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LEDARENLEDAREN
Nu blir det racing för
redaktionen!
Det ligger en viss deprimerande känsla
över hur denna pandemi stoppat nästan
allt som finns för oss bilentusiaster.
Dock har många gjort vad man kan
i denna rådande situation. Men det
kvarstår ett faktum att antalet besökare
är än så länge är maximerat till bara
50 stycken. Men för att inte deppa
sönder, fick vi nys om att det fanns
en del motorsportsarrangemang som
fortfarande arrangerades. För några år
sedan ville vi köra Race4funs 24-timmars

arrangemang på Mantorp, men blev
då aldrig av. Nu tar vi tag i saken! Vi
ställer upp med ett team Greenlight.
När kompisen hade en Saab 9-3 den
första generationen ståendes hemma
så beslutade vi om att vi minsann skulle
ställa upp och köra. Så nu bygger vi upp
ett oslagbart team, alla med intresse för
just Saab, med målsättning att vinna!

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

FASTER & STRONGER!

WHEEL CLEANER

MAX EFFECT

Snabbare & Starkare
Syra-fri & färgindikerande
Kombinera med SONAX XTREME TYRE CAR

WHEEL CLEANER MAX EFFECT TAR FÄLGRENGÖRING TILL EN HELT
NY NIVÅ! TAR SUPEREFFEKTIVT OCH SNABBT BORT BROMSDAMM
OCH TUFF SMUTS! Zandra Rokosa - ägare till bilen på bilden
www.sonax.se

- Återfå nybilskänslan på dina däck!

REPORTAGE
Text & Foto
Daniel Serénus

Varför åka original när du kan kombinera det bästa av
två världar, en V8 från stater na i en sushiräser från driftinglandet i öster.

Att Göteborgare bara älskar
fesk, heter glenn och har en
stor protion torrhumor kanske
är lite sant. Men att de är fullständigt galna och älskar att
reta upp inbitna ”behålla original” fasister, det är dock ett
faktum om vi utgår ifrån Peter
Antonsson.
I ett villaområde i utkanten av
centrum möter vi upp Peter
Antonsson, en 41-årig ung
man som till vardags arbetar
me IT vad det nu innebär. Peter är som alla andra Göteborgare en mycket go och
glad person. Men man kan
nog vara glad när man har ett
monster i garaget. För till alla
vankelfantaster förtret har
Peter tagit ur den ganska så

opålitliga och oljedrickande
maskinen och ersatt den med
lite Amerikanska muskler.
Men intresset för motorer har
han haft sedan han trimmade
mopeder och körde bil långt
innan han ens tagit körkort.
Men banköring kom nog i att
han skaffade en Mazda Miata
och monterade en V8 från
Chevrolet (LS6) samt en T56växellåda. Ett koncept som
verkade fungera bra. Men
efter ett tag tröttande Peter
på sin Miata och ville inte längre ha en taklös bil. Det var
då han och teamet bestående
av Joacim Lundahl(AKA G),
Andreas Green(AKA Nisse)
samt Joakim Sturve (AKA
Skoterjocke) letade efter ett
nytt projekt. Så en dag hade
de hittat den enligt Peter ulitmata bilen. Mazda RX-7 från
1993.
Valet föll på bilen då den hade
ett bra chassi och vad vi först
trodde, mycket plats i motorutrymmet. Men där hade vi fel.
Snart fick vi riva ner plåtar och
bygga om hela bilen för att få
plats med motor, säger Peter
Återigen var det en LS6 pjäs
med en T56 växllåda som
skulle agera drivlina till Peters nya banbil tillsammans
med en ny Ford 31-splines

Tidigare hade Peter byggt en Mazda Miata
med en LS6 motor och valet föll nu på denna
Mazda RX-7:a som nytt byggprojekt.

8.8-IRS-bakaxel. Peter och
hans team fick sänka golvet hela 6cm och tillverka
ny fram- och bakvagn. Till
en början rullade bilen med
en sugmotor men snart
ville mycket ha mer. En dag
påväg hem från Vallåkra
träffen kläckte man idén om
att förse den annars starka
V8 med lite luftkraft ifårm av
en hyggligt stor turbo samt
en annan mer passande mo-

tor, dock fortfarande en small
block V8 men med beteckning LQ4 som vanligtvis återfinnes i Pick-ups från Chevrolet.
”Hur svårt kan det vara?” så
tänkte vi innan vi hade ens
insett hur mycket jobb det
var. Eftersom vi redan hade
platsbrist så blev det tydligen
svårt, kylare och annat fick
flytta bak till bagaget och ett

Bilen är besiktad som amatörbyggt fordon
vilket gör att bilen funkar lika bra på banan
som att vardagshandla i.

handknackat aluminiumscoop fick
tillverkas för att få till kylning, att få
plats med slangar till vattenkylaren
och dom numera tre bränsleslangarna blev en utmaning. Större generator, stort laddluftkyl och en Borg Warner S475 fick det helt plötsligt väldigt
trångt där fram, säger Peter

Sedan återgärdades dessa under
hösten och vintern.
Tyvärr var det T56-växellådan som
inte klarade den nya motorn, säger
Peter.

Så istället inhandlades en Tremec
56 magnus låda och nu blev det inte
De lät bilen rulla en säsong och man mer plats precis. Man fick bygga om
noterade alla brister som fanns. hela kardantunneln för att få plats.

Wankelmotorns dyra och relativt klena motor var
inget för Peter. Istället har han och hans teamkamrater fastnat för LS-motorerna som återfinns i
Chevrolet.

