åren och ställt ut bilar. Om
ni kommer ihåg biltidningen
Street Extreme så var hans
Ford F150 Harley Davidsson
med där och den var även utställd på Elmia 2008. Micke
är släkt med Jesper Kallström som ägde en Peugot
406 även kallad Icecold, som
manga säkert minns. Micke
är egenföretagare och fortfarande lika biltokig som förr.
Att sitta framför datorn
och spana runt på bilförsäljningssidor är något
som kan bli dyrt ifall man hittar något som verkligen faller
en i smaken. Att sen bilen
råkar befinna sig 150 mil söderut, i Tyskland var inget
hinder. Bilen som Micke flög
ner och tittade på var en Audi
R8 med Prior Design widebodykit och Accuair luftfjädring.
Redan vid första ögonkastet
såg Micke potentialen med
bilen, så nu var det bara sätta
sig bakom ratten och åka de
150 milen hem, en resa som
skulle innebära många planer
om framtiden.
Lagom hemma och någon
natt parkerad utomhus gick
en tryckgivare sönder till bilen
och för att byta den fick ett
gäng delar monteras bort.

Mikael ville ha bilen helt enkelt och 150
mil senare var den i hans ägo.

- När jag ända hade börjat
riva isär passade jag på att
flytta upp kompressor, tank
och ventilpaket för att få det
att synas samt se stilrenare
ut, säger Micke.
Då bilen var tysklandsregistrerad behövde en registreringsbesiktning göras, vilket
inte var helt lätt att få igenom.

Luftfjädringskit på en Audi R8 är ingen
vanlig syn. Men i hemlandet Tyskland
rullar det några exemplar.

När man importerar bilar från
utlandet som är helbilsgodkända behöver bilen vara helt i
originalskick för att gå igenom,
vilket R8an inte var på många
ställen. Bilprovningen anmärkte på stolarna samt fjädringen,
vilket inne bar att Micke fick
åka hem och leta reda på original stolar samt fjädring. Efter
inköpet tog det några veckor
att byta detta, då livet som
egenföretagare innebär för få
timmar på dygnet.
- Ny tid för registrering bokades
in och denna gång hade dem

inga anmärkningar. Tur att de
inte märkte av breddningskitet,
säger Micke med ett skratt.
Nu var det fritt fram igen att
montera tillbaka luftfjädringen
och Cobra sportstolarna. Luftfjädringskitet är från AccuAir
och är ett e-Level baserat kit
med HP Drivetech byggt på
Bilstein Clubsport dämpare.
- De 150 milen hem från Tyskland var oerhört komfortabla,
mycket bättre väghållning är
original, säger Micke.

Beskitningen gillade inte Mikaels
luftfjädring eller Cobra-stolarna. Var bara
att leta fram originaldelar och bygga om
bilen för att den skulle bli godkänd att
köra på svenska vägarna och bli av med
tyska registreringsskylten.

Kitet från Prior Design är gudomligt
läckert. Ger en redan häftig bil ett ännu
häftigare intryck.

Bilen uppmärksammades förra året av Speedhunters, bilen
har även plockat hem ett gäng
priser runt om i Europa. Bilen
är känd som Boss R8 och sägs
vara den första bilen med Prior
Design Widebody kitet. Med Rotiformfälgarna och den BMW M1
Procar inspirerade folieringen är
det svårt inte dra åt sig blickar.
Ifall Micke hade velat, hade han
kunnat åka på träffar och plocka
hem massa priser för så snygg
var bilen, men han ville sätta sin
egen prägel på den.
I grunden är bilen vit och då
Micke hade spanat in en grå
kulör väldig snarlik Audi RS6
Nardo Grey behövdes några delar lackeras svarta för att resultatet skulle bli så bra som möjligt.
Givetvis fanns planer att byta
fälgar också, men det är inte lätt
alla gånger och hitta rätt i denna
djungel.
- Tillslut hittade jag rätt med hjälp
av företaget StanceTech, det
blev två-delade splitfälgar från
BC Forged, har inte sett såna på
någon Audi R8 tidigare. Ville inte
ha några fälgar som andra åker
runt med, säger Micke.
Närmare vårkanten började alla
motgånger bli till framgångar
och bilen kunde äntligen rullas ut
ur garaget med det nya stuket.
En utställning har det blivit i år

ialla fall och det är WeScrape
Meet. Där fick Micke med sig det
ärofylla priset Wescrape Choice.
Nästa år hoppas vi på att Micke
kommer iväg på fler träffar. Snart är det dags för vinteride igen
och då ska Micke ta tag i de bitarna som han inte hann med

