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LEDARENLEDAREN
Snart är säsongen slut,
eller?
I skrivandes stund väntar jag febrilt
på att nomineringarna till Greenlight
Galan skall släppas. Det har blivit lite
som när man var liten och väntade på
paketöppningen dagen innan julafton.
En del kommer att känna sig besvikna
precis som när man fick mjuka paket
av farmor och en del kommer att vara
sådär glada som när man kände redan
på presentpappret vad som väntade där
under.
När nomineringarna släpps vet vi att
säsongen snart är slut och att bilen
skall in i garaget och nya idéer och
planer skall smidas. När väl galan går
av stapeln är redan många igång med
att bygga.

Men då kom Bilsport på att förlänga
säsongen ända fram till december
vilket gör att glappet mellan avlutade
säsongen och påskens kick off inte blir
lika lång för en del bilbyggare. Även
om nu inte alla väljer att ställa ut under
just detta evenemang märks det att det
blir mer populärt att få ut mer. För när
säsongen är slut är hypen kring ett nytt
bygge liksom lite över, då kan det vara
skönt att kunna hinna med så många
utställningar som möjligt.
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Pontus Blomqvist

Över 1000 hjulhästkrafter med
turbo och kompressor

Här har man verkligen inte
sparat på krutet, bilen är byggd helt enligt vad man själv
vill att bilen ska innehålla och
se ut, inga reglementen har
fått styra. I grunden är detta
en gammal 328 automat från
1996 som varit med i ägaren
Andreas Blanksvärds ägo i
ganska exakt 10 år. För att
komma dit så som bilen både
ser ut och motorspecifikation
så har Andreas testat sig fram
väldigt mycket.
- Många olika ombyggnationer har man hunnit med sen
dess från att först bara stoppa
i en skruvkompressor till bara
turbo till att bli ståendes ett
par år för att man skruvade
med andra bilar och tillslut
bestämde mig för att sälja allt
annat och lägga all tid och
pengar på denna bilen, säger
Andreas.
När uppfarten och garage
var tomt förutom 328an så
kunde Andreas ta tag i detta
projekt ordentligt. Andreas är
inte killen som lämnar bort arbeten som han vet att det går
att utföra själv, några saker
som borrning, planfräsning,
mirafräsning och inmätning
av lagerspel har han lämnat
iväg, då det inte är verktyg

I 10 år har denna gamla BMW 328 varit i
Andreas ägo.

och maskiner man har hemma. Även elen lämnade Andreas iväg till Fredrik på FA
Engineering.
- Jag hatar verkligen el, finns
inget värre, säger Andreas
med ett skratt.
Motorn som består av ett M50
gjutjärnsblock som är uppborrat till 84,5mm, även den bästa tänkbara vevaxeln, kolvar,
stakar med mera har Andreas
stoppat i, varför spara på krutet. Toppen är ett M52B28
som är portat och mirafräst
för att få plats med större ventiler. Ombyggd till mekaniska
lyftare, i en drifting-bil kan det
vara trevligt att kunna varva
lite högre, varvstoppet ligger
på 8500.
För att vara på säkra sidan
att motorn alltid har ordentligt
med olja har en torrsump installerats, inte det billigaste
alternativet då mer olja går åt
vid service och är dyrare att
installera. Dock kan Andreas
vara helt säker på att risken
att motorn ska bli utan olja
är obefintlig. Torrsumpen är
från en Nascarbil med Weisspump och en 12 liters tank
från Morosso, för att få plats
med detta fick egna fästen tillverkas och tråget är ombyg-

Inte mycket kvar av det som en gång var en
trött automatare. Nu är det M50 block med
en rad modifikationer.

gt. Som tur är har Andreas
hjälp av vänner och sin far
som är oerhört duktiga även
dem på att konstruera och
komma på lösningar. Många personer var skeptiska
till att detta koncept med
turbo och kompressor skulle
fungera, men detta sporrade Andreas ännu mer.
Många konversationer med
Peter Schmidt har det blivit då han samtidigt byggde
om sin Volvo 360 med turbo
och
kompressorkoncept.
Många tror säkert att hela
motorutrymmet är kraftigt

ombyggt för att få plats med
allt, men det ända som har
modifierats är en liten del av
torpedväggen på passagerarsidan för att torrsumpen
skulle få plats. Kan ju säga
att motorutrymmet är ganska välfyllt då Borg Warner
S400 82/88mm’s turbon
och Eaton M122 kompressorn kräver lite plats, men
som sagt det får plats.
Vid drifting vill du ha många justeringsmöjligheter på
chassiet därför har Andreas
byggt egna spindlar för att
få mer aggressiv styrvinkel

Andreas har byggt en bil som både kan gå
på bredden som rakt fram. Ett sjukt bygge
där man inte sparat på krutet.

och breddat bärarmarna med
75mm per sida. Alla rörliga delar
under bilen sitter det justerbara
stag med uniballs monterade
och resten av bilen sitter egensvarvade aluminiumbussningar,
komfortabelt och bra, eller? Vid
jämn gas så är bilen väldigt behaglig att åka i trots att den är
ganska stelopererad. Vid gaspådrag så kan man jämföra bilen
med en raket trots att det spinner
upp till väldigt höga hastigheter,
men så fort greppet kommer tillbaka igen så fortsätter den att
accelerera något sinnessjukt
bra.
I och med de ombyggda spindlarna funkade det inte att behålla orginalskärmarna, bilen
fick därför breddas. Andreas kapade bort originalskärmkanten
och flyttade ut dem dit han ville
ha dem och sen var det bara
klippa till och bocka plåtar för att
få till den rätta formen, ett hantverk helt enkelt.
På original fram och bakkofångaren har rediga splitters och
diffuser byggts, även dessa i
plåt, allt för att stämma överens
med den kaxiga breddningen.
Interiören påminner om vilken
driftingbil som helst, väldigt spartanskt, två racingstolar, två höga
spakar nedför mittkonsolen,
ena för att växla och den andra

Andreas var med och körde Modified Run,
trots att teamet hade lite strul på stoppet
vid Emmaboda.