En låda Peter är mycket
nöjd med att ha inversterat
i.
Den får verkligen bekänna
färg och den fortsätter bara
gilla läget, säger Peter.
Dock hade Peter missat att
aktivera insugstempskompensation i en mappning
och
på
bromsbänken
funkar det ju utan. Problemet kom när han en var
dag i juli när termometern

Att köra med ombyggd motor
kan ibland ställa till det och
i 30-gradig värme på Gatebil
blev det motorras.

visade 30 grader på Gatebil Rudskogen och motorn pressades
hårt. Så vid 7200 varv och 1kg
i laddtryck slog det bara till. Det
som först lät som en däcksmäll,
var i självaverket ett totalt mo-

torras. Två kolvbultar och
kolvar hittas på marken
och blocket var nästintill i
två delar. LQ4:an var nu ett
minne blott. En ny motor
inhandlades och tack vare
han team och bra partners
var bilen igång igen.
När teamkamraten gatregistrerade sin Mitsubishi EVO med V8 blev blev
suget för stort för Peter,
han ville också ha en gatregisterad bil. En ny resa
skulle ta fart och han började med att föra dialoger
med SFRO om att få till ett
amatörbyggtfordon.
Teamet suckade först om
mina planer om att få Mazdan att rulla lagligt på vägen, säger Peter
Men så blev det idag rullar
bilen helt lagligt på gatan
och Peter använder så
klart bilen inte längre bara
till sidledskörning uta även
till vardags. Där han kommer fram vill säga.
På frågan om bilen någonsin blir klar, svarar den
glade Peter att det blir den
nog aldrig. Just nu kanske
man tror att det står mer effekt på önskelistan eller för
den delen styvare chassi.

Bilen har byggts om från grunden och det
finns inget som Peter inte har rört på bilen.

Men allt sådant är Peter
nöjd med. Nu är det en AC
han mest önskar sig, men
platsen i det redan för stånga motorutrymmet är hans
största utmaning.
Peter är en fantastiskt imspirerade och godhjärtat
människa som inte ser

Peter gillar att bränna däck och lämna
rökridåer efter sig.

några hinder. När han tyckte det tog tid med att få delar CNC-frästa investerade
han själv i en fräs. Byggde
om den så klart och numera tillverkar han delar
under namnet SpeedCut,
ett namn som passar bra
in på Peters jagande efter
fart.

Många delar till bygget har teamet tillverkar
själva.

Peter tröttnade ganska snabbt på långa
leveranstider på CNC-frästa delar så började
han tillverka dem själv i sitt eget bolag
SpeedCut.

Kylen sitter numera baktil.

MOTORFAKTA
Motor:

LQ4(LS) 6.0l, Borr 102mm, slag 92mm, kompression 9.4:1,
spridare 1700cc, dubbla ventilfjädrar med titan-retainers,
LS7-tryckare, Comp cams stötstänger i chromoly, kamaxeln
från Lil John är magin bakom monstret till motor parat med
en turbo från Borg Warner S475.

Effekt:

Massor, kritar på tvåan, torrt.

Chassi:

D2 racing från Street Performance
Hjulupphängningarna är av egen konstruktion

FAKTA

Namn: Peter Antonsson
Ålder: 41
Bor: Göteborg
Arbete: IT-service manager
Bilmodell: Mazda RX-7 FD3S
Årsmodell: 1993

Tack till:

Teamet så klart(Andreas Green, Joacim Lundahl och Joakim Sturve), utan er hade
inget av det här varit möjligt!. KLOMA däck och fälg – ordnar runda svarta däck
med ett leende. Street Performance – levererar snabbt och smidigt alla delar som
behövs när man bygger racebil . UNIKART Gokart och dekor – printat dekor till bilar
och släp, har ställt upp oavsett tid på dygnet. DN-vattenskärning – Nicklas ordnar
glatt trots att vi kan ha lite kort framförhållningJörgen Karlsson – VEMS-specialist
som alltid finns till hands 24/7. Jörgen Sanden – som lärt mig allt om CNC-fräsning
och står ut med frågor i tid och otid. Mauri Saviaro – Ställer upp varje gång vi står
med mössan i hand och behöver hjälp .Utan riktiga vänner och samarbetspartners
kommer man ingenstans, vi finns där för er.

dBVox Strömblock

för tryngre installationer

ETT SLUTSTEG FÖR VARJE INSTALLATION

AVATAR marknadens mest prisvärda slutsteg
för seriösa billjudsbyggare.
Finns i de ﬂesta
konﬁgurationer.

NYHETER!
från Cerwin Vega

Become the hero of your own story.

Dirtcult.com

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

2195:Art.nr: 805095

LED-RAMP SIRIUS 60W

Vår egen E-märkta LED-ramp med
infinitydesign. Rampen är utrustad
med Osramdioder och IP69K-klassad.
Levererar 1 LUX på 445 meter!

LED-ramp Sirius - 60W

Art.nr: 192591

595:-

BAGAGERUMSMATTA VOLVO V90

Modellanpassad svart bagagerumsmatta i fin kvalitet. Höga kanter och
tåligt material. Passar Volvo V90 2016-.

Art.nr: 777-347801

8990:-

TRIM TILL VOLVO V90 D3 AWD

Motoroptimering till Volvo V90 D3 AWD
med 150hk, årsmodell 2016-2018. Med
steg 1 trim blir bilens nya effekt och
vridmoment 243hk och 482Nm.