Bilen var i grunden vit men Mikael ville sätta
sin egen prägel på bilen och därför gick
han i sann Audi anda och hittade en färgkombo som liknar Audi RS6 Nardo-grå med
blanksvarta detaljer.

föregående vinter.
- Massvis med inredningsdetaljer ska bytas ut eller ändras
och samma sak gäller motorutrymmet. Vill inte avslöja för
mycket men mera kolfiber, säger
Micke glatt.

Det lilla bagageutrymmet som finns i Audi
R8 är nu fyllt med Accuair luftfjädringskompressorn och lufttank.

Vid köpet satt det Rotiform-fälgar på men byttes till BC Forged splittfälgar med hjälp av Stance tech. Resultatet
talar för sig själv.

FAKTA

Namn: Micke Kallström
Ålder: 51
Bostadsort: Stockholm
Arbete: Egen företagare
Bilmodell: Audi R8 V8
Årsmodell: 2009
Hur länge har du/ni ägt bilen: Sedan oktober 2015

Tack till:
Stertman Motorsport, StanceTech, CustomWrapping samt till alla
nära och kära som hjälpt till under byggets gång.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det var när jag var 18 år och fick min första bil, en VW Corrado.
Tyckte den såg lite tråkig ut och hade samtidigt inga pengar att köpa saker för. Då blev det att man
fick göra egna saker, vilket sedan spårade ur rejält.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Eftersom 10:an redan var upptagen säger jag en 9:a då!
Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag en morgon kommer till garaget och garageporten står helt öppen. Inser ganska snabbt att
jag haft besök av tjuvar under natten.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Foliering
Vem är din förebild?
Leif Tufvesson
.
Bästa garagedrycken?
Kolsyrat vatten.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Tittar vi tillbaka tio år då var det nog runt 80 timmar/veckan. Idag får det räcka med cirka 10 timmar/veckan.

Fakta
Namn:
Adrian Svensson
Ålder:
32år
Bor:
Vetlanda
Arbete:
Produktionstekniker
Civilstatus:
Gift

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu håller jag på med en BMW 635 som jag tillverkat oneoff kjolpaket till. När tiden ges försöker jag
göra färdigt min Mitsubushi Eclipse ocks
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EVENEMANG
Text: Static Ohana
Foto: Pontus Blomqvist

Tur med vädret och blänkande bilar, Static Ohans
första träff kunde inte bli
bättre. Ett 80-tal utställande bilar hade tagit sig
till Quality Cars i Hallstahammar den 28 Maj.
Utöver själva utställningen hade gänget bakom
Static Ohana ordnat så
hamburgare och dryck
fanns att köpa till förmånligt pris. Men det dem inte
hade räknat med var att
utställarna var hungriga
denna varma dag.
- Vi sålde slut på hamburgare konstant, fick
köra fram och tillbaka till
Hallstahammars
lokala
affärer och rensa deras
frysdiskar, säger en nöjd
arrangör.
Vid ankomst fick alla ett
röstkort och penna för att
sedan rösta fram första
pris i olika kategorier. Det
avslutades sedan med
prisutdelning, vilket var
väldigt uppskattat. Första
pris gick till Joni Similä
med sin Bmw E21, priset var en photosession
tillsammans med Static
Ohanas och Greenlights
fotograf Pontus Blomqvist.

Den låga trenden har alltid följt golfens
historia, såsom små fälgar.

En av bilderna valdes sedan ut
och printades ut på en canvastavla.

och tillsammans har vi gjort en
jättebra insats.

