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Vallåkra blev starten på 
ljusare tider!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Vallåkraträffen fick tillslut tillstånd 
att arrangera sin träff under ordnade 
former, på en yta så enorm att alla 
kunde hålla avstånd utan minsta 
problem Vi kunde helt enkelt på 
ett smittsäkert sätt träffa varandra 
igen. Äntligen kunde vi vaccinerade 
skaka hand och umgås på riktigt. 
Men känslan var lite konstig, 
samtidigt som man hade längtat 
var det lite overkligt. Många hade 
inte setts sedan galan 2019 och det 
var en glädje kring bilbyggarna som 
nu fick visa upp sina bilar live igen. 
I billbyggarvärlden är man oftast en 
person och utanför den en annan. 
Man kan helt enkelt säga att man 
pausat sin andra identitet i två år.

Det fanns en viss oror att publiken 
inte skulle hitta tillbaka men redan 
på lördagen var det fullt med folk 
som ville ut på utställning igen och 
byggnivån var otroligt hög på de 
byggen vi kunde se. Samtidigt var 
det många byggen som nu hade 
tagit fart i garagen och väntas bli 
klara under 2022.

Men vi förstod att nu var Sverige på 
väg till ett normaliseringsläge som 
alla väntat på länge, glädjande och 
helt underbart.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Foto:  Gustaf Heijdenberg

Text: Christoffer Talvis

Slutföra det som redan var påbörjat.



Om du ställs inför valet av en 
polare att köpa hans Nissan 
200sx S13 från 1990 men du 
inte är ett dugg intresserad, 
egentligen tänker du ”Aldrig 
i livet” men ändå köper den, 
trots att du egentligen skulle 
du bara köpt en stereo av po-
laren. Då är du antingen ga-
len och känner för att bränna 
lite pengar eller så har du 
ambitionen att äntligen färdig-
ställa något som andra aldrig 
klarat av, vilket är precis det 
Dennis Gustavsson från Vag-
geryd gjorde.  

- När jag fick hem bilen var 
det enbart ett tomt skal med 
en halvt monterad fram och 
bakvagn, pickup-delen var 
redan byggt av Tommy Ham-
mar för 15 år sedan, säger 
Dennis.

Denna historia börjar som 
sagt för tre år sedan och bilen 
är just nu inne på version två. 
Dennis grundtanke med bilen 
var att köra drifting med den 
och han har sedan tidigare 
erfarenhet av Volvo-motorer, 
så valet blev ganska lätt vad 
som stod på to-do-listan. 

- Jag köpte en B234F-motor 
som ursprungligen sitter i 
Volvo 740 som renoverades 
och anpassades för Nissan, 



säger Dennis.

Det var ju det där med att få 
ihop det övriga så bilen kan 
stå på egna hjul. Fram- och 
bakvagn monterade fast or-
dentligt då det satt lite halv-
dant. Ska man drifta med bilen 
vill man gärna få några fler 
graders styrvinkel, så Dennis 
byggde om länkarmarna samt 
spindlarna. Det fanns inte 
heller några bromsar monter-
ade, så det monterades men 
även en 5-bultskonvertering 
gjordes. För att försäkra sig 
om att växellådan skulle hålla 
fler än ett par tillfällen blev det 
en konvertering för att kunna 
köra med BMW-låda, vilket är 
ganska vanligt att göra.

- Elsystemet var obefintligt i 
bilen så där har jag tur att jag 
har en garagekompis som är 
en fena på el. Efter många 
timmar så var LH 2.4 styr-
systemet från en Volvo 240 
inkopplat.

Premiärturen blev på Hults-
freds Drifttrack under 2019. 
Under början av 2020 kom 
Covid-19 som ruskade om 
hela välden. Dennis hade 
planerat att ansöka att få stäl-
la ut på Bilsport Performance 
& Custom motor show under 

Inredningen är något spartansk och byggd 
mer för funktion än finish.



påskhelgen. Där och då mis-
stänkte även Dennis att resten 
av evenemangen under 2020 
skulle bli inställda så han kände 
ingen press att göra bilen ”ut-
ställningsklar”. Eftersom bilen 
just då inte behövde färdigstäl-
las så slängde Dennis ihop en 
gokart med dirtbike-motor.

- Det var häftig sak som gick 
utav bara den, dock gjorde den 
att jag blev sängliggande i två 
månader när jag smällde rakt in 
ett släp, säger Dennis. 

Dennis ville inte ens köpa bilen först men 
resultatet blev dock en succé.



Bilen stod ståendes i ga-
raget i närmare tre månader 
innan Dennis bestämde sig 
för att göra något nytt med 
bilen. 

- Fick helt plötsligt för mig 
att byta motor. Volvomotorn 
sålde jag vidare för att få 
loss pengar att köpa något 
annat. Det lutade åt en 
M104 rak 6 cylindrig motor 
från Mercedes, säger Den-
nis.

Dock ändrades den visionen 

om Mercedes ganska sn-
art när Dennis sneglade in 
kompisens BMW E36a med 
M60B40 motor, alltså en V8. 
Efter lite spanande hittade 
Dennis en perfekt motor till 
acceptabelt pris. Det blev en 
M62Tub44.

- Anledningen till att det blev 
M62Tub44 är att jag inte ville 
köra turbo eller kompressor. 
Säger Dennis.

Mitt under pågående för-
beredelser av motorbyte och 

När bilens luftbäljar är tömda har bilen en 
perfekt markfrigång och bra fitment.



De turkosa D-008 fälgarna från 59 
North Wheels passar bilen perfekt.

allt som behövdes göra för att få 
plats med den stora BMW V8an 
bestämde sig Dennis att bilen 
skulle lackas. Han tog hjälp av 
sin vän Rasmus och första valet 
var att hitta en blå kulör. Dock 
har Dennis en tendens att ändra 
sig snabbt och kom på att han 
verkligen gillade en annan väns 
Nissan S15 som är gul.