Art.nr: 7001314

995:-

LED ANGELEYES LAMPOR 5G

De nya 5g-modellerna har en förbättrad
kylningsförmåga och kraftiga CREE
dioder. CANBUS-ballaster medföljer för
att förhindra varningsmeddelande.

649:-

Art.nr: 701-FM21018

GOLVMATTOR GUMMI VW

Golvmattor gummi VW Passat

Luktfria gummimattor med perfekt
passform och en hög kant som hindrar
vätskor och smuts från att komma åt din
bil. Passar VW Passat 3C Typ B7.

Art.nr: 912-49219

1995:-

LASTSKYDD KOLFIBER AUDI A4

Snyggt och praktiskt lastskydd tillverkat
i kolfiber som ger din bil ett exklusivt
utseende. Passar Audi A4 B9 Avant.

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

Art.nr: 125201

995:-

DYNAMISKA SPEGELBLINKERS

Snygga dynamiska spegelblinkers till
Audi A3, A4, A5. För dig som vill ha den
nya looken på dina gamla blinkers.

Art.nr: 805094

1495:-

LED-RAMP VEGA 60W

Ett riktigt kraftpaket till LED-ramp som
passar perfekt vid nummerskylten på
din bil. E-märkt och IP69K-klassad.
Fantastiskt ljus till ett oslagbart pris!

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Min far höll på mycket med rally när jag föddes så är mer eller mindre uppvuxen i ett depåtält i rallyskogarna runtom i Sverige.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Jag är ganska rookie när det när kommer till att bygga bil. Har inte hållit på speciellt många år,
men skulle nog vilja säga att jag ligger på en 4/5 någonstans. Finns alltid saker att förbättra sig på.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det måste nog vara när jag efter mycket ångest och motgångar hade rasat min motor på min
gamla BMW E36a. Men det slutade inte där, efter en lång paus från den bilen så fick jag ihop en
ny motor och skulle bara fixa ett litet vakuumläckage och råkade klämma en liten kabel mellan
insuget och toppen. Denna lilla skada resulterade in att motorhärvan brann.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det är självaste lackeringen skulle jag vilja påstå.
Vem är din bilförebild?
Min förebild är min kära far som alltid ställer upp för mig och hjälper mig med allt. Kan vara allt
ifrån att bara hålla i något, hjälpa mig att skruva eller bygga/lösa problem som uppstått.
Bästa garage drycken?
Det varierar ganska mycket, kan bli allt från två timmar till tio timmar i veckan!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
När det är som mest att göra så är det allt mellan 5-10 timmar efter jobbet varje dag och sen oftast
hela helgerna med.

Fakta
Namn:
Linus Ljung
Ålder:
22
Bor:
Kolsva
Arbete:
Budbilschaufför
Civilstatus:
Singel

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu håller jag på och bygger en BMW E36 coupé som jag rensat på allt onödigt. Bilen har breddats och monterat i
en fullbur och flera andra modifikationer. Hela fram och bakvagnen är förstärkt och ombyggd. Det som kommer hända
härnäst är att gamla motorn ska plockas ut och ersättas med en BMW V8 (m62b44) med en 6-växlad manuell diesellåda.

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto Kim Jarl &
Christoffer Talvis

CREW RIDE 2K20

När faktum hade slagit oss
om att vi inte fick arrangera
årets upplaga av Modified
Run 2K20 var vi först deppiga men hade ju ändå
bestämt oss för att besöka
platserna för att reka lite
inför nästa år då vi kanske kan arrangera igen.
Men då ekonomin inte pekade uppåt för tidningen,
så beslutade vi oss för att
kontakta våra partners och
se om de ville ställa upp för
sponsra vår tur runt till de
olika platserna. Vi fick med
några av årets partner att
ställa upp. Så vi gav oss
ut och uppmanade då de
gamla samt årets uttagna
förare att möta oss längs
vägen.

Vi startade resan hemma
hos Daniel Serénus i Vänersborg. Daniel skulle ta
sin Opel Speedster på
resan, en bil som de senaste åren rullat max 50
mil mellan besiktningarna.
Denna Opel var underlag i
många år för tidningen då
Daniel skrev om ombyggnationen av bilen. Även
vår kära vän Christian
Åkeson som hängt med
runt tidningen under åren
lånade ut sin husbil så vi
på ett enkelt sätt kunde ta
oss runt. Det var Daniel
Serénus, Christoffer Talvis, Kim Jarl och Emelie
Tengström som åkte ut på
denna tur med fokus att
besöka och träffa modrun-

Amanda Anderberg och Erik
Krantz låga Audi A4.

ners. I Skara tog vi först en frukost med Arn Racing och kollade
av startplats för 2020. Här hade
några nya och gamla förare dykt
upp trots det dåliga vädret. Även
lite medlemmar ut föreningen Arn
Racing var på plats och förgyllde
vår närvaro. Efter Skara bar det
av mot Motala som 2021 kommer
vara delmål för Modified Run. Här
hade Johan på Motala motormuseum ordnat plats för oss. Efter
en trevlig lunch på museet åkte vi
vidare hem till bilbyggarna Henrik
Mattsson och Melissa Sjöstrand. I
Mattssons garage fick vi spana in
hans vita Volvo V70 som kördes
på Modified Run 2018. Den hade
nu skruvats ner och inställningen
var Elmia 2021. Men brevid hans
bygge stod sonens A-trakor som
verkligen kommer bli något i häst
väg. Kanske blir denna grymmare än farsgubbens V70, den
som lever får se.
Efter en trevlig vistelse i Mattssons Garage åkte vi till bilbyggarikonen Lukas Kooz som var
slutdestination för dagens tripp.
Hos Lukas blir man aldrig besviken. Han levererar alltid gästfrihet
med högsta kvalite. I hans partylada fick vi god mat och mycket
välbehövligt bilsnack.
När man som bilentusiast blir inlåst och isolerad är det som om