Vad står namnet för?
Är ni nöjda med er första träff? Static Ohana står för “solid
- Vi är oerhört nöjda och tror familj”. Att man åker låga bilar
inte att det hade kunnat bli så tillsammans, vi alla delar ett gemycket bättre. Det är mycket mensamt intresse och är väldigt
att stå i och mer att planera och tajta som grupp. Vi tar endast in
hålla reda på än vad man kan folk vi känner, är det någon som
tro. Alla skötte sina delar bra vill joina gänget träffar vi gärna

Kan det bli mer klassisk tyskstuk än med
ett part BBS splitfälgar.

dem på olika bilträffar innan
för att lära känna varandra.
Vi försöker att hålla det väldigt familjärt, säger Mattias
(en av grundarna)
Kommer ni att ha fler träffar?
Vi siktar på det och hoppas
att vi kan ordna en ännu
bättre träff till nästa sommar.

Riktigt läckert BMW-bygge. Den mattgråa
färgen ger verkligen ett schysst intryck.

Gissa bilen?

Japanskt JDM stuk på den ändrörslösniningen.

Ett 80-tal bilar hade samlats på Quality
Cars i Hallstahammar.

Utställningen lockade flera olika
bilmärken och vi hoppas detta blir ett
återkommande inslag nästa säsong.

Gold digger!

Luftfjädring måste vara den
mest praktiska lösningen om
man vill åka lågt.

Kör du med coilovers eller original
dämpning?

Coilovers

55%
Original

22%
Sportfjädrar

22%

EVENEMANG
Text & Foto:
Martin Hansson

Goodwood
Festival
of
Speed…eventet man inte tror
är på riktigt, knappt ens när
man är där. Det är inget event
som kan sättas i någon kategori annat än vad de själva
väljer att kalla det ”The worlds
greatest car-related gardening party”. Årets upplaga gav
möjlighet för många biltillverkare att presentera sina bilar

En fin samling italienska hästar.

för första gången. Två bilar
som fick se dagens ljus var
Bugatti Chiron och Mercedes
AMG GT-R, Porsche visade
upp 911R. Porsche hade
även med sig vinnarbilen från
Le Mans som hade slutat på
Söndagen veckan innan, i ren
tradition så kördes den upp
för backen på Lord Marchs
gods med flugor och lera kvar

på bilen från Le Mans. Ford
gjorde samma sak med sin nya
GT som vann GTE-PRO på Le
Mans, 50 år efter deras historiska 1-2-3 placering.
Jag åkte till England med vissa
förhoppningar. De förhoppningarna var överbevisade redan
på Torsdagen, innan bilarna
ens hade börjat köra uppför
backen. Det är helt otroligt hur

Goodwood lockar all typ av motorsport.

de år efter år lyckas samla så många
olika sorters tävlingsfordon (mest bilar) på ett och samma ställe. I vissa
fall även med samma chaufför som
körde bilen under tävling när det begav sig.
På Torsdagen var det bara körning
på rallysträckan, den ligger uppe vid
toppen av den asfalterade slingan.
Tråkigt nog var där inte mycket körning
att tala om på grund av dåligt väder.
Så vi gick ned till platsen där de andra
bilarna stod. Väl där så gick vi och tittade på allt där fanns att titta på (vilket
är MASSOR). Något som var väldigt
intressant att titta lite närmare på var
de olika NASCARbilarna som fanns
på plats, även om de är byggda för att
mestadels bara behöva svänga åt ett
håll så är de väldigt sofistikerade och
uttänkta. Efter att ha tittat på de bilarna en stund gick vi vidare och hittade
en samling driftingbilar, en som stack
ut lite i mängden…en världsrekordhållare…Den Nissan GTR som de satte
världsrekord med i början av året var
på plats, chauffören för denna helgen
var Darren McNamara (som förövrigt
bygger en Audi S1 för drifting hemma
på Irland). Den var väldigt kul att se
(en Nissan GTR med 1390hk är alltid
kul). Mad Mike Whiddett hade med
sin RX8 (BADBUL) till England, en bil
som verkade ha en mer positiv reaktion hos publiken jämfört med hans
RX7 (MADBUL) som han har haft
med tidigare. Efter att ha gått igenom
denna delen av ”depån” så kände vi