- Jag ångrar mig verkligen inte 
en sekund att det blev gul istället 

för blå, säger en nöjd Dennis.

Mitt i allt byggande hörde 
Markus på 59North Wheels av 
sig och klev in som sponsor av 
fälgar. Han visade Dennis en ny 
färgvariant av D-008 som var 
på ingång lite längre fram och 
Dennis fastnade direkt. Fanns 
ju en hel del kvar att göra med 
bilen innan ens det var tanke på 
att sätta på finfälgarna och köra 
med bilen. Många nya fästen 



och andra delar för motorn och ZF-väx-
ellådan behövdes tillverkas. Endast att 
tillverka ett nytt avgassystem tog när-
mare två veckor för att få till riktigt bra. 

- Enbart raka rör som sågades till såkal-
lade Pie cuts resulterade i 2x2,5” rör 
hela vägen från headers till utblås och 
även X-pipe halvvägs, säger en nöjd 
Dennis.

Vi började närma oss vårkanten i år och 
Dennis hade äntligen fått leveransen av 
de turkosfärgade fälgarna från 59 North 

Wheels och bilen kändes mer komplett 
än någonsin. Det som endast återstod 
nu var styrsystemet för att få bilen kör-
bar. Dennis valde denna gång ett Maxx-
ECU. 

- Hade sån härlig känsla att bilen äntli-
gen var redo att kunna mappas under 
sommaren 2021, men något hände och 
bilen vägrade starta, säger Dennis. 

Detta skulle få vem som helst att tappa 
motivationen, det gjorde ju inte saken 
bättre att Dennis behövde prioritera sin 

Från början hade Dennis en B234F-
motor monterad från en Volvo 740.



Dennis har verkligen lyckas få till stuken på 
denna pickis.

ekonomi på andra saker i 
livet just under sommaren. 
Nu någon månad senare 
så har Dennis lyckats få 
bilen att starta, dock är 
något fortfarande fel som 
kräver mer felsökning. Det 
blev i alla fall en träff un-
der 2021 och där blev det 
även en pokal med hem i 
forma av ”Best Nissan” på 
Japdays. 

Så snart Dennis hittat fe-
let och bilen fått sig en 
ordentlig mappning så är 
tanken att SFRO-besikta 
den då han anser den 
vara för fin för att stå mes-
tadels i garaget och en-
dast användas på några 
evenemang. 

Med lite tur så kommer 
denna unika Nissan 200sx 
vara gatreggad nästa år.



Idag ser vi en V8:a från BMW under 
huven. 



Förhoppningsvis om allt går som det ska 
så hoppas Dennis att bilen snart är SRFO-
besiktad.



 

FAKTA
Namn: Dennis Gustavsson
Ålder: 30år
Bor: Vaggeryd
Arbete: Ryds bilglas
Bilmodell: Nissan 200sx s13 
Årsmodell: 1990

Tack till: 
Mina vänner som alltid pushat och hjälpt en när man behövt det!
Även stort tack till 59 north wheels!



www.audio55.se

JUST NU:

1 990kr

JUST NU:

13 190kr

Köp din 
multimedia-

spelare hos oss. 

Gs Audio SQ 6.5"

SoundQubed Koax kit med TT-100.4

Galet Baspaket 2x12" 5000W

JUST NU:

 1 611kr
ord. pris 1790

Alpine ILX-F903D
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar? 
Jag har alltid gillat att bygga och konstruera saker. Jag började som många andra med att skruva 
på och bygga om cyklar. Sedan kom A-traktor tiden och då fick man lära sig en hel del om bilar. 
Egentligen är det nog inte bilar jag är intresserad av utan det är nog mer att bygga och designa 
något eget. 

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Beror såklart på vad man jämför med men en 6:a kanske. Finns otroligt mycket kvar att lära. 

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Jag har nog inte haft några riktiga trauman än, men visst är det lite påfrestande när man inser att 
man byggt något fel. Det har iför sig börjat brinna någon gång när man svetsat, det är ju lite halvt 
läskigt. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Jag har än så länge inte öppnat upp en motor, jag har sluppit dem problemen och inte byggt 
någon motor än. Så det är troligen inte min starkaste sida, men det kommer. 

Vem är din bilförebild?
Jag har nog ingen specifik, men det jag imponeras mest utav är folk som kan skapa någonting helt 
från grunden. Äldre gubbar som rullar hela karosser i plåt, det tycker jag är imponerande. 

Bästa garagedrycken? 
Öl?

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Nu när min Volvo S80 är färdig gör jag inte mycket mer än att köra, tanka och tvätta den. Men 
under de 8 månaderna jag byggde den la jag ca 25h varje vecka. 

Fakta
Namn: 
Oscar Kidell 
Ålder: 
20 år
Bor: 
Olofström
Arbete: 
 Produktionstekniker Volvo 
Personvagnar
Civilstatus: 
I I förhållande

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
I skrivande stund håller jag på att göra om min “ducktail” vinge på S80 då jag felkonstruerade den. Annars gör jag 
inte mycket mer på bilen just nu än att underhålla den. I vinter kommer jag inte bygga något eget utan planen är att 
möjligtvis ta in lite småjobb och bygga åt andra. 

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel

Foto: Sami Hakala
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Arabic Dark Grey 
- Svart fog
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1490kr
Exempel

Gör dig fri från dammet
Mirka är grundare till uttrycket ”dammfri slipning” och 
var det första företaget i världen att lansera ett dammfritt 
slipsystem. 

Mirka är kända för att gå i bräschen för dammfria sliplösningar, och 
vi har lyckats med något som många andra har gått bet på. Vi var 
först i världen med att utveckla ett dammfritt slipsystem, som nu 
har blivit en industristandard. Mirkas dammfria lösning är en kom-
bination av ett ergonomiskt elverktyg, ett helt symmetriskt Abranet 
slipnät och en effektiv dammsugare. 