är den hydrauliska handbromsen. Givetvis har Andreas tänkt på säkerheten
också, en fullbur bockad av
Finess som sedan han har
kapat till i rätt längd då dem
kommer lite för långa och
sedan svetsat ihop själv.
Bilen är så pass extrem
och välbyggt att det är svårt
beskriva den med ord, den
måste ses live och motorljudet är magiskt.

Inredningen är spartansk och som gjord för
banorna runt om i landet.

Motorspec:
Motor M50 gjutjärnsblock borrat till 84,50mm,
M54B30 vevaxel, DP kolvar, Ppf PRO H-beam
stakar, stödgördel och ARP-bultar, Toppen
M52B28 portad & mirafräst för större ventiler,
Catcams kamaxlar med 290*11,55 lyft, Insug,
282*11,00 lyft avgas, Mekaniska lyftare, Nascar
torrsump med Weiss pump, 12l Morosso tank,
Eaton M122 kompressor, Borg Warner s400
82/88mm Turbo, 2 stycken turbosmart 45mm
WG, 60l fuelcell med förpump, 2 stycken AEM
380l pumpar, 2200cc spridare, Speedingfilter
samt Speeding bränsletrycksregulator.

Yes, skriv detta på sida 12; Bilen är breddad över 10 centimeter per
sida för att få plats med det hembyggda styrvinkelkitet som en bil
som ska åka på bredden behöver

Andreas Blanksvärd i egen hög person.

FAKTA

Namn: Andreas Blanksvärd
Ålder: 27
Bostadsort: Kumla
Arbete: Grävmaskinist
Bilmodell: Bmw 328 sedan E36
Årsmodell: 1996

Tack till:
Farsan & Rille

WWW.59NORTHWHEELS.SE

59 NORTH WHEELS
59NORTHWHEELS

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
ET20 5x100/5x108

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
ET15 5x100/5x108

2399kr/st

2599kr/st

NYHE

1899kr/st

T!

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Svart med 3D-brodering
Endast 149kr/st

D-005 MATTE BRONZE
ET20 9,5x18” 2399kr/st
ET15 10,5x18” 2499kr/st

D-004 8,5x17”
ET10 5x114/5x120
ET10 5x100/5x108

D-003 GOLD
ET 35 8,5x18” 2199kr/st
ET 20 9,5x18” 2399kr/st
ET 15 11x18” 2599kr/st

!

NYHET

THE ART AND SCIENCE OF WHEELS

ROTA D154
Motorsport personifierad!
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

1AV ZX-1
Konkav och rotationsbestämd!
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav!
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip!
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

Rota Wheels Sweden
ROTASWEDEN

ROTA TBT
Klassisk med en twist!
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset
641 94 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE

| INFO@ROTASWEDEN.SE

NU I
SVERIGE

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har sedan tidig ålder alltid tyckt om motorer, bilar och allt därtill. Satte ett mål i livet att äga en
drömbil i mitt eget stuk i tidig ålder (Check). Vänner och min far var till stor del att intresset steg
när det närmade sig körkort, började med min första bil som man fixade med och lärde sig.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
En 2a, haha. Jag har mycket mer att lära! Har inte många år med erfarenhet på nacken inom bilar,
men jag lär mig nya saker hela tiden och går min egen väg framåt
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Jag har inte någon direkt skräckupplevelse från garaget ännu. Men det kommer väl haha
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Jag har inte upplevt någon direkt skräckupplevelse från garaget ännu
Vem är din bilförebild?
Oj, den frågan var svår. Finns många duktiga bilbyggare i alla olika områden och typer av bilbyggen. Jag är ingen person som jämför mig med andra, utan jag kör mitt race och känner mig stolt
över mina prestationer och min utveckling.
Bästa garage drycken?
En kall Powerking! Det är sen gammalt.

Beställ online
WWW.MADCROCENERGY.COM

#MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Jag delar bilintresset med ett stort hästintresse då jag tävlar i hästhoppning, vilket gör att tiden
inte alltid räcker till. Men just nu under säsongen är det inte mycket tid i garaget eftersom jag
brukar mina bilar dagligen. Blir mest inför event/utställningar eller om nått behöver bytas eller fixas
till. När säsongen är över så blir det mycket mer tid i garaget, de flesta kvällar i veckan när tiden
räcker till.

Fakta
Namn:
Ina Bäckdahl
Ålder:
21år
Bor:
Vaggeryd
Arbete:
Servicemekaniker / Däckverkstad
Civilstatus:
Singel

NU I
SVERIGE
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Något mer projekt är det inte just nu, utan det är min Toyota Supra som kommer få bli vinterns projekt att färdigställa.
Jag har mycket kvar att göra på henne innan jag är nöjd, målet är att bli klar och få ställa ut på Elmia 2019.

Foto: Jonas Neumann

Beställ online
WWW.MADCROCENERGY.COM

#MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: aKallmanFoto

Inför sista SM-deltävling i
årets serie var det jämt i
toppen, såg länge ut som
Pawel Korpulinski återigen skulle kunna titulera
sig som Sveriges bästa
driftingförare. Men sen
hände något som man inte
trodde skulle hända, han
åkte ut redan i kvalet och
slutade på en sjätte plats.
Då blev det helt plötsligt
öppet mål för seriens andra förare och där blev det
en rysare mellan Johan
Andersson och Jim Olofsson. Ända sedan Johan
Anderssons comeback i

Victor Joensuu verkar ha lärt känna nya
bilen och slutade på 4:e plats i Sundsvall
men tyvärr inte någon bra serie plats.