Under Goodwood Festivalen är det mer ovanligt att se
standardbilar än sportbilar.

oss nöjda med dagen, så
vi åkte tillbaka till hotellet och vilade inför kommande dagar.
På Fredagen var det
dags, det var nu allting
började. Det var nu man
skulle få se vad man hade
väntat på i flera månader…Wow säger jag bara!
Jag blev helt mållös. Vad
som förvånade mig mest
var att de vågade ta i så
mycket som de gjorde
med vissa bilar, då som-

liga bara finns i ett exemplar, och då såg det ändå
ut som föraren körde
som att han hade stulit
bilen. Jag hade en vag
uppfattning om vilka bilar som lät högt och inte,
vilket oroade mig en aning innan vi var där, sen
var jag inte ett dugg orolig över hörseln, då var
det inte längre fråga om
oväsen, då var det fråga
om musik. En sak som
förbluffade mig en hel del
var även hur organiserat

Denna Abarth bygger på Mazda
Miata plattform. Men ser både
råare och trevligare ut än sin
kusin.

allt var där, hände något utmed banan så
var bilen snabbt bärgad. Fredagen gick
förbi utan att man hann reagera.
Lördagen infann sig och då var det ”den
stora dagen”, det var då allt skulle visas
för första gången som inte visats tidigare.
Senare på kvällen var det även den årliga
balen för alla förare. På Lördagen så var
det även dags för kvalificeringen till Timed
Shootout, vilket blev väldigt intressant, för
där dök upp bilar från alla olika klasser
genom åren, även gatbilar försökte ta en
plats till Söndagens final. Det var NAS-

Nej, det är inte en Audi R8. Detta är en
Renault byggd för Le Mans.

Titta vår skribent och fotograf Martin var inte den ende
Svensk på plats.

CAR’s med, TimeAttack-bilar,
rallybilar, Grupp C racerbilar,
Can-Am racebilar, SuperTouringbilar samt bilar som tidigare
har körts upp för Pikes Peak i
Colorado. När väl kvalet för det
var kört var det dags för motorcyklar samt moderna F1-bilar
att ta sig an backen. När motorcyklarna (som gick först) skulle
köra upp för backen så tänkte
jag att det var ett utmärkt tillfälle
att gå och köpa en bit mat att
tugga på under tiden de körde,
dumt val… Då var det nämligen

Flera Generationer av NSX.

Ett designmästerverk från McLaren. Till ära av James Hunt

någon som kom farande som
en projektil upp för backen på
en motorcykel med ett väldigt
speciellt ljud, den var visst sexcylindrig, så då satte jag mina
pommes i halsen. Då var det
även bråttom att äta färdigt och
ta fram kameran igen för att
göra sig redo till F1bilarna. De
är en upplevelse att se F1bilar
från de senaste 20 åren på ett
och samma ställe, och kunna
jämföra vad som har hänt genom åren. Vad som var mind-

Koeniegsegg One testar den världskända banan runt
Goodwood.

re kul var när Lewis Hamilton
kom körandes i en av de nya
F1bilarna med turbo.. GÄSP!
Den hördes knappt någonting,
men det kan bero på att bilen
innan tyckte det var lämpligt att
göra en burnout precis där vi
stod, så trumhinnorna låg väl
utspridda lite överallt efter det.
När väl Lewis hade passerat
så var det färdigkört för dagen, men då ringde telefonen
med en röst i andra änden
som frågade om jag kunde ta
bilder på honom när han skulle
gå på balen en timme senare.
Självklart sa jag, och mötte
honom vid Goodwood House
en timme senare. När bilderna
var tagna var det dags att åka
tillbaka till hotellet och packa
allt, för på Söndagen var det
bara ett kort besök på Goodwood innan det var dags att
flyga hem.
Söndagen började med den i
särklass bästa gruppen (i mina
ögon), gruppen som innehöll
NASCAR, rally, rallycross,
TimeAttack, Touringbilar samt
drifting. Att få se de bilarna på
morgonen i underbart ljus var
en väldigt bra början på sista
dagen av eventet. Att få se
en NASCAR göra en planerad donut var spännande, att
se en NASCAR truck (pickup)
tappa kontrollen och snurra

Denna P1 rattades av Kenny Bräck!