Abranet innehåller tusentals hål, vilket innebär att det maximala 
avståndet från varje slipkorn till närmaste dammutsug är endast 
0,5 mm. Eftersom dammsugaren hela tiden suger upp dammet 
blir slipningen i det närmaste dammfri. Detta bidrar till en ren och 
hälsosam arbetsmiljö, med minskad dammbelastning av farliga 
partiklar och ökad effektivitet och motivation. 

Eftersom slipmaterialet och slipytan hela tiden hålls dammfria und-
viker man problem som pillerbildning och igensättning, vilket gör 
att slipmaterialet håller längre.
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Andra helgen i augusti vallfärdade 
Ford-ägaren från hela England och 
närliggande länder till Silverstone 
i sydvästra delen av England. För 
36e gången är man tillbaka och ar-
rangerar en av Europas största fes-
tivaler för Fordfantasten. Omkring 
5000 utställande bilar hade tagit sig 
hit. Det som gör denna träff så om-

tyckt är den enorma variationen av 
modeller och årgångar. Skulle vilja 
påstå att de äldre modellerna av 
Ford som ställdes ut på Ford Fair 
2021 imponerade mer än de vanli-
gare nyare Ford Focus och Fiesta, 
även om många av dem även var 
riktigt snygga och välbyggda. Föru-
tom utställning fanns även den om-

Även en liten Ford Fiesta går att 
få kaxig med enkla medel.



talade Silverstone-banan till 
förfogande ifall du ville testa 
dina kunskaper på banan. 
Tyvärr var vädret väldigt väx-
lande och en och en annan 

regnskur föll ned under da-
gen men vad gör det ifall man 
är på en plats med likasin-
nade som man inte fått träffa 
på länge.

Härlig färgkombination.



Häftigare än såhär blir det inte!  



Ford Focus RS är snygg som den är men med lite extra 
breddning och en grym lack gör den ännu vackrare.



Notera placeringen på wastegate 
röret. 



Racingbyggd Focus



När 80-talet möter stancetreden.



En Ford Anglia i GULF-style



Ford har alltid varit duktig på 
att göra sportiga alternativ på 
annars lite tråkiga modeller.



Annorlunda val av front på denna Focus. 



En bred liten ponny!



Racing-inspirerade gammal Escort, 
nostalgi!



Härligt att se en riktig 
rallyvinge på en Ford Focus.



Extremt bygge för banan. Med en 
kanske annorlunda placering av 
oljekylen. 



En Ford RS200 är ingen vanlig syn.



Ford Mustang har blivit en populär bil att 
bygga om.





En klassiker i något lägre utförande 
än original.



www.sonax.se

Keramisk försegling som skyddar lacken

Mycket enkel att använda

Ger en djup färgmättnad & pärleffekt

„LÄTTARBETAD KERAMISK FÖRSEGLING SOM SKYDDAR LACKEN 
OCH GER EN DJUP UPPFRÄSCHNING AV FÄRGEN. GER EN OTROLIGT 
LEN YTA OCH PÄRLEFFEKT!“ Daniel Carlsson - ägare till bilen på bilden

SI-CARBON-TECHNOLOGY

NYHET! 
SONAX XTREME 
CERAMIC SERIES
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CERAMIC SERIES Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Folier 

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Hos oss hittar du ett stort utbud på vinyl, 
solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. färdig print-
ade camovinyler, sticker- bombvinyler, 
kolfibervinyler, metal- licvinyler. Snabb 
frakt i hela Norden. 

www.vnvinyls.se 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123Trycksaker & Reklam

Foliering & dekaler

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

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN

Bromsar

Vi kan bromsar!
Belägg, Bromsok, Big Brakes, Broms-
skivor m.m.

www.getech.se

info@getech.se

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



Bilvård Styling & biltillbehör 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

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

www.simpson-europe.com 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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 & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you

www.tershine.com

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård

Världens bästa hjälmar för bilsport.
Om du är ute efter det bästa på 
marknaden är STILO det givna valet.

 
www.simpson-europe.com
 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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! 
 
 www.streetperformance.se

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 Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

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

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

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

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste 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  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och 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

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

Billjud

Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto:  Christoffer Talvis & 
Gustaf Heijdenberg

B I M M E R S  O F  S W E D E N  2 0 2 1



Sista lördagen i augusti var 
det äntligen dags för den 
efterlängtade BMW-träffen 
på Mantorp Park. I vanliga 
fall arrangeras denna träff i 
slutet av Maj men på grund 
av de rådande restriktioner 
som gällde då fick Bimmers 
of Sweden-arrangören tän-
ka om och hittade detta da-
tum i augusti. Just denna 
helg blev verkligen en full-
späckad helg för person-
alen på Mantorp, mellan 
fredag och lördag eftermid-
dag arrangerade Japdays 
för att vid 15-tiden på lörd-
agen släppa in Bimmers 
of Sweden. Logistiken 
funkade riktigt bra och man 
var snabbt iordning för att 
ta emot alla BMW-fantaster 

En BMW utan bra fitment är nästan svår att 
hitta.



som ville delta i kvällens 
BoS-cruise på banan 
men även bo kvar på 
BoS-camp, allt för att 
få en så maxad BMW-
helg som möjligt. Vi kan 
säga att såhär att BoS-
cruise som för övrigt 

En härlig raritet.



arrangerades för andra året 
blev riktigt uppskattat. Förra 
årets uppslutning var unge-
fär ett led som tog upp ett 
varv av banan, i år var det 
så många bilar att det blev 
två led och en början till ett 
tredje led som tog upp hela 
banan. Samtidigt som bi-
larna åkte sakta längst med 
den 3106 meter långa ban-
an gick speakern runt och 
intervjuade folk samtidigt 
som en DJ spelade musik. 
Det enda som var synd 
vilket man inte kan påverka 
är ju vad vädergudarna vill, 
hela dagen regnade det mer 

eller mindre hela tiden. Men 
vad gör det när man äntligen 
får umgås med andra BMW-
vänner igen. Dagen därpå, 
alltså söndagen som är BoS 
huvudevenemangsdag öpp-
nade grindarna in till Man-
torp Park klockan 07.00 på 
morgonen. Eftersom du var 
tvungen att förköpa din biljett 
och sedan boka ett specifikt 
insläpp flöt allt på väldigt bra 
och jag måste säga att man 
märkte att crew har gjort 
detta ett gäng gång tidigare. 
Så all eloge till dem för ett 
bra jobb! 