Ett duktigt team som höll banan i
toppskick.

serien har han varit svår att stoppa. Inte ens Jim lyckades slå Johan denna gång och i finalen var
det herr Andersson som skulle få
titulera sig som Sveriges bästa
driftingförare igen. 2013 plockade han hem SM-serien och
trots att utvecklingen i Sverige
kring driftingen förbättrats verkar
det som även Johan bara blivit
bättre med åren. Detta har varit herr Anderssons år och både
bilen samt körningen verkar ha
fungerat riktigt bra.
Även en del andra förare ha växt
denna säsong och årets mest
överraskande förare var Joakim
Grahn som med den mest otip-

Vädret var kalas när årets avslutning
gick av stapeln i Sundsvall.

pade bilmodellen lyckades
hålla sig i toppen. Alla vi som
är uppvuxna med gamla
rostiga Volvokombi-bilar vet
vilken prestation detta är,
även om bilen är allt annat än
original. Hans körning under
året resulterade i en tredje
plats, vilket är en bragd i sig.
Vi hoppas på att se mer av
Joakim under 2019. Årets
kanske mest otursdrabbade
måste vara Jim Olofsson

som gör sin livs satsning.
Jims körstil är allt annat
än ”safe”, det är väl därför
personsäkerhetsföretaget
Simpson inte kunde hitta en
bättre kandidat att låta representera bolaget. För finns
väl ingen som fått mer mediauppståndelse än Jim. Trots
detta slutar han fyra i årets
serie. Vi tror Jim kommer
att vara en av de farligaste
förarna i nästa års serie när

Henrik Åkesson

det gäller SM-guld!
Kim Fors som också imponerat lyckades inte lika bra i
Sundsvall, här gick det inte
hans väg och slutade totalt
sexa i serien.
Vi kan sammanfatta årets serie som både spännande och
underhållande. Känns som
svenskdrifting är på rätt väg
och vi på tidningen tror mycket på sporten.

Det blev en spännade kamp mellan Jim Olofsson och Johan
Andersson

Johan Andersson på första
platsen, Jim Olofsson på andra
Och Joakim Grahn på tredje.

En gammal klassiker utan aerodynamiska
förutsättningar mot en topp-modern
design.

Kämpen David Persson tog hem hederspriset Greenlight
Award som delades ut av Halmstad Sport Car Event.

För Pawel Korpulinski gick det inte som
förväntat. Ut i kvalet och tappade där
chansen till SM-guldet. Istället blev det
silver för fjolårets vinnare.

Kim Fors har kört bra denna säsong men
räckte inte hela vägen.

Alla kan ha en dålig dag!

Naeslund gick ut hårt redan vid påsksladden och sedan har det rullat på och
blir det start nästa år så skall nog top-5
se upp

F i n a l e n

1. Johan Andersson
1. Johan Andersson

2. Pawel Korpulinski

2. Jim Olofsson

3. Joakim Grahn

3. Joakim Grahn

4. Jim Olofsson

4. Viktor Joensuu

5. Mathias Johansson

5. Mathias Johansson
6. Pawel Korpulinski
7. Henrik Åkeson
8. Ander Hay
9. Jimmy Gustafsson
10. Linus Joensuu

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Pontus Blomqvist
Christoffer Talvis

Så låter det på de flesta som körde
andra upplagan av Modified Run.
En resa som tog deltagarna från
Malmö till Skövde på två dagar.
Modified Run handlar om att visa
upp bilentusiasm och skapa en
rolig roadtrip runt om i olika städer
i Sverige mitt i högsäsongen för
svensk turism.
I år var det 45 bilar startandes
men 50 var anmälda. Tyvärr lyckades inte alla komma till start på
grund av olika anledningar. Brist
på anmälda bilar var det inte, över
100 bilar anmälde intresse att få
köra i årets upplaga. Tyvärr finns
det bara plats för 50 bilar och det
gäller att visa intresse tidigt samt
ha en bil som platsar. Kravet är
fem modifieringar men trots det är
det ingen garanti att du kommer
med, varje deltagare handplockas
av arrangörena.
Tanken är att få en så bra blandning av byggstilar och bilmärken
som möjligt, säger Christoffer Talvis som är en av arrangörerna.
Nästa år verkar inte bli sämre med
antalet anmälningar då det redan
nu frågat mycket om hur man anmäler sig.
Årets resa började med en incheckning dagen före start i
Malmö. Då monterades dekaler,

Alla deltagare fick merchandise
samt en energidryck från Mad Croc.

förarna fick lite gratis produkter samt
all info kring evenemanget. Sedan
drog ett antal förare till Löddeköpinge
där det var parkeringsträff, här var det
Phoenix Golds demobil som verkligen lockade mest besökare. Tidigare
under dagen hade ett antal utvalda
bilar även besökt barnsjukhuset i
Lund för att göra en behjärtansvärd
insats, vilket var mycket uppskattat av både sjukhuset samt förarna.
Dagen därpå efter både efterfest
i sviten samt lite fest i skybaren på
hotellet bar det av till starten på BRC
i Malmö. Här skulle starten av årets
resa ske. Uppladdning skedde med
dryck från Mad Croc Energy Sverige.

Från Malmö bar det av till Bromölla
en resa som tar ca. 2 timmar. På
Bromölla väntades lunchstopp och
blev en trevlig tripp med gassande
sol. I Bromölla stannade vi till på Bellas place, en 50-tals inspirerad restaurang som verkligen fick oss att
flyga tillbaka i tiden då bilträffar var
vardagsinslag och den stolthet som
fanns kring sitt bilägande. Idag var
det den modernare byggstilen som
var i fokus men stoltheten var nog
större än denna dag då ”back in the
days”. Från Bromölla gick färden in
i Småland och till Emmabodaflygfält,
en klassisk anläggning där tidningen
Bilsport ständigt utför sina biltester

Några utvalda bilar åkte till
Barnsjukhuset för att ge barnen
lite provsittning och uppvisning av
våra grymma förares bilar.