Aston Martin DB 11 Vulcan i egen hög person!

var också spännande, fast på
ett annat sätt. När väl den gruppen hade kört var det inget mer
”intressant” att se i backen på
ett tag, så jag satte långa benet
före och gick uppför hela backen till rallysträckan. Väl där var
jag andfådd och småvarm (3km
uppför har den effekten på mig).
Men det var kul att få se lite rally
på plats också, så man var lite
tillbaka i verkligheten och inte i
något drömland man hade befunnit sig i tidigare under helgen. Där tog jag inte så mycket
bilder utan stod mest och tog
det lugnt och njöt av tillvaron.
Efter att ha stått där en stund
så beslutade jag mig för att gå
tillbaka ned till den asfalterade
delen igen. På vägen ned stannade jag till vid ett ställe för att
titta på när de skulle köra tillbaka med bilarna som skulle
parkeras i ”Supercar Paddock”.
I den skaran bilar fanns Bugatti
Chiron, Koenigsegg One:1 och
Aston Martin Vulcan, för att
nämna några. När de passerade
sakta på led nedför backen togs
även beslutet om vart vi skulle
stå sista stunden vi skulle titta.
Beslutet föll på att stå mittemot
Goodwood House. Lagom till vi
kom fram dit och hittade platser
längst fram vid staketet så var
det dags för gruppen som innehöll Can-Am racebilar, Grupp C
racebilar, LMP1 racebilar samt

helgen till ära Mclaren P1 LM
som kördes av Kenny Bräck.
När de hade passerat så satte vi
fötterna mot bilen och körde mot
flygplatsen. Det var Goodwood
Festival of Speed 2016!

Svensken Peter Pentell var på topp 10 på det
legendariska racet.

Kändisen Ken Block visade hur man kör på bredden
mellan höbalarna.

Nya Ford GT

Denna helg är viktigt för biltillverkarna med bilar
för de större plånböckerna

Gröna sportbilar.

Ken Block

Ibland går det inte som
man tänkt sig.

Nya Camaron!

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Motoroptimering

Specialist på Volvo m.m.

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

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

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

Vi erbjuder ett brettsortiment av produkter till din bil. Med ett starkt hjärta för
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.

www.persverkstad.se

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Tel: 0706-64 24 66
Lidköping

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Avgassystem

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

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
Jönköping

Ferrita det givna alternativet för många
bilentusiaster när det gäller avgassystem, givetvis i rostfritt.

www.ferrita.com

E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Reservdelar & Drivlina

Motorsport-produkter

Belysning

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan
som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar,
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkarmar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök
rätt delar via ditt reg.nr. på

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.drivknuten.se

Bilvård

www.simpson-europe.com

www.crazyride.se

Allt man kan tänka sig till bilen

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

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.se
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

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

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

Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

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. Även
skräddarsydda bilklädslar

Vi har allt från beslysning till bromsar. En
webbshop för entusiaster av entusiaster.
Fullspäckad med delar som din bil verkligen behöver.

www.mlimits.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

www.jspec.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

Här hittar du billjud med kvalité!
Ground-Zero - Esx - Massive Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Fälgrenovering, breddning &
Spacertillverkning.

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar,
tillverkar spacers, riktning och lackering
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Vinyldrapering & Foliering

Silikonslangar m.m.

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

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

Trimning renovering samt optimering av
nya och äldre motorer.

www.do88.se

www.trendab.com
Nykvarn

Tel. 08-588 010 88

Motorsportsutrustning både butik och
webshop

Inredning

Lackering - & rekondtillbehör

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.