Mikaela Andersson tar hela 
BMW-sverige med storm när 
hon visar upp sin BMW E30 
touring.



 - Tidigt på mor-
gonen fick jag höra att två 
av tre bankörningspass 
var fullbokade (amatör 
och drifting). Fanns endast 
några få platser kvar i erfar-
en klassen, som även den 
blev slutsåld ganska snart 
därpå sen. Detta är första 
gången det händer under 
ett BoS-evenemang, vilket 
är riktigt roligt, säger en 
nöjd Arne Skaale.

 
Endast någon timme efter 
första insläpp så började 
det bli fullt på många av 
de tillgängliga ytorna som 
man kunde ställa ut bilar 
på. En salig mix av olika 
BMW-modeller fanns ut-
ställda, vissa helt i origi-
nalutförande och andra 
mer ombyggda. En maffig 
del av utställningen var där 
Alpina-klubben hade ställt 

Intill Tershines monter glänste bilarna, 
speciellt denna klarröda BMW.



upp sig på rad. En annan del 
var BMW X-mountain för den 
med en BMW X-serie som ville 
parkera i terrängmiljö. En och 
annan BMW-motorcykel par-
kerade i Bike Corner, platsen för 
BMW-hojar.
Medans många gick runt och 
kollade på alla fina bilar eller 
spanade in alla fina produkter 
som de utställande företagen 
sålde så var det full aktivitet på 
banan. De tre olika körklasserna 
turades om i 20-minuterspass. 
Dem som hade anmält sig till 
bankörning lär varit nöjda i slu-
tet av dagen efter all körtid man 
fått. I slutet av dagen var det 

 Denna BMW drog till sig många blickar och 
fotografer under träffen.



dags för prisutdelning i vanlig 
ordning, 10 totalt. Högst upp 
på pallen av det mest pres-
tigfylla priset People’s choice 
hittade vi ännu en gång Mag-
nus Granberg med sin mag-
iskt fina BMW 2002 försedd 
med M3-sexa och massa an-
nat skoj. Magnus är en erfaren 
pokalvinnare under Bimmers 
of Sweden evenemang, Förra 
året vann han också första 
pris i People’s Choice och året 
innan det vann han BoS crew 

Linus Ljung verkar gilla att posera vid sitt 
BMW-bygge.



Choice. På en andra 
plats hittar vi Fadi Hanna 
med sin grönfolierade 
M5a med passande reg-
istreringsnummer Hulk. 
På bronsplatsen hittar vi 
Mikaela Andersson med 
sin otroligt fina E30 tour-
ing. Utöver dessa priser 
delades följande ut, Lack 
& Wrap, Show & Stance, 
Inredning, Performance, 
Motorrum, BoS Crew 
Choice samt Bästa bild 
BoS-cruise 2021.  

Trots ett år med lite be-
gränsningar vad man 
brukar genomföra under 

en Bimmers of Sweden 
träff var arrangören oer-
hört nöjda ändå. Även 
alla BMW-ägare som dök 
upp denna dag bör vara 
stolta då en del av an-
mälningsavgiften går till 
Barncancerfonden och 
efter årets träff har detta 
evenemang donerat över 
630 000 kronor.

Nästa års datum är redan 
spikat, så är du BMW-
ägare eller bara gillar 
BMW så boka in helgen 
27-28 Maj 2022.



Färgglad BMW som fick många att vända 
blicken.



Hur häftig är inte denna gamla veteran-
BMW



Louis Vittons klassiska mönster har man sett på många 
saker men aldrig på att par baklyktor innan. Kreativt!



 Denna BMW hade ett ordentligt 
breddningskit monterat.



Henrik Nygrens BMW som vi tidigare 
gjort reportage om har sadlat om och 
blivit ett riktigt dragracing-monster.



 Alla körpass tog slut väldigt snabbt 
denna BMW-laddade helg.



 
Klassiska BMW E36 med rätt stuk 
gasade på för fullt under dag

Premiärturen för Erik Karlén i NKM 
Racing team med sin BMW E90. Erik 
körde ganska lugnt då bilen ännu inte 
går helt optimalt.



BMW-kombi med perfekt fitment.



Amanda Anderssons BMW är magisk!



Mikael Wrzos BMW E28 med rörramschassi är riktigt ball!



Tobias och crew i Tershines monter 
hade fullt upp denna helg med att sälja 
fina produkter till bra pris.



Alpina är ett tyskt företag som förfinar 
BMW-modeller och de är mycket efter-
traktade. Just denna helg stod det en hel 
drös med Alpina-bilar på träffen.



Självklart fanns det möjlighet för 
BMW-ägarna att bränna lite däck runt 
banan.





MAY THE
GLOSS
BE WITH YOU





Lamborghini Countach



Finns det något mer ikoniskt 
med 80-talet än Lamborghini 
Countach? Tror inte det. Även 
om bilen kom redan på 70-talet 
så förknippas den med 80-ta-
lets glada dagar på Wall 
Street innan den stora kra-
schen. Men att Lamborghini 
skulle våga sig på en re:make 
på denna ikoniska modell kom 
nog som en överraskning för 
alla. Så måste medge att det 
är ett järvt drag av den italien-
ska biltillverkaren när man nu 

presenterar modellen igen till 
fulla orderblock. Men helt ny 
är inte modellen då den häm-
tar många delar från Lambo-
rghini Sián som släpptes för 
några år sedan. 