Andreas Berggrens Hyundai Genesis
fick många att vrida på nacken.

med Tomas ”Gullabo” Jansson bakom ratten. Denna dag hade Blekinge Midnight Club tillsammans
med Bilsport sett till att vi kunde
använda banan. Här riggades en
burnruta och en superstage-bana
upp. Här var det bloggaren Pierre
Ingelsgård som visade att hans
Nissan 350ZRS fortfarande är
att räkna med. Dagens bästa tid
satt han, många testade på sina
körkunskaper vilket var riktigt kul.
Från Emmaboda var det raka vägen till Kalmar som var slutdestination för första dagens tripp. Här
styrde Chrisoffer Stahl & co upp
vattengympa med en aningen för
hög alkoholnivå, sedan var det ut-

Lite practical jokes höjer stämningen, se reg-plåten!

gång och käk på Harrys.
Dagen därpå skulle det startas på Öland, redan på morgonen gick polisen runt och
inspekterade deltagarnas bilar
på hotellparkeringen. Sedan
blev det en större poliskontroll
på innan Ölandsbron, alla deltagare skulle kontrolleras som
hade gjort modifikationer som
inte behagade trafikreglerna,
vissa fick ta med sig en hemläxa. Men som arrangör uppskattas såklart säkerheten,
men anledningen var nog
egentligen att de gärna ville se
de vackra bilarna på nära håll.

´
Philip Karttunen körde med sin
SAAB- klassiker igen.

Det blev ett stopp på Emmaboda-flygfält och här väntade Bilsports
kända super stage-bana. Här var det bloggaren Sir Pierre som satte
bästa tiden. Hans Nissan 350Z RS bjöd även på fina lågor.

Dock skapades en del kaos
på bron och en del turistande
sommargäster var inte i så
gott sinneslag på grund av de
stora köerna, men deltagarna
hade humöret uppe om vi skall
bedöma läget från polisens
eget uttalande.
Påvägen upp till Vetlanda där
lunch skulle förtäras öppnade
himlen sig och regnet som alla
tjatat om hela sommaren var
ett faktum. Hela vägen upp till
slutdestinationen Skövde var
det regn i luften, somliga bitar
riktigt ösregn. När vi anlände
till Skövde var vädret som
förbytt och solen tittade fram

Stoppet vid Bellas Place utanför Bromölla var uppskattat av
nyfikna besökare.

igen. Arn Racing hade sett till att alla bilarna kunde rulla in på torget i en kunglig
avslutning. Känns som allt Arn Racing
rör i blir till succé och även denna gång
var det ett faktum.
Totalt hade det körts över 60 mil. En resa
fylld med kärlek, vänskap och massor av
skratt. Många jämför eventet med Gumball 3000, kanske lite väl magstarkt då
prislappen skiljer sig sådär 395 000kr,
men som arrangör kanske man skulle
vara nöjd med den jämförelsen.

Jim Björk och Morgan Svennarp körde
båda varsin sportbil.

Sista kvällen avslutades med århundrades fest på Bogrens salonger. Sedan blev det en sen natt på hotellet för
många.
Nästa år kommer arrangörerna bli
hårdare i sitt val av bilbyggen det hade
de redan nu meddelat.
- Vi kommer att handplocka deltagarna
med större krav, säger Daniel Serénus
en av arrangörerna.

Huvudsponsorn Phoenix Gold hade
med sig både tält och en högljud VW
Transporter hela resan. Den drog till
sig mycket besökare.

Över 60 mil väntade förarna när de
startade i Malmö.

Målgången var Skövde som faktiskt
levererade sol efter några mil i regn.

Mannaminnet media följde med och
filmade hela arrangemanget.

Med hjälp av Arn Racing blev torget
en magisk avslutning av årets arrangemang.

Mathias Johanssons Corolla GT92 var bara en av
de otroliga bilbyggen som var utvalda att köra
årets rutt.

Vackra Hjo fick ett trevligt besök av deltagarna.

Andreas Blanksvärd hade lite otur kan vi säga när
samtliga 12.9 bultar gick av under första repan. Hans
team lyckades få upp den på biltransporten och någon
timme utanför Biltema i Kalmar så var bilen körduglig
igen, endast några bestående plåtskador kvar att fixa.

Årets Mod Girls hette Jennie och Angela.

Legenden David Persson som
vunnit Gumball åkte med oss i
årets resa med sin superläckra
Porsche.

Regnet öste ner under besöket i Vetlanda.

Maxgränsen var 50 bilar i årets Modified Run och
vi kan säga att nivån har höjts rejält.

Ett glatt gäng där alla tog sig i mål!

En glad Anthony Isaksson tog hem the passion
of modified run. En som spridit glädje hela resan.

ARN RACING - BLEKINGE MIDNIGHT CREW - MAD CROC ENERGY SVERIGE - GLENTON - BRC
MALMÖ - MALMÖ ARENA HOTELL - FIRST HOTELL BILLINGEHUS - BOGRENS SALONGER HARRYS KALMAR - GRAVENSTAR - TRESTAD LJUD & LJUS - MANNAMINNET JENNIE ANDERSSON & ANGELA JONASSON
& ALLA UNDERBARA FUNKTIONÄRER

Ta-Technix
Coilovers

Polyuretan
Bussningar

Snap Off
Nav

Mr Tuning
Moccarattar

www.mrtuning.se

EVENEMANG
Text: Daniel Serenus
Foto: Gustaf Heijdenberg

Gatebil stora sommarfest på
Rudskogens motorbana är ”one
of a kind” när det gäller event.
Det har allt ett event ska ha;
heta fester, extremt underhållande körning och ett utställningsområde med bilar av högsta
klass. Har du aldrig besökt Rudskogen utan bara nöjt dig med
eventet på Mantorp, då har du
missat något. För är det något
man skall ha gjort en gång i livet
är att just besöka det ökända
eventet i Norge.