Några medlemmar ur Arn Racing
gjorde oss sällskap under vårt
besök i Skara.

det växer ett behov av sociala
kontakter. Vi måste få prata bilar och byggen, får vi inte det så
är det som om vi inte får leva ut
riktigt.
Efter en god natt sömn i vår
husbil var det bara sätta sig i
Speedsterns obekväma säten
och bege sig till Hultsfred Drift
Track. Här var det drifting dagen till ära. Vädret hade nu vänt
och solen lös stark på himlen.
Efter några timmar med lukten
av brända däck, gick vår resa
genom småland ner till Alvesta.
På anrika Tyrolen, en festplats

Christoffer Talvis nya
mobilhållare.

som bevarats från sin storhetstid på 50-talet, hade
ett 10 tal bilar kommit för
att visa sin sympati för bilentusiasmen.
Därifrån
skulle resan gå mot Halmstad vilket är slutdestination
för resan. Men på vägen ut
från Alvesta märker Daniel
att oljetrycket är borta från
bilen. Han börjar höra ventilknack och stannar intill
vägen. Nu verkar det vara
över. Men bilentusiaster är
fantastiska människor och

bilen tas till bilbyggaren
Bergrens och hans gängs
garage. Här konstaterar vi
att bilen tyvärr inte kan tas
till mål, den får stanna här.
Notering är att Andreas och
hans vänner fixar bilen helt
utan att Daniel ber om det.
En sak kan man säga om
riktiga vänner, de finns
där när man behöver dem
mest, säger Daniel med
tårar i ögonen.

I Motala mötte Mathias Johansson upp
oss i sin vackra GT92a.

Daniel och Emelie hoppar in i Modrunnern Patrics snabba Skoda och
blåser mot Halmstad.
I Halmstad har både
Christoffer och Kim anlänt med husbilen och
detta tillsammans med
en rad Modrunners.
I Halmstad avslutas turen
och detta på Katrineheds
gymnasieskola. En av
landets modernaste fordons- och transportprogram. En fantastisk miljö
för den motorintresserade att gå i skola.

Vi var på besök hemma hos bilbyggaren Henrik Mattsson.

Här träffade vi Jan på
Halmstad Sports car
event som kommer stå
som värd för 2021 års
event.
Trots pandemin lyckades vi få till ett event.
Nu laddar vi för Modified Run 2021!

Vi passade på att spana in Lukas Kooz
senaste bygge.

När Covid-19 gjorde att årets BPCMS
blev inställt valde Henrik att skjuta
på att bli klar med bilen och satsar på
premiärvisning nästa år istället.

Melissa Sjöstrand, Henriks flickvän
har även sin bil i garaget. Melissa har
verkligen fått till Audis fula ankunge till
en vacker svan.

Hultsfred Drifttrack.

Emelie Tengström som ingår i vårt Crew hängde med
hela resan.

Vi besökte den anrika folkparken
Tyrolen som ligger i Alvesta.

Patrik fina Skoda Superb! Patrik fick även agera taxi åt Daniel
och Emelie mot slutdestinationen Halmstad när Daniels Speedster
havererade.

Andreas Berggrens senaste galenskap fanns på plats

Veronica Moreus och Jojje med sällskap
dök upp i deras väl synliga CircleKfärgade bilar. Förutom senaste tillskottet
en Mustang Bullit som fortfarande hade
originalkulören.

Morgan Svennarps Ferrari F430

Peter med sin Mazda RX-7 kom på besök i Halmstad

Tvillingarna Rashid fick problem i Halmstad med
bilen och fick ställa den där.

Bloggaren Pierre Ingelsgård mötte upp oss i Halmstad och tog med oss på sin favorit restaurang i
staden.

Peter Antonssons teamkamrat Joakim Sturve kom
ner till Halmstad för att visa upp ett grymt bygge.

Andreas Berggren ställde upp med plats i sitt garage
för vår Opel Speedster som gav upp på resan.

Caroline Steinick har byggt om sin Saab
rejält. Hon har gjort något som ingen
annan gjort tidigare på en Saab, fått
BMW-delar att harmonisera perfekt med
9-3an.

Lack & Bilvård

Vertyg & Tillbehör

Motoroptimering & Verkstad

Tuning & Motorsportsprodukter

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

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

ECG Lack & Bilvård

Idag är Verktygsboden en av Sveriges
största aktörer av verktyg och maskiner.
Fortfarande ligger fokus på välutvecklade och funktionella produkter till så
låga priser som möjligt.

OSBY

073-933 05 87

www.verktygsboden.se

Foliering & dekaler

Trycksaker & Reklam

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma
och trycksaksproducent. Så oavsett om
du behöver bilen folierad eller en dekal
så säger du till oss

TCT produktion är expert på trycksaker
till evenemang och idrott.