Nya Countachen liknar gan-
ska mycket originalbilen om 
man ser till designspråk. Den 
har lite ikoniska likheter kring 
formen. Även om det syns att 
det är en ny bil har man lyck-
ats bättre med sin re:make  



än exempelvis Hondas 
NSX. Men många saknar 
nog LP500 bredare for-
mer och den stora vin-
gen. En vinge man borde 
försökt att få till på nya 
modellen kan man tycka. 
Men istället är nya Coun-
tach en Huracan som ser 
ut att ritas av en 80-tals 
älskande galning. 

Den Countachen är be-
tydligt bredare, längre 
och högre än sin urfader. 

Bilen har försetts med 
ett kolfiber monocoque 
chassi med en vikt på 
1595kg. Saker som ger 
bilen betydligt bättre er-
gonomi än farfarsmodel-
len, som var känd för sin 
dåliga sittställning. 

I Motorn hittar vi nu 
nästan bubbelt så mycket 
effekt och många trodde 
nog att det skulle bli en 
elmotor som fick denna 
att lyfta. De som trodde 



detta fick nästan rätt. För det 
finns en elmotor installerad. 
Men denna levererar bara 34 
hästar. Men vi hittar också 
en bensinmotor iform av en 
V12:a på 6,5 liter som lever-
erar 785hästar. Denna mildhy-
brid motor ger en totaleffekt på 
819 hästar och det är nästan 
dubbelt så mycket effekt som 
i den gamla Countachen. Det 
get fartresurser som avverkar 
0-100km/h på 2,8 sekunder, 
det är också dubbelt så snabbt 
som den gamla bilen.

Om du nu går i köp tankar så 
måste vi göra dig mycket bes-
viken då alla de 112 bilarna 
som planeras byggas är redan 
sålda trots den saftiga prislap-
pen på 22,5 miljoner.









Nya Audi RS 3



0 till 100 på snabba 3,8 
sekunder, topphastighet 
upp till 290 km/h, RS 
Torque Splitter, semi-slicks 
och speciella RS-körlägen 
– nya Audi RS 3 bjuder 
på kördynamik på högsta 
nivå och klassens bästa 
prestandavärden. Utrustad 
med den prisade 5-cylind-
riga högprestandamotorn 
på 400 hk, levererar RS 3 
acceleration ackompan-
jerad av ett mäktigt motor-
ljud. Motorn har fått ännu 

snabbare respons och 
vridmomentet har höjts till 
500 Nm. Breddad kaross, 
RS sportavgassystem och 
förardisplayer som i en 
racingbil – nya Audi RS 3 
är präglad av sina sportiga 
gener.

”Med den tredje generation-
en av Audi RS 3 Sportback 
och den andra generation-
en av Audi RS 3 Sedan, er-
bjuder vi nu premiumsport-
bilar som passar perfekt 



också till vardags och är lika 
underhållande att köra både 
på vanlig väg och på bana”, 
säger Sebastian Grams, VD 
för Audi Sport GmbH. ”De 
representerar insteget till vår 
RS-värld och tack vare mo-
mentfördelaren, erbjuder den 
det ultimata av prestanda i 
kompaktsegmentet.”

Maximal körglädje med RS 
Torque Splitter
Nya RS 3 är den första Audi-
modellen med torque splitter 

som standard. Momentförde-
laren ersätter bakaxeldiffer-
entialen och lamellkoppling-
spaketet som tidigare satt på 
bakaxeln. På RS 3 används 
istället en elektroniskt styrd 
lamellkoppling på drivax-
eln som fördelar motorns 
drivkraft optimalt mellan hju-
len på bakaxeln. Vid sportig 
körning ökar splittern drivmo-
mentet på det yttre bakhju-
let har högst belastning vid 
kurvtagning, vilket avsevärt 
minskar tendensen till un-



derstyrning. I vänsterkurvor 
fördelas drivkraften till höger 
bakhjul, i högerkurvor till vän-
ster bakhjul och vid körning 
rakt fram till båda bakhjulen.
RS Torque Rear för drift-
ing och RS Performance för 
bankörning
Den nya tekniken gör det ock-
så möjligt att drifta med bilen 
på avlysta banor. Torque split-
tern skickar då all kraft till ett 
av hjulen (upp till 1.750 Nm 
per hjul). Audi har dessutom 
tagit fram ett speciellt körläge 
”RS Torque Rear” – som är ett 
driftingläge med egen karak-
teristik för splittern. Ytterligare 
en nyhet är körläget RS Per-
formance, som är framtaget 
speciellt för bankörning. Här 
används en specifik konfigu-
ration för motorn och växel-
lådan, och läget är noggrant 
anpassat för de semi-slick-
däck valts från fabrik*. I det 
här fallet gör torque splittern 
bilens köregenskaper längs 
längdaxeln extra dynamiska 
och sportiga, med så lite un-
der- och överstyrning som 
möjligt. Dessa lägen väljer 
föraren via kördynamiksyste-
met Audi drive select, precis 
som körprofilerna Comfort, 
Auto, Dynamic, RS Individual 
och Efficiency.
Ännu högre precision med 