Sommaren som bjöd på bästa
vädret genom tiderna gjorde
varken depåfesterna eller antalet besökare till det sämre. Men
dock har man hängt på trenden
att alla skall ha pris, i alla fall när
det kommer till utställningen.
Där kör man fem vinnare i varje
kategori precis som på Elmia,
känns lite overkill. Borde vara
mer prestige kring priserna som
det var förr.
Varje år lockas över 40 000
besökare till motorbanan. Detta

Calle Linarsson missar inte
Rudskogen.

gör det till det största arrangerade evenemanget av alla
Gatebil.

Enormt stilren GT86:a

Så missade du detta i år är det
bara packa väskan 2019.

Det är sommar när ni ser Pontus
Blomqvist i stråhatt.

Denna Lamborghini kör ruskigt fort.
Rörramschassi och lättviktskaross.

WOW, vilken häftig Porsche 944

Man kan väl lite skojigt säga att stance-trenden
går ner i åldrarna.

Så glada är toyota-ägarna!

Om man inte vet hur kärlek vid första ögonkastet
känns, spana in denna!

Lite grupp-mek

En välidgt clean Nissan S14.

Klassiska former.

Schysst kavaj.

En Honda S2000 utan Cab!

Gillar du klassiker. Kolla in
denna.

Komposit, Kolfiber & Lack

Tuning & Motorsportsprodukter

Motoroptimering

Tuning & Motorsportsprodukter

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

Speeding AB är företaget för de seriösa
motorsportentusiasterna och för de tävlingsinriktade. Vi saluför egenutvecklade
produkter och märkesprodukter inom ett
brett område. Välkommen att kontakta
oss så vägleder vi dig vid behov

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.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Foliering & dekaler

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

www.speeding.nu
info@speeding.nu
033-281900

Reservdelar & Drivlina
FACEBOOK: PROFIL #461

Reservdelar
Marknadens största utbud av motorsportprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet
och bäst service!

www.skruvat.se

www.racegear.cc

order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
info@overtake.se
telefon: 036-8602123

Sveriges största och bredaste sortiment
av delar för drivlinan som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar, stödlager, knutkors,
ABS-ringar och hjullager. Stort sortiment
av Guld olja i alla viskositeter. Sök rätt
del till din bil via regnumret på hemsidan
www.drivknuten.se

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

Motorsportsprodukter

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

www.simpson-europe.com

Styling & biltillbehör

Styling & Motorsportsprodukter

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

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

www.scstyling.com

www.ddesign.nu

info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Styling & tillbehör

Vi tror på kvalité och att använda naturliga ingredienser för att skapa den
perfekta handgjorda produkten just för
dig. Varje produkt är unik och noggrann
utformad av våra kemister som har över
25 års erfarenhet.
www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95

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.

Vi har delarna du söker!

www.stertman.se

Tel: 0346 - 20735

info@stertman.se
Telefon: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

www.dalhems.se

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Motorsportsprodukter

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

Störst i Sverige på biljud!
Brett sortiment av marknadens populäraste varumärken. Distributör av
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled,
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV,
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och
Metra.
Order & Support 019-206750
www.brl.se
Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping,
Trollhättan, Karlstad, Borlänge &
Oskarshamn

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

Tuning produkter till rätt pris!

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

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

www.mlimits.se

Här hittar du stereo och tillbehör för bil,
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig
även med installationer.

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418

Styling, Tuning & Motorsportsprodukter

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

Sveriges bredaste utbud under ett och
samma tak. Däck, batterier, reservdelar
och motorsport av hög kvalité till konkurrenskraftiga priser. Besök vår butik på
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göteborg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

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

www.do88.se

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

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

Tel. 08-588 010 88

www.trendab.com

Inredning

Tel: 08-552 451 16

www.gpartners.se
054-210 400

Vinyldrapering & Foliering

Lackering - & rekondtillbehör
Brett sortiment av eftermarknadstillbehör
för alla bilmärken, attraktiva produkter,
hög lagerhållning och oslagbart snabba
leveranser.

www.jspec.se

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

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdigprintade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.
Gör som många andra – handla av
oss
www.vnvinyls.se
order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

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

www.thorsbilsadelmakeri.se
Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.billackering.eu

POSTER
Foto: Pontus Blomqvist
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Marcus Lekberg,
www.facebook.com/pearlfoto

Trots att Saab inte längre
finns kvar, så finns det
fortfarande många entusiaster kvar därute som
älskar sina Saabar. MapTun Performance är en av
Sveriges största tuners för
Saab och håller till i Örebro
med återförsäljare på flera
ställen i världen. En vacker
torsdag den 10 Maj fylldes
området utanför MapTun
Performance lokaler på
Verkstadsgatan 2 i Örebro.
- Totalt var det 50 Saabar

som hade föranmält sig
sedan dök det upp ett antal oanmälda bilar som var
lika välkomna dem under
dagen, berättar Olle Erixon, marknadsansvarig på
MapTun Performance.
Under dagen hade alla
som besökte möjlighet att
hitta fina produkter eller
möjlighet att boka in sig på
verkstadsbesök med 20%
rabatt. I slutet av dagen så
delades det ut priser i följande kategorier;

Över 50 SAAB:ar intog området.

Peoples Choice:
Oskar Persson
Best Performance:
Niklas Sjöqvist
Best Condition:
Adam Egermo
Best in Show:
Emil Sjöqvist

SAAB 9000 sägs vara bilmärkets mest populära
modell genom tiderna.

Lätt att sakna SAABs tuffa sida om man jämför
med storebrodern Volvo.