FACEBOOK: PROFIL #461

Se mer på:
www.tctproduktion.se

TROLLHÄTTAN

Telefon: +46-521 67170

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

www.l-m-r.se
Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

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

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, McLaren, Mini, Porsche,
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en
kund kan önska sig som söker seriösa
uppdateringar.
www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Styling & biltillbehör

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

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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

Styling & Motorsportsprodukter

DDESIGN - Din motorsportbutik på
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling,
tuning & motorsport. Snabba leveranser
och prisbelönt kundservice.

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Däck & Fälg

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 ni allt i däck och fälg,
välfyllt lager från 10-26”. Semislicks och
vanliga däck för Drifting.

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.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

www.kloma.com
info@kloma.com
+46705361158

www.brl.se
Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping,
Trollhättan, Karlstad, Borlänge &
Oskarshamn

Välkommen till Raidopower.se Försäljning av motorsportprodukter,
tillbehör och belysning och mycket mera
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Racing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com

kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Tuning produkter till rätt pris!

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

WR-Specialfälgar tillverkar “custom
made” fälgar utifrån kunderna behov och
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se
d.wirgart@gmail.com

Billjud

Med över 20-års erfarenhet inom ljudoch bildprodukter stoltserar vi med att
dBAkuten har världens högst spelande
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st
basar. Hos oss hittar du världsledande
varumärken märken som Cerwin Vega,
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive
Audio med flera.

Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

Lackering - & rekondtillbehör

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri
frakt på våra produkter. Vi vill att du som
kund ska känna dig speciell och inte en i
mängden.
www.audio55.se

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

VOLVO AMAZON

POSTER
Foto: Pontus Blomqvist

Evenemang
Text: Christoffer Talvis
Foto: Susanne Dalkhe,
SuriGraphy

Den tyska biltidningen Vau-Max arrangerade denna träff för femte gången för precis ett år sedan. Platsen
LWL-Industriemuseum Henrichshütte
i staden Hattingen är verkligen en
perfekt plats att arrangera en bilträff
på. Ett gammalt fabriksområde med
rostiga stålkonstruktioner, slitna byggnader och gamla tåg, en drömplats
för alla fotografer. Närmare 1000 bilar
och 5000 personer besökte träffen under denna perfekta sensommardag.
Av de utställande bilar som kommit
hit från stora delar av norra Europa så
var det överlag mestadels stancebilar.

DJ Tobayz och DJ-Andy såg till att det
var schysst stämningsmusik på området hela dagen.
Tyvärr blev årets träff inställd, vilket
kunde misstänkas med tanke på hur
världen ser ut just nu p.g.a Covid-19.
Tidningen Vau-Max planerar att göra
träffen ännu bättre till 2021 och planen
är att behålla samma plats. Är du intresserad av att ställa ut på denna
träff, tveka inte att höra av dig till VauMax under nästa år.

En Camaro på luft är aldrig fel.

Den låga trenden fortsätter och har alltid
varit ett signum för Tyskland.

Kul att se en nästan original Toyota Supra.

Riktigt häftiga miljöer där
VauMax anordnar denna träff.

Träffen erbjöd en härlig mix av olika
bilmodeller, såsom denna cleana Audi.

Inte bara tyska bilar även om
de dominerade träffen.

Denna Volkswagen Caddy är inte så
mycket transportbil längre.

Perfekt stuk för en gammal
hederlig Bubbla.

Nya Mazda MX7 är verkligen en positiv
uppdatering från tillverkaren.

Ingen tyskträff utan en Porsche.

En grym foliering av denna Ford RS

Toyota MR2 är inte lika vanlig längre.

Lamborghini Huracán.

En Nissan 350Z med Rocket bunny kit.

Borde inte Audi TT varit såhär låg från början?

Det gamla industriområdet skulle
få vilken fotograf som helst att
jubla.

En 80-talsklassiker, Opel Kadett GSi
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MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset
641 94 KATRINEHOLM
WWW.59NORTHWHEELS.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE

Audi S3

För över 20 år sedan, när den
första S3:an lanserades, var
Audi först i ett nytt segment med
sportmodeller i premiumkompaktklassen. Nu presenteras en helt
ny generation av S3 Sportback
och S3 Sedan. 2.0 TFSI-motorn
levererar 310 hk och 400 Nm i
vridmoment och båda modellerna
gör 0-100 km/h på 4.8 sekunder.
Med sjustegad S tronic, quattro och S-sportchassi med dämparreglering som tillval överförs
kraften effektivt till vägen. Audi

S3 lanseras dessutom med en
rad avancerade och uppkopplade tekniklösningar för infotainment och assistanssystem.
Design och strålkastare med
karaktär
De sportiga S3-modellerna känns direkt igen på den rombmönstrade insatsen i grillen med
markerade luftintag och backspeglar med aluminiumoptik. I
sidoprofil sträcker sig en kraftfull
linje från strålkastarna till bak-

ljusen, där den nedre
delen är konkav för att
betona hjulhusen ännu
mer. Nya S3 Sportback
och S3 Sedan kan dessutom utrustas med
matrix LED-strålkastare
vars dagsljus består av
ett pixelfält med femton

LED-segment, där tio av
dem bildar två vertikala
linjer. Bakifrån dominerar
den stora diffusorn och
de fyra ändrören som
förstärker den sportiga
profilen.
Kraftfull
framdrivning
med quattro