RS sportchassi och större 
cambervinkel
RS sportchassi är standard 
och försett med nyutvecklade 
stötdämpare och ventilsys-
tem, båda speciellt framtagna 
för RS 3. Ventilerna ger stöt-
dämparna en extra känslig 
respons som en del av kom-
pressions- och återgångs-
karakteristiken. Det gör att 
dämpningen kan reagera 
snabbare och mer effektivt 
på olika körförhållanden. ”RS 
sportchassi plus”, med adap-
tiv dämparreglering, finns 
som tillval. Systemet justerar 
då kontinuerligt stötdämpar-
na individuellt efter körsitu-
ationen och vilken körprofil 
man valt på Audi drive select. 
De tre lägena – komfortabel, 
balanserad och sportig – än-
drar dämparkarakteristiken 
på ett mycket märkbart sätt.
Den större cambervinkeln 
(dvs. att hjulen är vinklade 
mer mot vägen), resulterar 
i en mer precis styrrespons 
och högre kurvtagningskraft. 
Jämfört med Audi A3, har 
framhjulen på nya RS 3 en 
negativ cambervinkel som är 
strax under 1 grad större. För 
att åstadkomma detta, har 
svängtappslagren modifierats 
och de undre länkarmarna 
försetts med styvare bussnin-



gar, subramar och krängning-
shämmare. Upphängningen 
bak är fyrlänkad med separata 
fjädrar/dämpare, subram och 
en ihålig krängningshämmare. 
Hjulhållarna, som är styvare 
än de på Audi A3 och S3, ab-
sorberar de ökade sidokrafter 
som torque splittern ger up-
phov till. Den negativa cam-
bervinkeln är här nästan en 
halv grad större jämfört med 
den på A3. Den RS-specifika 
progressiva styrningen vari-
erar utväxlingsförhållandet 
beroende på styrvinkeln; i takt 
med att styrvinkeln ökar, mins-
kar utväxlingsförhållandet och 
styrningen blir mer direkt. Den 
progressiva styrningen ger 
också olika stöd beroende på 
hastigheten och kan ställas in 
via Audi drive select. Både fjä-
dring och dämpning har en ut-
talat styv karaktär, och karos-
sen ligger 10 mm lägre än på 
S3 och 25 mm lägre än på A3.
mVDC – styrenhet som synk-
roniserar
En annan nyhet för RS 3 är 
mVDC (modular Vehicle Dy-
namics Controller). Det cen-
trala systemet samlar in data 
från alla komponenter som är 
inblandade i den laterala dy-
namiken, och ser på så sätt till 
att de interagerar med varan-
dra på ett snabbare och mer 



precist sätt. mVDC synkro-
niserar torque splittern, de 
adaptiva stötdämparna och 
den hjulspecifika moment-
fördelningen och gör på så 
sätt styrningen och vägegen-
skaperna mer precisa. Sam-
mantaget gör det bilen ännu 
mer agil, speciellt på kurviga 
vägar.
Bromsar med bett: 6-kolvsok 
och keramiskt bromssystem
För att kunna tygla kraften 
från den 5-cylindriga motorn, 
levereras RS 3 som standard 
med stora, nyutvecklade 
bromsskivor med 6-kolvsok. 
Som tillval erbjuds de tio kilo 
lättare keramiska broms-
skivorna (380x38 mm) fram 
med en pedalkarakteristik 
som är speciellt anpassad 
för bromskraftsförstärkaren. 
Systemets ventilerade och 
perforerade bromsskivor 
mäter 375x36 mm fram och 
310x22 mm bak. Det gör att 
de är större och stabilare 
än de på den förra model-
len. Luftstyrningsdetaljer 
sänker bromsarnas ned-
kylningstid med 20%. Det 
gör att de snabbare kan få 
ner topptemperaturerna vid 
hårda inbromsningar sam-
tidigt som pedalkänslan för-
blir oförändrad. Den effek-
tiva kylningen minskar också 

slitaget på bromsbeläggen, 
som är 15% större och kop-
parfria. Bestämmer man sig 
för det keramiska bromssys-
temet, kan man välja mellan 
att få bromsoken lackerade i 
grått, rött eller blått. De som 
väljer bromssystemet av stål, 
kan beställa rödlackerade 
bromsok. Som standard är 
de svarta.
Interiör med äkta racingkän-
sla
Även invändigt hittar vi 
många RS-specifika detaljer 
som förstärker den sportiga 
utstrålningen. Det digitala 
kombiinstrumentet Audi vir-
tual cockpit plus (12,3”) är 
standard. Här visas motor-
varvtalet i form av ett sta-
peldiagram, och effekt och 
vridmoment som procent. 
Varvräknaren kan även fås 
i nya designen ”RS Run-
way”. Värdena visas här i 
omvänd riktning på ett sätt 
som påminner om landnings-
banan på en flygplats – med 
högsta varvtal i förgrunden 
och det lägsta i bakgrunden. 
Audi virtual cockpit plus har 
även displayer för g-krafter-
na, varvtider, samt accelera-
tionen från 0-100, 0-200, en 
kvarts mile och en åttondels 
mile.
Text & Foto: Audi
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Mirka® PBS
Ny pneumatisk slipmaskin från oss på Mirka för smalband

Den pneumatiska slipmaskinen från Mirka® är en ergonomisk och
smart designad slipmaskin för smalband. Den smarta designen
som gör den både lättanvänd och lättinställd och de låga
vibrationsnivåerna ger tillsammans det perfekta verktyget för
att rengöra svetsfogar vid tillverkning och reparation av fordon
och fartyg, för att ta bort rost- och färg på verkstäder och för att
reparera krockskador. Den fungerar särskilt bra i kombination 
med Mirkas nya serie med smala slipband och andra lösningar för
karosserireparationer.
 
Fördelar
- Lätt att byta band tack vare spännmekanismen.
- Lätt att ställa in hastigheten med vredet längst upp.
- Integrerat verktyg i handtaget.
- Lätt att ställa in vinkeln på maskinen.
- Låg ljudnivå
- Bekväm att hålla i med gummerat handtag.



Mirka® PBS
Ny pneumatisk slipmaskin från oss på Mirka för smalband

Den pneumatiska slipmaskinen från Mirka® är en ergonomisk och
smart designad slipmaskin för smalband. Den smarta designen
som gör den både lättanvänd och lättinställd och de låga
vibrationsnivåerna ger tillsammans det perfekta verktyget för
att rengöra svetsfogar vid tillverkning och reparation av fordon
och fartyg, för att ta bort rost- och färg på verkstäder och för att
reparera krockskador. Den fungerar särskilt bra i kombination 
med Mirkas nya serie med smala slipband och andra lösningar för
karosserireparationer.
 