Trots att den är från 80-talet är den fortfarnade
riktigt tuff.

us RC
Nya Lex

I dag presenterar Lexus
den nya uppdaterade versionen av den lyxiga sportcoupén Lexus RC som
gör global debut på bilsalongen i Paris 2 oktober.
Försäljningen på europeiska marknader startar i slutet av 2018.
Introducerad första gången
2014 och än i dag banbrytande. Den lyxiga sportcoupén Lexus RC är en del
av arbetet att skapa ännu
mer livfulla, känslofyllda
och körglada modeller från
Lexus. Genom att kombinera banbrytande design
och vassa köregenskaper
med en ultraeffektiv självladdande hybriddrivlina har
RC unika egenskaper. Och
nu är det tid för nästa steg
– och än en gång är Lexus
RC en viktig nyckelspelare.
Grunden lever kvar – men
med omsorg och precision i varje detalj har RC
förfinats, förbättrats och
förnyats för att på bästa
sätt förmedla det senaste
designspråket tillsammans
med ännu skarpare och
roligare
köregenskaper.
Exteriört har den sportiga
grunddesignen bibehållits,
men inte utan att förändra
viktiga detaljer. Resultatet
är en lyxig sportcoupé med

ännu tydligare familjeband
till den större Lexus LC.
Aerodynamiken är förbättrad, precis som fjädringen. Motorns respons
och styrningens känsla är
även den förfinad för en
skarpare men fortfarande
elegant
körupplevelse.
Nya RC är därmed stabilare än någonsin samtidigt
som den både är roligare
och kvickare. Det ger inte
bara föraren en närmare
körkänsla och mer förtroende bakom ratten, det
ger också förbättrad komfort som gör nya RC till en
ideal långfärdsbil – oavsett
om resan går längs raka
motorvägar eller krokiga
serpentinvägar.
LIKA SPORTIG SOM ELEGANT – PRECIS SOM
SITT STÖRRE SYSKON
LC
Målet med nya RC har varit att behålla de dynamiska proportionerna men att
samtidigt addera mer stil
och elegans. Bland annat
är den främre stötfångaren
ny med tydligt markerade
hörn som glider ner från
strålkastarna. Grillen har
ett helt nytt mönster som
stegvis förändras från övertill nederkant och de nya
strålkastarna med en ver-

tikal placering av de extra
små trippel-LED-lamporna
och den nya L-formade
ljusslingan ger nya RC ett
än mer distinkt utseende.
Baktill har nya luftutsläpp
tillkommit på stötfångaren,
vilket gynnar både stabiliteten och förbättrar köregenskaperna, och den bredare spårvidden och lägre
tyngdpunkten ger ännu
bättre grepp. Även lamporna bak är nya och formar
nu en tydlig L-form som
också är den nya ljussignaturen för Lexus coupéer.
Förändringar som gör att
nya RC förstärker släktskapet till storasyskonet
och
flaggskeppscoupén
LC – både i utseende och
i körupplevelse.
Totalt finns elva olika exteriöra lacker tillgängliga
för nya RC, bland annat
Flare Yellow och Sky Blue
som båda perfekt förmedlar bilens nya natur.
Nya RC F SPORT kommer
med samma karaktäristiska mönster i grillen som
övriga F SPORT-modeller,
tillsammans med flera andra unika exteriöra och interiöra detaljer.
FÖRFINAD
INTERIÖR
FÖR MER KÖRGLÄDJE
Knappar och reglage för

klimat- och multimediaanläggningen har fått en
borstad yta för ännu bättre
detaljkänsla, samtidigt som
instrumentpanelen har ny
form. Den nya analoga
klockan är direkt hämtad från storasyskonet LC
och är ännu en detalj som
känns igen från Lexus coupéer.
Genom att förbättra aerodynamiken, finjustera fjädringen och optimera drivlinan har Lexus mål varit att
ge RC ännu mer körglädje.
Små förändringar som tillsammans med en mer ombonad känsla tillsammans
har tagit RC till en helt ny
nivå. Resultatet är helt enkelt en kvickare, roligare
och bekvämare sportcoupé
med ännu fler omsorgsfullt
hantverksmässiga detaljer.
Text & Foto: Lexus

Bugatti

Divo

Den franska biltillverkaren har gjort det igen, Bugatti Divo heter det nya
flaggskeppet. Alla exemplar av den extremt dyra
superportbilen Divo är redan reserverade. Köparna
har gått om pengar i plånboken då ett exemplar går
på cirka 52 miljoner svenska kronor. Modellen bygger
i grunden på Chiron som
dök upp på marknaden
2016, men Divo är rejält
uppdaterat jämfört med

sin föregångare. Modellen har fått sitt namn efter
den franska racingföraren
Albert Divo, eller Albert Eugéne Diwo som hans fullständiga namn är.
Bugatti fortsätter använda
sitt motorkoncept med en 8
liter stor 16-cylindrig motor
försedd med fyra turboaggregat som lämnar 1500
hästkrafter. Effekten får du
snabbt ner i backen tack
vara fyrhjulsdriften men
även den rejält uppdater-

ade downforcen, modellen
har totalt 90 kilo mer marktryck jämfört med Chiron samt
att bilen även är 35 kilo lättare.
Bilen är byggt för att fungera
perfekt för att köra på allmänna vägar men som tillverkaren
skriver själva är Divo byggd
för snabba kurviga vägar. I
ett test Bugatti gjort på Nardó
handling circuit så är Divo 8
sekunder snabbare än Chiron.
Topphastigheten för Bugatti
Divo är låst till 380 km/h, och
g-kraften som kan uppnås vid
snabba kurvtagningar är upp
till 1,6g.
Sannolikheten för att någon
svensk står med på listan över
utfrågade personer att få möjlighet att köpa ett exemplar
är försvinnande liten, och när
den första bilen dyker upp till
kund är ännu okänt.
Text: Christoffer Talvis		
Foto: Bugatti
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Audi P