Båda S-modellerna är
utrustade med en 2.0-liters TFSI-motor på 310 hk
och 400 Nm i vridmoment.
High-tech-lösningar som
Audi valvelift system (AVS)
gör att förbränningskammaren fylls optimalt och
temperaturreglersystemet
säkerställer att det görs så
effektivt som möjligt. Båda
modellerna gör 0-100 km/h
på 4.8 sekunder på väg till
den elektroniskt reglerade
topphastigheten på 250
km/h. Med Audi drive select som standard kan
föraren dessutom välja att
göra ljudet från den fyrcylindriga turbomotorn ännu
krispigare.
Kraften överförs till vägbanan tack vare quattro
fyrhjulsdrift och den sjustegade S tronic-lådan med
blixtsnabba växlingar och
frihjulsfunktion. Den hydrauliska multilamellkopplingen framför bakaxeln
är helt variabel och flyttar
kraften mellan fram- och
bakaxel efter behov för att
ge både sportig prestanda
och stabila och effektiva
köregenskaper. Den styrs
via ett nytt reglersystem
som integrerar quattrodrivningen med den elek-

troniska stabiliseringskontrollen (ESC) och den nya
dämparregleringen (tillval).
Dynamiskt
sportchassi
med dämparreglering
Med fyrlänkad bakaxel
och progressiv styrning
ger redan det sänkta standardsportchassit (-15 mm)
goda förutsättningar för
sann körglädje. Som tillval
erbjuds dessutom ett Ssportchassi med dämparreglering. Ventiler i stötdämparna styr oljeflödet så
att de på några få tusendels sekunder anpassas
individuellt och kontinuerligt till vägen, körsituation
och förarens krav. Spannet
mellan komfort och sport
har även blivit ännu större
jämfört med föregångaren.
Den nya elektroniska bromskraftsförstärkaren säkerställer dessutom kraftfulla
inbromsningar. Alla fyra
bromsskivor är ventilerade
med svarta bromsok som
standard och röda som
tillval. 18-tumshjul är standard och 19-tums erbjuds
som tillval.
Förarassistanssystem för
säkrare körning
Förarassistanssystemen
i S3-modellerna ger också prov på Audi tekniska

kompetens. Audi pre sense front
autobroms, undanmanöverassistent, turn assist (vid vänstersväng) och lane departure warning har potentialen att förhindra
olyckor och ingår som standard.
Som standard ingår även adaptiv farthållare. Som tillval erbjuds
filbytes- och urstigningsvarnare
liksom korsnings- och parkeringsassistent. Den adaptiva för-

arassistenten (tillval) hjälper till
att hålla hastigheten och bilen på
rätt avstånd till framförvarande
bil och inom sitt körfält med hjälp
av små rattjusteringar. Med effektivitetsassistenten får föraren
dessutom hjälp att köra så bränslesnålt som möjligt.
Text & Foto: Audi

dBVox Strömblock

för tryngre installationer

ETT SLUTSTEG FÖR VARJE INSTALLATION

AVATAR marknadens mest prisvärda slutsteg
för seriösa billjudsbyggare.
Finns i de ﬂesta
konﬁgurationer.

NYHETER!
från Cerwin Vega

Aviar R67

Amerikanska muskelbilar
från 60-talet och framåt
är drömbilar för många,
väldigt få hittas i bra skick
dessutom. Ryska företaget Aviar Motors grundare
Aleksey Rachev gillar
verkligen 60-talet och
dess design, men bilarna
saknar dagens teknologiska utrustning. R67 som
är företagets första bil och
ser ut som en klassisk
Ford Mustang från 1967,
men företaget har inte använt någon donatorbil utan
hela karossen är skapad
i lättviktsmaterial såsom
kolfiber och andra mate-

rial. Ihop med den lätta
karossen har ingenjörerna
använt front, infästningar
samt subframe från Tesla
S. Så under karossen hittar ni i stort sett en Tesla
S. R67 har 840 hästkrafter,
accelererar 0-100 km/h på
2,2 sekunder och har en
räckvidd på 50 mil. Väldigt
bra prestanda för att se ut
som en 60-tals Mustang.
Inte heller inuti bilen är det
mycket kvar av 60-talets
Mustang, utan här är det
17 tums skärm infälld i mittkonsolen likt Tesla, ljudsystem med sju högtalare,
inbyggd WIFI, röstkontroll,

dubbla klimatzoner, 12-vägs
justerbara stolar i premiumläder med inbyggt minne,
rattvärme och mycket mera.
Någon säljstart har Aviar
inte bekräftat ännu, vi misstänker att detta inte blir
någon massproduktion utan
endast tillverkning vid kundbeställning.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Aviar Motors

AUDIO 55

Vi har reservdelarna du söker till just DIN bil!

SAAB + VOLVO = SPEEDPARTS
www.speedparts.se

n XP-1

Hyperio

Över 200 forskare har
under tio år jobbat med
denna bil och här är det
färdiga resultatet.

andra biltillverkare satsar
för fullt på att utveckla
effektivare elbilar så vill
Hyperion visa med XP-1
att det finns stora fördeDet amerikanska företag- lar även med vätgasdrift.
et Hyperion med sitt säte Tack vare att använda
i Kalifornien presenter- denna teknik ihop med
ade förra månaden Hy- andra tekniska lösninperion XP-1. Företaget gar som Hyperion XP-1
grundades 2011 och är har så räcker en full tank
indelade i tre divisioner, hela 163 mil! Vilket är
Hyperion Energy, Hyper- långt längre än de bästa
ion Motors och Hyperion batteridrivna bilarna på
Aerospace, där samtliga marknaden, plus att en
divisioner är specialise- fulltankning av bilen tar
rade på vätgastekniken endast tre till fem minutoch bränsleceller. Medan er.