Fördelar
- Lätt att byta band tack vare spännmekanismen.
- Lätt att ställa in hastigheten med vredet längst upp.
- Integrerat verktyg i handtaget.
- Lätt att ställa in vinkeln på maskinen.
- Låg ljudnivå
- Bekväm att hålla i med gummerat handtag.

Dirtcult.comBecome the hero of your own story.

Dirtcult.comBecome the hero of your own story.





Nu har försäljningen 
startat av Mercedes 
EQS. Ultralyxiga EQS, 
med 77 mils räckvidd, 
är den första bilen som 
bygger på den helt nya 
elbilsplattformen från 
Mercedes-EQ. De sven-
ska priserna börjar på 
1.245.000 kronor.
Det har pratats länge om 
nya EQS och nu har den 
äntligen presenterats. 

Det är ingen överdrift att 
säga att detta är en bil 
som imponerar på alla 
plan.
Räckvidden på hela 77 
mil (enligt WLTP) och upp 
till 200 kW laddning med 
DC placerar den direkt 
i en klass för sig. Men 
EQS är inte en elbil som 
är lyxig. Detta är en lyxbil 
som är eldriven! Med det 
allra senaste vad gäller 



tekniska landvinningar.
Unik design – inifrån och 
ut
EQS är formgiven med 
passagerarna i centrum. 
Komforten är i S-Klass 
nivå och har mycket ge-
mensamt med senaste 
versionen av märkets 
klassiska flaggskepp. 
Dock har EQS en helt ny 
typ av instrumentering – 
MBUX Hyperscreen. En 
gigantisk skärm som går 
tvärs över hela bilen och 
har en separat display 
för passageraren. För att 
inte föraren ska kunna 
distraheras av denna så 
känner bilen av förarens 
blick och dimmar den 
delen av skärmen om 
föraren tittar mot den.

Exteriören är precis så 
muskulös som man kan 
vänta sig av en mer än 
fem meter lång lyxbil. 
Både front och akter an-
das pondus. Men samti-
digt är detta en extremt 
aerodynamisk bil – med 
ett cw-värde på bara 0,2 
– det lägsta på någon se-
rietillverkad bil – och en 
total frontalyta på bara 
0,5 m2.
Ny elbilsteknik
EQS är den första bilen 
som byggts på den nya 
modulära elbilsarkitek-
turen från Mercedes-EQ 
för bilar i den större mel-
lanklassen och uppåt. 
Här märks också en helt 
ny generation batterier 
med markant högre ener-



gitäthet. Totalt kan EQS batteri 
laddas med 107,8 kWh använ-
dbar energi och koboltinnehållet 
har sänkts till bara ca 10 %. Bat-
terierna styrs också av en helt 
ny egenutvecklad mjukvara som 
uppdateras automatiskt i bilen 
när nya versioner släpps.
Med en laddkapacitet på hela 
200 kW (DC) tar det bara en 
dryg halvtimme att ladda batter-
iet. Och på bara 15 minuter går 
det att få energi för ca 30 mils 
körning.
Med vanlig laddbox (AC) är ka-
paciteten upp till 22 kW, vilket 
ger 10-100 % laddning på drygt 
fem timmar. En timme hem-
maladdning ger mer än 10 mil 
körning.
En viktig del i räckvidden är 
bromskraftåtervinningen som 
tagits till en helt ny nivå och kan 
ge hela 290 kW som mest. ECO 
Assist ser till att den alltid an-
vänds när det är lämpligt som 
till exempel när systemet känner 
av bilar som saktar av framför 
fordonet.
Liksom Mercedes-Benz andra 
laddbara bilar kan EQS kop-
plas ihop med Mercedes Me 
Charge vilket ger tillgång till fler 
än 200.000 laddpunkter i Eu-
ropa på ett enda abonnemang. 
Bilen har också navigation som 
tar med lämpliga laddplatser i 
beräkningarna och dessutom 

anger vad det kommer att kosta 
att ladda på dessa.
Två modeller
Från start kommer EQS i två ut-
föranden: Bakhjulsdrivna EQS 
450+ på 328 hk (245 kW) och 
568 Nm som gör 0 - 100 på 6,2 
sekunder. Samt fyrhjulsdrivna 
EQS 580 4MATIC som ger hela 
500 hästar (385 kW) och 855 
Nm. 0 - 100 går på 4,3 sekunder. 
En prestandamodell på hela 730 
hk (560 kW) planeras redan.
Båda modellerna kommer med 
helt unika tekniska lösningar. 
Bland annat en styrbar bakaxel 
som i basutförande kan svänga 
4,5°. Det går dock att få den med 
ända upp till 10° styrvinkel – en 
funktion som kan beställas och 
låsas upp digitalt ”Over The Air”.
Bilen fås också med Digital Light. 
En helt ny typ av strålkastare 
som fördelar ljuset med hjälp av 
2,6 miljoner micro-speglar. Re-
sultatet är att strålkastarna till 
och med kan projicera bilder i 
vägbanan.
En annan detalj är dörrhand-
tagen som i vanliga fall är helt 
infällda i dörrarna. När föraren 
närmar sig fälls de ut automa-
tiskt. Dörrarna går också att 
öppna och stänga elektriskt – 
både från bilen och mobilen.
EQS går att få med Drive Pilot 
som gör det möjligt att låta bilen 
ta hand om körningen helt själv 



i tät trafik i upp till 60 km/
tim. Inledningsvis på utvalda 
sträckor i Tyskland. Bilen har 
också det helt nya systemet 
för automatisk parkering – 
Intelligent Park Pilot. Det gör 
att på P-platser med mots-
varande teknik så är det bara 
att lämna bilen på en avsedd 
plats sedan kör den själv iväg 
och parkerar. När den ska 
hämtas skickar du bara ett 
meddelande och bilen kör till 
den förutbestämda platsen 
på den tid du har bestämt. 
Text & Foto: Mercedes
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MODELLSPECIFIKA LASTSKYDD TILL STÖTFÅNGAREN