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

www.vnvinyls.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Gör som många andra - handla av oss

www.billackering.eu

POSTER
Foto: Pontus Blomqvist

BMW LOW-RIDER

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Roger Persson,
Christoffer Talvis

Träffen som alltid varit och kommer vara Nordens största Volvoträff

Volvomekkat utanför Helsing- så mycket bilar utställda. Förborg som årligen drar tusen- ra året och i år tycker jag det
tals utställare och besökare kändes väldigt tomt, men så
till Enoch Thulins flygfält. är kvaliten på bilarna mycket
Områdets storlek är 170 000 högre nu än vad det var då
kvadratmeter som rymmer en skulle jag vilja påstå. Vallåkra
hel del utställare och företag. träffen är så mycket mer än
När en annan besökte träffen bara en Volvoträff som det var
för första gången för drygt 10 förr om åren. Träffen arrangår sedan gick det knappt att eras i mitten av Augusti varje
gå någonstans för att det var år och Per Östman som är en

Vallåkra bjöd återigen på uppvisning i drifting i årets Gymkhana tävling.

av de drivande personerna bakom
träffen, gör ett hästjobb för att få den
så bra som möjligt. Succén Dotz
Gymkhana Challenge fortsätter arrangeras och upplägget har förbättrats ytterligare mot förra året, med
35 förare samt 7 stycken Wildcards
anmälda. Kval och träning kördes
under lördagen och på söndageftermiddagen kördes finalen som togs
hem av Fredrik Sjöström med sin
Ford Mustang. Ett långväga besök
hade tävlingen också, Yousef AlHerais från Dubai. Han hamnade på
en fjärde plats.

T-röd inferno!

Trevligt motorrum!

Sveriges Häftigaste Volvo togs
hem av en av landets duktigaste volvobyggare, Rickard
Kindvall med sin gröna Volvo
V50. Han lyckades med konststycket att ta två bilar till finalen, och placerade sig förutom
på toppen av pallen också på
tredje plats med sin S80. Best
in show priset (som precis som
sveriges häftigaste volvo är det
största och mest ärofyllda pris
du kan få med dig hem som utställare för övriga märken) togs
hem av Alex Lindborg med sin
Volkswagen Lupo som är per-

Annorlunda är ett vinnande koncept har vi
märkt. Häftig motivlack med tema från filmen
300.

Henrik Elg försöker få damernas hår att fladdra
lika bra som i BRL's demovan men tror han får
justera lite mer på slutstegen.

fekt byggd ända in i minsta detalj.
Nästa år är det lite jubileum på Vallåkra som firar 35 år, vi håller tummarna att varje klass är mer utfylld
och att vi får se några riktiga byggen
som får oss att tappa hakan!

Snacka om låg takhöjd. Skulle bli vinnare i
tävling i limbo för bilar.

Johan Håkansson har byggt om sin Volvo inför året
och djungelboken är temat ifall någon har missat det.

Jonas Nilsson från Varberg är ägaren och skaparen av denna BMW E21 Grupp 5 replika. Detta är
inte det enda mästerverket Jonas har i garaget.

I Sonax monter möts man alltid av Pernilla
Helsingius som med ett stort leende välkomnar
en och ger en proffsig service. Man går alltid
därifrån med ett stort leende.

Många olika företag var på plats och visade
upp sig under Vallåkra helgen.

Dennis Häggblom är en känd drift
allstars förare och visade här
prov på hur man hanterar en bil
på ställ.

Ibland går det lite för brett.

REPORTAGE
Text & Foto
Martin Hansson

Nürburgring. Detta mytomspunna
ställe i Tyskland dit biltillverkare
åker för att testa sina framtida bilar. Eller dit större racingserier förlägger sina deltävlingar. I år var
det World Endurance Cup som
la en av sina deltävlingar där. Det
var väldigt nervöst för mig, första
gången på Nürburgring GP, första
gången jag skulle se LMP1-bilar
köras 10/10 och första gången jag
skulle få se modern racing av högsta klass live. Klockan 13.06 var
det racestart, innan dess skulle
det hinnas med att tas lite bilder
i depå och även vid autografsigneringen. Jag förstår att den se-

rien har fått ett uppsving senaste
åren, för så välorganiserat som
allt är och lätt för publiken att hänga med i är underbart att se. En
sak som jag märkte som jag fann
väldigt positivt var hur nära man
kunde komma som åskådare.
Man kunde komma väldigt nära
och titta in i depåboxarna hos teamen. Under signeringen så fanns
det även möjlighet att ta bilder
med förarna om man ville, vilket
var väldigt populärt bland de yngre åskådarna.
När det väl var dags för race visste jag inte vad jag skulle förvänta