Bilen är även väldigt lätt,
den väger endast 1031
kilo och gör 0-100 km/h
på 2,2 sekunder. Topphastigheten är bromsad
till 356 km/h, dock är inga
av dessa prestandasiffror bekräftade ännu.
Bromskapacitet
har
bilen iallafall, Karossens
utformning ger en att
känna lite Bugattikänsla
över formerna, men med
lite futuristiska inslag. Insidan däremot är en färd
fram i framtiden, en stor

98 tums kurvad skärm
som ger dig all tänkbar
information, även här lite
futuristisk känsla men
även ett lyxigt intryck.
Hyperion räknar med att
producera 300 stycken
bilar med start 2022, då
det ligger så långt fram
ännu så är prislappen
oklar än så länge, men
magkänslan säger dyrt!
Text: Christoffer Talvis
Foto: Hyperion

Limiterad till endast 19 exemplar
och redan slutsåld när tillverkaren
släppte releasen.
I början av juli presterade den italienska supersportbiltillverkaren en roadstermodell på den redan omtalade
modellen Sían. Roadster-versionen
är något långsammare än coupéversionen som premiärvisades under
Frankfurtmässan i höstas förra året,
trots samma effekt. Bilen är försedd
med V12 som lämnar 785 hästkrafter och sen använder man samma
hybridteknik som coupéversionen
är försedd med, ett 48-volts batteri
som genererar 34 hästkrafter, så to-

talt 819 hästkrafter. Batteriets effekt
hjälper till upp till 130 km/h och efter
det jobbar V12an själv. Roadstern är
dock en sekund långsammare och
gör 0-100km/h på 2.9 sekunder. Topphastigheten är densamma, låst till
350km/h, dock är det nog bekvämare
att åka så fort i coupéversionen än i
Roadstern då den inte har något tak
att montera fast. Det gäller alltså att
ta ut bilen på vägarna när det ska
vara bra väder. Just denna kulör har
Lamborghini döpt till Blu Uranus,
vilket ska spegla den blåa himlen och
de gröna fälten.
Som ni redan vet är dessa bilar inte
billiga, prislappen ligger på strax över
28,6 miljoner svenska kronor. Men

vi kan lugna ert köpsug med
att bilen är redan slutsåld när
den presenterades, så nöjda
kunder runt om i världen finns
det garanterat, dock med lite
tommare plånbok än innan.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Lamborghini
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AIR
LUCID

Kommer den amerikanska realistiska) och 61 mil enligt
biltillverkaren att kunna slå WLTP (Wordwide Harmonised
Tesla?
Light Vehicles Test Procedure”)
som är den mest aktuella körNär det kommer till eldrivna bi- cykeln för oss i Sverige och Eular så har alltid den stora frågan ropa.
varit, hur lång är räckvidden?
Ska det investeras i en ren elbil Biltillverkaren Lucid Motors som
vill man ju kunna köra en lång är håller till i Kalifornien i USA
sträcka utan att behöva ladda har sedan 2018 jobbat med just
batteriet allt för ofta. Tesla var modellen Air och målet har varit
tidiga med att hitta en vinnande att få till en längre räckvidd. Nu
teknik som gett Model S en är det bekräftat att tillverkaren
räckvidd på 65 mil enligt EPA börjar närma sig produktion av
(amerikanska miljömyndighet- Air och genom att anlita FEV
en, och deras test är känt för att North America, Inc som simulvara det strängaste och mest erat testerna enligt EPA-kör-

cykeln (SAE J1634 Oct 2012 Standard). Testet bekräftar att Lucid Air
kan nå en räckvidd på 83 mil, vilket
gör att Lucid Motors till den tillverkaren i världen med längst räckvidd.
Bilen är försedd med ett batteri
med en effekt på 130 kWh, vilket
är 30 kWh mer än vad Tesla har
monterat i Model S. Utformningen
av alla komponenter har tagits
fram ”in house” med fokus på att
ta fram väldigt kompakta produkter
som även är viktsnåla men väldigt
effektiva. Peter Rawlinson som är
VD för Lucid Motors är väldigt stolt
över den färdiga bilen och säger

sig att dem tagit fram en ny standard gällande Air. Lucid har skapat
en tilltalande och stilren design
men väldigt mjuka former, man får
nästan lite känsla av att det skulle
kunna vara en Volkswagen eller
Peugeot. Invändigt är det även här
ganska minimalistiskt men med ett
lyxigt intryck.
Lucid Motors räknar med att vara
igång med produkten i början
av nästa år i den nybyggda fab-

riken Casa Grande i Arizona. Ifall
några bilar kommer säljas på en
europeiska marknaden får vi låta
vara osagt. Precis lika säker som
tillverkaren är så tror vi denna bil
kommer få bra marknadsandelar.