2450:-
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LED-RAMP SIBERIA DRC 22”
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FRÅN
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NYA SPORTSTOLAR
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sportstolar!Riktigtprisvärdaochavbrakvalitet.
Vi har både fasta och justerbara modeller i olika 
materialochutformning.
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Nya VW Taigo 



I höst lanserar Volkswa-
gen sin första SUV-cou-
pé, Taigo, i det så kallade 
A0-segmentet. Kunderna 
kommer att uppskatta 
karossens crossover-stil, 
den högklassiga utrust-
ningen, den upphöjda 
sätespositionen, för att nu 
inte tala om hur praktisk 
bilen är i vardagen, eller 
om den nya livsstilskänsla 
som Taigo erbjuder i detta 
volymsegment. Femsit-
siga Taigo sluttar bakåt på 
sant coupé-manér – utan 
att för den skull begränsa 
utrymmet i huvudhöjd för 

de ombord.

Med Taigo utökar Volk-
swagen sin familj av kom-
pakta, framhjulsdrivna 
modeller baserade på 
MQB-plattformen – Polo 
(halvkombi, erbjuds inte 
längre på den svenska 
marknaden) och T-Cross 
(SUV) – med en tredje 
karossversion som tidi-
gare nästan var helt re-
serverad för exklusiva bi-
lar med en betydligt högre 
prislapp. Taigo har fokus 
på design, individualitet 
och känsla.



Taigo är lägre och längre än 
T-Cross men med samma 
markfrigång. Den är högre och 
rymligare än Polo. Den långa 
hjulbasen på 2 566 mm ger alla 
passagerare en bekväm, något 
upphöjd sittplats. Jämfört med 
Polo och T-Cross har avståndet 
mellan axlarna ökat med två re-
spektive tre millimeter. Taigo är 
4 266 mm lång, 1 494 mm hög 
och 1 757 mm bredd. Bilen har 
korta överhäng som ger den ett 
kraftfullt och sportigt utseende.

På den europeiska marknaden 
erbjuds fyra utrustningslinjer: 
en grundversion som följs av 
Life och sedan Style och spor-
tiga R-Line som i en Y-formad 
struktur. Alla de fyra utrustning-

slinjerna kan kompletteras och 
anpassas personligt med hjälp 
av utrustningspaket eller indi-
viduell extrautrustning. På den 
svenska marknaden kommer 
Taigo att erbjudas med utrust-
ningsnivån R-Line och i två mo-
toralternativ.

En sportig, livsstilsorienterad 
stadsbil som samtidigt är ro-
bust – med den unika designen 
vill Volkswagen att Taigo ska 
väcka känslor. Den nya SUV-
coupén riktar sig framförallt till 
unga, trendmedvetna köpare 
som gillar design, liksom till de 
som har ett aktivt fritidsliv.

Bagageutrymmet slukar hela 
438 liter. Det betyder att nya 
Taigo, trots sin coupé-liknande 



silhuett, rymmer nästan lika myck-
et med alla säten uppfällda som T-
Cross med skjutbart baksäte (385 
respektive 455 liter).

Den ljuslist som sträcker sig över 
hela bakpartiet förstärker karak-
tären och får bilen att se bredare 
ut. Dessutom hör en projektions-
belysning (med en iögonfallande 
bikakestruktur) i sidobackspeglar-
na till standardutrustningen.

Tittar vi invändigt stoltserar Taigo 
med moderna reglage och en sin-
nrikt designad multifunktionsratt. 
Infotainmentsystemen är baser-
ade på den senaste versionen av 
Modular Infotainment Building Kit 
(MIB3) och innehåller en Online 
Control Unit (eSIM) och App-Con-
nect Wireless (beroende på vald 
utrustning).

Även när det gäller assistanssys-
temen ligger denna nya crossover 
mycket nära Volkswagen-modeller 
i högre segment. För Taigo R-Line 
är IQ.DRIVE Travel Assist stan-
dard. Här har ACC (automatisk 
avståndsreglering med utökad 
funktionalitet baserat på has-
tighetsgränser och data om färd-
vägen hämtade från navigations-
systemet) och Lane Assist slagits 
ihop till ett nytt assistanssystem 
som gör delvis automatiserad 
körning möjlig upp till en system-
beroende hastighet på 210 km/h.



Bränslesnåla TSI-motorer – en trec-
ylindrig och en fyrcylindrig

Volkswagen lanserar Taigo som en 
framhjulsdriven bil med bränsleef-
fektiva bensinmotorer. De två tur-
boladdade och direktinsprutade 
TSI-motorerna som kommer att erb-
judas i Sverige har en effekt på 110 
respektive 150 hk. Båda är utrust-
ade med en 7-stegad DSG-växellå-
da med dubbla kopplingar och har 
utrustningsnivån R-Line.
De effektiva TSI-motorerna har låga 
utsläpp vilket gör att de på ett be-
tydelsefullt sätt är med och bidrar i 
övergången till mer miljövänliga bi-
lar.
 • 1,0 TSI med 110 hk. 
Den trecylindriga motorn med 110 
hästkrafter levereras i Sverige med 
en 7-växlad DSG. Topphastighet-
en är 191 km/h. Den maximala 
släpvagnsvikten är 1 100 kg (brom-
sat, 12 procent lutning).
 • 1,5 TSI med 150 hk. 
Den mest kraftfulla motorn som 
finns tillgänglig för nya Taigo är den 
fyrcylindriga turbomotorn 1,5 TSI 
med en effekt på 150 hk och som 
har en 7-växlad DSG. Denna ver-
sion når en toppfart på 212 km/h. 
Den maximala släpvagnsvikten är 
1 200 kg (bromsat, 12 procent lut-
ning).
Text & Foto: Volkswagen
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