mig. Jag blev förbluffad över
hur snabbt racebilar tog sig
runt kurvor, och hur sent de
kunde bromsa. Innan jag var
på detta evenemang tyckte
jag att en bil som gick i FIAGT3 var snabb runt kurvorna, när man såg hur de blev
omkörda som om de stod
stilla ute på banan när en
LMP1-bil passerade så ändrade jag uppfattning. Det
var då man funderade på ifall alla bilar utom de i LMP1klassen gick sönder samtidigt, för de såg helt plötsligt

inte lika snabba ut längre. Efter
att ha försökt ta in vad som var
vad under de första två varven så
var det dags att börja tänka mer
och mer på vad för bilder man
kunde ta och framförallt planera
när man skulle vara vart på banan. En sak som hjälpte mig i det
läget var att ha kört Nürburgring
GP en himla massa varv på spel
innan resan, bara för att lära sig
banan så man vet vilka bilder
som kan tas på vilken plats.

Att se LMP bilar på Nürburgring är
ingen vanlig syn.

Det var väldigt intressant
att bevaka långlopp, för
även att de körde fort så
pressade de inte bilarna till
gränsen, vilket är både bra
och dåligt. Ett team som
förvånade mig var Ford, de
gjorde debut i år med sin
nya GT i GTE-PRO klassen och är redan med och
fightas i toppen i klassen.
LMP1-klassen är alltid intressant, mestadels för att
de är så högteknologiska
bilar i den klassen. De är
även förvånansvärt jämna

trots så olika tankar om hur
de vill använda sina elmotorer. Hybridteknik är något
som hör hemma i modern
långloppsracing av högsta
klass, för det är något som
kan anammas i vanliga bilar i framtiden.
Det hände en hel del under
loppet, en av Fords bilar
började brinna i depån, en
av Porsches LMP1-bilar
snurrade. Audi tabbade sig
med depåstoppen och tack
vare det så vann Porsche.

Efter ungefär halva loppet var det
dags att åka hem, 11 timmar bilresa gör vemsomhelst trött.
Det var ett event som är värt ett
andra besök, inte nödvändigtvis
på Nürburgring men World Endurance Cup som serie!

Lamborghini Centenario Roadster

I år är det 100 år sedan ingenjören, företagsledaren,
fordons- och helikopterkonstruktören
Ferruccio
Lamborghini föddes. Det
hyllar man med att tillverka 20 exemplar bilmodellen Centenario i roadster
modell. Modellen fick en
prislapp innan skatt på två
miljoner euro. Men trots
den saftiga prislappen var
det inga problem för Lamborghini att direkt sälja slut
på roadstermodellen. Men
vad är det som gör att man

vill köpa en sån pass dyr bil
som Centenario Roadster,
kan knappast vara prestandan då många andra
biltillverkare som tillverkar
bilar i denna kaliber har
liknande presanda. Stor
faktor är nog den väldigt
limiterade upplaga av just
Centenario som lockar
mest, totalt med roadster
och versionen med tak
tillverkas endast 40 exemplar. Tror knappast ägarna
till dessa kommer förlora
på denna affär.

Lamborghini Centenario Roadster har en toppfart på över 350
km/h och klarar 0–100 km/h på 2,9
sekunder. Toppeffekten ur V12:an
ligger på 770 hk. Hela karossen
och monocoquen är tillverkade i
kolfiberarmerad expoxiplast. Vilket
ger en torrvikt på 1.570 kilo. Det
ger ett vikt/effekt-förhållande på
2,04 kilo per hästkraft.
För att vara en Roadster är Centenario ganska snäll i sin design men
något som verkligen Lamborghini

har lyckats med är den gigantiska
diffusorn och vinge som är infälld
i karossen under låga hastigheter
men kan bli upp till 15 centimeter
hög och vinklas upp till 15 grader
för perfekt aerodynamik.
Leveranserna av Lamborghini
Centenario Roadster startar under
nästa år.
Text: Christoffer Talvis Foto: Lamborghini

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
WWW.PROIMP.SE
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Överflöd med lyx, effektstark och
snabbladdad, vad mer kan man
begära?