Audi visar för första gången
upp en designstudie på Pebble
Beach Automotive Week i Monterey, Kalifornien. Den helt eldrivna Audi PB18 e-tron är en
radikal vision av morgondagens
supersportbil. Bred och låg, tydligt inspirerad av racingbanan
och vindtunneln, är den byggd
för att förflytta gränser. Själva
konceptet och de utmanande
linjerna skapades i Audis nya
designstudio i Malibu i Kalifornien där märkets design utvecklas för framtiden. Det tekniska
konceptet i PB18 e-tron har
dragit fördel av Audi’s många
segrar i Le Mans. Audi Sport
GmbH, Audis dotterbolag, har
ansvarat för projektet. Förkortningen “PB18 e-tron” refererar
både till Pebble Beach och det
tekniska DNA som den delar
med den framgångsrika LMP1bilen Audi R18 e-tron.
Audi PB18 e-tron visar direkt
på släktskapet med en annan
spektakulär konceptbil från
märket – Audi Aicon från 2017.
Det gäller inte bara den karaktäristiska designen. De två
konceptbilarna delar också eldriften med solid-state batterier
som energibärare. Däremot är
de varandras motsatser när det
gäller
användningsområden.
Medan Aicon designades som
en helautomatisk lyxbil för långdistansresor – en slags busi-

nessjet för vägen – utvecklades
PB18 e-tron istället till en radikal
körmaskin för racingbanan och
vägen, med dynamik och känsla överst på kravlistan.
Det interna arbetsnamnet hos
Audi var “Level Zero” – ett tydligt statement för att differentiera sig från nivå 3, 4 och 5 av
autonom körning som annars
har stort fokus hos Audi för närvarande. I Audi PB18 e-tron är
det endast föraren som styr,
gasar och bromsar. Därmed
finns det varken komplexa system för automatiserad körning
eller komfortdetaljer som adderar vikt. Istället finns ett förarsäte
och en cockpit som är integrerade i en inre monocoque som
kan skjutas sidledes. Med enbart föraren i bilen kan monocoquen placeras i mitten av bilen
som en monoposto – den perfekta placeringen för racingbanan. Det är möjligt inte minst tack
vare by-wire konstruktionen för
styrning och pedaler; en mekanisk förbindelse behövs inte.
Konceptbilen använder sig av
tre kraftfulla elmotorer – en fram
och två bak, där de senare driver var sitt hjul. Upp till 150 kW
levereras till framaxeln och 350
kW till bakaxeln – Audi PB18
e-tron är givetvis en äkta quattro. Systemeffekten är 500 kW
och med boost kan föraren
temporärt mobilisera upp till

570 kW. Det kombinerade vridmomentet på upp till 830 Nm
förväntas ge en acceleration från
0 till 100 km/h på knappt mer än
2 sekunder – en hastighet som
marginellt skiljer sig från nuvarande LMP1 prototype.
I normal trafik kan föraren begränsa maxhastigheten till förmån för räckvidden. Begränsningen är enkel att deaktivera
på racingbanan. Det är inte bara
prestanda i fokus utan även
maximal effektivitet. Medan bilen
körs återvinns stora delar av energin; upp till moderat inbromsning är det bara elmotorerna som
bromsar. Det är bara vid hård inbromsning som de hydrauliska
bromsarna aktiveras.
Konceptet med separata elmotorer på bakaxlarna ger stora
fördelar när det gäller sportiga
köregenskaper. Torque Control
Managern, som arbetar tillsammans med den elektroniska stabilitetskontrollen (ESC), fördelar
kraften till främre och bakre hjulen efter behov. Vridmomentstyrningen ger maximal dynamisk känsla och stabilitet. Tack
vare den nästan omedelbara
responsen från elmotorerna är
styrningen blixtsnabb.
Koncept och tjänster för olika behov
Sedan 2017 har Audi börjat bygga en ny generation visionära

konceptbilar som ger en föraning om kommande generationer
– eldrivna och fokuserade för respektive ändamål. Lyxbilen Audi
Aicon inledde med fokus på långresor; PB18 e-tron markerar en
annan milstolpe. Fler koncept,
bl.a. för urban trafik, utvecklas
redan och kommer att presenteras under de kommande månaderna. Samtidigt utvecklas koncept med nya former av ägande
och nyttjande av premiummobilitetstjänster.
Text & Foto: Audi

www.streetperformance.se

8 Pista
Fer rari 48

Ferrari 488 presenterades
för över 3 år sedan och sen
dess har vi sett ett gäng
varianter av modellen.
Pista som är det senaste
tillskottet i 488-familjen
betyder bana och det är
verkligen där denna variant hör hemma som bäst.
Banbilarna 488 GTE och
488 Challenge har legat
till grund och sedan har
Ferrai arbetat in de bästa
inställningarna från dem
till Pista. De enorma luftintagen fram ser till att
rikligt med luft tränger in

för kylning och trycka ner
bilen mot marken, men
luft är inte allt som behövs
för att få bra aerodynamik,
Pista har fått aggresivare
hjulvinklar och nya adaptiva stötdämpare som
har olika programmeringsmöjligheter, givetvis
färdiga från fabrik och är
en knapptryckning bort
inifrån kupén. Ferrari har
även bantat bilen om man
kollar på GTB versionen
av 488an som var den
sista ut på marknaden.
Pista är hela 90 kilo lät-

tare men går även att få något
kilo till lättare ifall du betalar
några kronor extra för kolfiberfälgarna som finns som tillval.
Även den prisbelönta 3,9-liters V8an är lättare genom att
använda material som titan
och inconel i komponenterna.
När du väljer körläget Pista så
lämnar V8an hela 720 hästkrafter, vilket är i skrivande
stund starkaste V8an i Ferraris historia. Denna effekt gör
att bilen drar iväg 0-100 km/h
på 2,85 sekunder och upp till
200 km/h på 7,6 sekunder.
Toppfarten är bromsad till 340

km/h. När du plockar ut 720
hästkrafter ur bilen så är det
50 hästkrafter mer än originalutförandet på 488an.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Ferrari

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK OCH VERKSTAD I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

Art.nr: DX10

149:-

POPPY GRACE MATE

Den omåttligt populära luftfräscharen Poppy Grace Mate (originalet).
Finns i flera dofter så som: Jasmin,
vanilj, jordgubb, körsbär m.fl.