Text: Christoffer Talvis
Foto: Lucid Motors
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Nya Porsche Panamera täcker
nu ett ännu vidare spektrum.
Panamera kombinerar sportbilens prestanda med den
exklusiva lyxbilens bekvämlighet. Med den 463 kW (630
hk) starka Panamera Turbo
S har Porsche stöd för sitt
påstående om att leverera bäst
prestanda i klassen. Den nya
toppmodellen ger betydligt bättre prestanda än föregående
Panamera Turbo.
Porsche fortsätter också att
genomföra sin E-Performancestrategi. Panamera 4S E-hybrid
är ett nytt tillskott till serien
plug-in hybrider och erbjuder
ett helt nytt drivsystem med en
systemeffekt av 412 kW (560
hk). Räckvidden med enbart
eldrift har ökat med upp till 30
procent. Bättre chassikomponenter och kontrollsystem i
kombination med den nya generationen däck och styrning
har gjort nya Panamera både
bekvämare och sportigare.
Turbo S: från noll till hundra på
3,1 sekunder
Med 430 kW (630 hk) och ett
vridmoment på 820 Nm, har
nya Panamera Turbo S 59 kW
(80hk) mer effekt och 50 Nm
högre vridmoment än den förra
toppmodellen Turbo med förbränningsmotor. Det ger markant bättre prestanda: i Sport

Plus-mode accelererar Turbo
S-modellen från 0 – 100 km/
tim på bara 3,1 sekunder. Den
bekanta fyra-liters V8 biturbomotorn, utvecklad i Weissach
och byggd i Zuffenhausen, har
fått en omfattande genomgång
för att kunna ge bilen en toppfart av 315 km/tim. För att
kunna överföra den höga motoreffekten till marken på ett
kontrollerat sätt och maximera
kurvtagningsförmågan,
har
trekammars
luftfjädringssystemet, Porsche Active Suspension Management (PASM)
och krängningshämmarsystemet Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport)
inklusive Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), anpassats och optimerats till varje enskild modell.
Nya Panamera Turbo S har redan visat sin kompromisslösa
kapacitet på den legendariska
Nordslingan på Nürburgring:
Testföraren Lars Kern körde det
20,832 kilometer långa varvet
på världens mest krävande tävlingsbana på exakt 7:29,81 minuter – det nya officiella rekordet i lyxbilsklassen.
Sportigare och bekvämare tack
vare optimerat chassisystem
V8 biturbomotorn i Panamera
GTS är optimerad med speciellt
fokus på kraftöverföringen. Med

353 kW (480 hk) och 620 Nm är
nya Panamera GTS 15 kW (20hk)
starkare än sin föregångare. Effekten ökar kontinuerligt nästan ända
upp till motorns varvtalsgräns.
Motorn levererar därför sin kraft på
samma sätt som en klassisk sportbil med sugmotor. Det traditionella
V8-ljudet är ännu mer framträdande än förut tack vare det nya
sportavgassystemet, som är standard, med asymmetriskt placerade
bakre ljuddämpare.
Chassi- och kontrollsystem har
trimmats för att ge alla nya Panamera-modeller både sportiga
och komfortabla egenskaper och
några system är delvis helt nya.
Till exempel ger det uppdaterade
Porsche Active Suspension Management (PASM)-systemet betydligt bekvämare stötdämpning
medan styrningen av den elektroniska antikrängningssystemet
Porsche Dynamic Chassis Control
Sport (PDCC Sport) ger lugnare
karossrörelser. Dessutom har det
tillkommit en ny generation kontrollsystem för styrning och däck.
4S E-Hybrid med 17,9 kWh batteri
och en räckvidd med eldrift upp till
54 km
Med Panamera 4S E-Hybrid presenterar Porsche nu ytterligare en
prestandaorienterad plug-in hybrid.
Den intelligenta kombinationen av
en elmotor på 100 kW (136 hk), integrerad i den åttastegade dubbelkopplingslådan PDK, och 2,9 liters

V6 turbomotorn med 324 kW
(440 hk) ger en systemeffekt
på 412 kW (560 hk) och det
maximala vridmomentet 750
Nm. Prestandasiffrorna är därför imponerande: med Sport
Chrono-paketet, som är standard, accelererar den från 0
– 100 km/tim på 3,7 sekunder.
Toppfarten är 298 km/tim. Batterikapaciteten har ökat från
14,1 till 17,9 kWh jämfört med
föregående hybridmodell genom att använda optimerade
celler, och körinställningarna
har optimerats för ännu bättre
energianvändning. 4S E-Hybrid har med enbart eldrift en
räckvidd upp till 54 km enligt
WLTP EAER City.
Vässat utseende ger större intryck
De nya Panamera-modellerna,
som kan beställas i sedanutförande eller som Sport Turismo, är nu från fabrik utrustade
med det som tidigare var ett
tillval, Sport Design-front, med
markanta luftintag, stora kylluftsöppningar på sidorna och
en ny positionsljusmodul.
Den nya fronten på Panamera
Turbo S särskiljs genom de
större luftintagen och nya designelement i lackeringen, vilka hålls samman horisontellt
och därigenom understryker
bilens bredd. Ljusmodulerna

i Turbo-modellens dubbla positionsljus är nu placerade
mycket längre ut.
Den modifierade bakre ljusrampen löper med en anpassad kontur sömlöst över
bagageluckan och ger därmed
en obruten förbindelse mellan
de två nydesignade LED-bakljusen.
GTS-modellerna har som
standard de nya mörktonade
bakljusen i Exclusive Design
med dynamisk coming/leaving home-funktion. Tre nya 20och 21-tumsfälgar har lagts till
utbudet av fälgar så att det nu
finns 10 olika utföranden att
välja bland.
Nya Porsche Panamera kan
beställas från och med nu och
kommer att finnas hos återförsäljarna i mitten av oktober.
I Sverige börjar priserna från 1
060 000 kronor för Panamera
4, från 1 420 000 för Panamera
4 S Hybrid, från 1 540 000 för
Panamera GTS och från 2 020
000 kronor för Panamera Turbo S.
Text & Foto: Porsche
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