Den nya konceptbilen heter
Vision Mercedes-Maybach 6
och sexan anknyter till längden, alltså sex meter lång. När
tillverkaren förra året visade
upp Mercedes Maybach S600
Pullman tyckte man då att den
bilen var lång med sina 5.5
meter, men denna är alltså
en halvmeter längre. Till en
början trodde vi att Vision
Mercedes-Maybach 6 skulle
ha samma V12-motor som S
600, med 530 hk och 830 Nm.
Men icke det, istället tänker
man utanför banorna gällande
detta koncept och utrustar
bilen med ett elektriskt drivsystem där varje hjul har en
egen motor. Den sammanla-

gda effekten uppges till 750 hk
och ska klara av att köra cirka
500 kilometer på en laddning.
0–100 km/h ska gå på under
fyra sekunder och toppfarten
är begränsad till 250 km/h.
Mercedes Maybach har en ny
typ av snabbladdare inbyggd
vilket gör att du på bara fem
minuter kan tanka in en räckvidd på 100 kilometer, bilen är
även försedd med trådlös induktionsladdning.
Under den långa motorhuven
hittar vi givetvis ingen motor,
eftersom att bilen är eldriven.
Där finns istället ett antal förvaringsfack i olika storlekar. I
ett av facken finns nämligen
en picknickkorg fylld med tall-

rikar, glas och bestick, men även med
förvaringsmöjligheter för flaskor. Givetvis rymmer utrymmet resväskor och
matkassar ifall du behöver utrymme för
det. Designen är mer futuristisk jämför
med tidigare Maybach-modeller. Lyktorna är smala LED-lampor, både fram och
bak. Den långa motorhuven påminner
om klassiker som Jaguar E-Type. De 24
tum stora hjulen är svåra att missa.
Även om yttermåtten är imponerande på
Vision Mercedes-Maybach 6 så är faktiskt inredningen ännu mer tilltalande.
Här har Mercedes verkligen släppt alla

tyglar och använder tunna och böjliga
oled-skärmar för att skapa instrumenteringen. Inredningen är väldigt stilren och
några knappar eller strömbrytare ser vi
inte till och utgår från att allt styrs via
pekskärmar, där till och med dörrsidorna
har pekskärmar. Att inte påstå att bilen
är lyxig vore sjukt då det finns en såkallad 360 graders lounge och golvet är
gjort av almträ.
Text: Christoffer Talvis Foto: Mercedes

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

ncet one
RIMAC Co

Ingen har väl kunnat frångå
att el-bilen är här för att stanna. Men elbilar behöver inte
vara ljudlösa och bilar utan
själ. Detta är något som det
nya bilmärket Rimac gjort slag
i saken av. De har skapat en
100% eldriven bil med över
1000 hästkrafter (800kW) .
Rimacs första modell heter
Concept_One och får hypersportbilar som Koenigsegg och
Bugatti att rygga tillbaka. För
här avklaras 0-100km/h på
2,6 sekunder och 0-300km/h
på otroliga 14,2 sekunder.
Detta gör eldriften att tydligt
alternativ som drivkälla i en
sportbil.

Concept One drivs av fyra
elmotorer, en för varje hjul.
Även växellådorna är 4 till
antalet och är enstegade och
med dubbelkopplingslåda på
de bakre motorerna. Detta
är ingenjörskonst när den är
som bäst. Rimac Concept_
One har ett unikt infotainmentsystem som är kopplat
till bilens traction control. Totalt har man försett bilen med
800 sensorer som styr allt
från körglädje till upplevelsen.
Rimac
ConceptOne
är
världens första eldrivna supersportbil och ännu mer
imponerande är att man

tillverkar det mesta av bilen ”in
house”. Detta trots att första modellserien bara verkar bli 8 bilar. Det
gör att vi troligtvis aldrig kommer
att för se denna bil i verkligheten.
Designmässigt känns det som om
denna modell lånat inspiration från
flera olika befintliga sportbilsmodeller. Men konceptet verkar vara en
succé!
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