ABS 355 SILVER FÄLGPAKET

ABS 355 Silver aluminiumfälgar. Pris
för färdigmonterat och balanserat
fälgpaket. Levereras hem till dörren!

Art.nr: SC341825

1795:-

25MM SPACERS TILL VOLVO

Centrum 65,1. Passar 200/700/900
serien. Med dessa spacers kan du
använda fälgar som är till 850/S/V
70 m.m.

Du får ett mullrigt och härligt ljud i
bilen när du monterar ett sportavgassystem från svenska Simons.

2590:-

JR30 CANDY RED FÄLGAR

Denna fälgmodell med 10 ekrar
är riktigt kaxig och gör sig fint på
många bilar. 18-20”, pris per st.

COILOVERKIT

Du ställer själv in hur mycket du vill
sänka bilen. Vi har flera olika varumärken som passar olika plånböcker!

Art.nr: ED02440

129:-

POSITIONSLJUSMODUL V70

Modul som gör att positionsljuset
lyser som på V70 facelift 13-16. OBS!
Passar endast på V70 08-12

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

Art.nr: 3322052

1499:-

UNDERCAR KIT 252LED

Undercar kitet är utrustad med 252
LED dioder i färgerna röd, blå, grön,
lila, vit, ljusblå och gult.

8390:-

:

3229:-

FR
ÅN

:
FR
ÅN

FR
ÅN

2750:-

SIMONS SPORTAVGASSYSTEM

:

Ett grymt tält som är perfekt som
depåtält, utställningstält eller för
sommarfesten! Tak och väggar ingår.

FR
ÅN

UTSTÄLLNINGSTÄLT 6X3M

12490:-

:

2495:-

FR
ÅN

Art.nr: SC-T63

:

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

OCEAN CARIBIEN FÄLGPAKET

Ocean Caribien Silver aluminiumfälgar. Hjulen kommer balanserade och
färdiga att montera på bil. Pris för
komlett paket.

395:NUMMERSKYLTSBELYSNING

Komplett insats med nummerskyltsbelysning i vid LED. Enkelt att byta
och ger ett snyggt starkt sken!

345:BROMSOKSFÄRG

Bromsoksfärg får dina ok att se nya
ut! I priset ingår rengöringsspray,
tvåkomponentslack och tillbehör.
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SVJ, modellen av Aventador som vänder sig till
dig som vill ha det bästa
av alla Aventador-versioner. Lamborghini har
lagt fokus på att bygga
en snabbare och vassare bil, V12an levererar
nu 770 hästkrafter. Haldex fyrhjulsdriften ser till
att 0-100 km/h avverkas
på 2,8 sekunder. Torrvikten ligger på 1525 kilo
vilket ger ett vikt till effektförhållande på 1,98 kilo
per hästkraft. I juli satte
Lamborghini en av sina
testförare Marco Mapelli
bakom ratten i Aventador

SVJ runt Nürburgring och
tiden blev 6:44:97, vilket
är den snabbaste tiden
för en produktionstillverkad bil, som tidigare
hölls av Porsche 911 GT2
RS. SVJ, som står för Super Veloce Jota, kommer
att tillverkas i 900 exemplar, varav en specialversion av den nya modellen
som kommer heta SVJ
63 kommer att tas fram
som en hyllning av tillverkarens start 1963 och
blir limiterad i 63 exemplar. Lamborghinis ingenjörer har jobbat hårt med
att utveckla mer effektiv

aerodynamik till denna modell
av Aventador. Aerodinamica
Lamborghini Attiva (ALA) är
ett aktivt system som Lamborghini tagit fram som ger bilen
40 procent ökad downforce.
Fram sitter små vindluckor
som öppnas och stängs för
att på bästa och effektivaste
sättet får luften att strömma
genom karossen. Jämfört mot
tidigare Aventadormodeller så
har några designförändringar
gjorts, givetvis kopplade till
aerodynamik, men även för
viktbesparingen skull. Taket är
nytt helt i kolfiber samt täckluckan till motorn är numera
standard i kolfiber.
De första köparna kommer
kunna få sina bilar under början av 2019, dessa har betalat
3,7 miljoner svenska kronor ifall de valt standardutförandet.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Lamborghini
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BILLJUD
Text: Matttias Hedin
Foto: Matttias Hedin

En av de kanske vanligaste frågorna i billjudssammanhang är hur man
bäst lyckas med basåtergivningen i en bil med sedankaross, och även om
jag ursprungligen skrev
denna beskrivning 2011
så är den precis lika aktuell än idag.

mynna direkt in i anslutning till kupén och lådan
skall dessutom sitta stadigt monterad. Har man
skidlucka monterar man
lämpligen en ram runt
baffel så element kan spela fritt och ljudet kan ledas
in genom denna. Det går
även att låta portar i detta
exempel spela upp direkt
genom hatthylla. Har man
ingen skidlucka så är en
låda av typen bandpass
lämplig då enbart port/
portar behöver spela in
genom hatthylla. Om
vanlig portad eller sluten
lådtyp skall användas så
gör man lämpligtvis hål
i hyllan för element samt
eventuella portar samt
monterar lämpligtvis en
ram på samma sätt som
beskrivet mot skidlucka.

Till att börja med så skall
allt ljud in i kupén, dvs inget skall läcka ut i skuffen.
Enkelt förklarat: Om du
får mer bas när du öppnar
din baklucka så är det inte
tätt bakåt. Anledningen till
att du får mindre bas med
stängd baklucka om det
är otätt bakåt är pga att
ljudvågorna från element/
port läcker bakåt för att
sedan vända i skuffen och
komma tillbaka fördröjda
och släcka ut framsidan.
Mindre basljud blir resul- Med denna enkla förklaring är misslyckandet ett
tatet.
minne blott och du slipper
Hur skall man då gå till- även skramlande bakväga? Jo, element samt lucka och nummerplåt på
eventuella portar skall köpet.
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