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Äntligen 10.000 läsare.
Vem hade trott att en gala för bilbyggare
skulle ge oss en ökning på 3.000 läsare.
Det känns som om en dröm gått i uppfyllelse och som grundare är det extra roligt
att se hur vi eldsjälar bakom tidningen lyckats med något helt otroligt. För det är aldrig
en person bakom en framgång, utan det
krävs alltid bra partners och medarbetare.
Därför vill jag lägga ett extra stort tack
till mannen som gör det möjligt att driva
GreenLight Magazine, Christoffer Talvis.
Christoffer är tidningens chefsredaktör och
utan honom hade det inte funnits någon
tidning. Han är den eldsjäl som gjort att vi
tillsammans kunnat skapa ett så otroligt
läsvärt innehåll. Jag tror alla 10.000 läsare
tackar dig Christoffer för ditt engagemang
och för ditt arbete du lägger ner för att ge
oss ett läsvärt utbud. Jag vill också ge ett
tack till Christoffers underbara flickvän
som låter honom lägga så mycket tid på
tidningen. Hon är minst lika viktig! Green-

Light Magazine drivs och kommer att drivas av eldsjälar. Något vi skall vara stolta
över i dagens samhälle som är uppbyggt
på kommersiellt tänkande. Det går att skapa en idéell tidning helt utan några stora
intäkter. Självklart vill jag även tacka alla
andra på redaktionen som gör att vi kan
släppa 8 nummer av GreenLight Magazine
varje år. Ni gör ett ovärderligt arbete och
man blir stolt av att se er glöd för GreenLight Magazine.
Nu är vårt mål att behålla våra läsare och
förhoppningsvis växa lite till. Vi vill fortsätta ha ett bra innehåll som passar en bred
målgrupp, allt ifrån sport- och lyxbilar till
bilbyggare. Det finns planer på att i vår
utveckla vår iDrift-bilaga, som är inriktad
på driftingen i Sverige, under 2012. Detta
förutsatt att vi får en uppbackning från Bilsportförbundet.

Ledare

Text: Daniel Serénus

Reportage
Text: Daniel Serénus
Foto: Erik Nygren - ENFOTO.nu

Det gäller att ställa ned Coilovers till
max för att sedan justera upp dem att
de bara går att ta sig fram på bra vägar.

Detta recept tipsar Fredrik
Lööf från Grums om när är
det kommer till att bygga drifting inspirerat. Fredrik är inte
bara känd för att han Grums
fetaste Nissan 180SX RPS13
utan också för sitt tidigare bygge. För allt började hemma i
vardagsrummet hos familjen
Lööf för så där 30 år sedan
när sonen Fredrik rattade runt
sin BobbyCar med fullt ställ på
parkettgolvet. Redan när förstod man hur detta skulle barka hän. Sedan blev det cross,
moped, A-traktor och slutligen
bil.
- Jag har alltid haft ett intresse
för att förfina mina bilar, säger
Fredrik
Men känd blev han inte i bilbyggarvärlden förrän han införskaffade sin Volvo C70. Tanken var väl som hos de flesta
bilbyggare att ta det lite lugnt
och fila på detaljerna. Men alla
som sett hans saffransfärgade
C70 vet att så blev inte fallet.
Nä, istället blev det Sveriges
första C70 med driftingstuk.
En bil som Fredrik plockade
hem en rad med pokaler till
hyllan med. Tidningen har kallat Fredrik och hans bror Lukas för Volvo bröderna Lööf.
För Fredriks bror är också en
känd bilbyggare som med en
ganska så känd Volvo S40
som vunnit priset Sveriges

En Nissan med helt
rätt driftstuk

häftigaste Volvo.
Hur det kom sig att det blev
en Nissan 180SX RPS13 var
av en mer slump, eller man
kan säga att han blev något
påverkad av ett visst företag vid namn J-spec som är
en känd för just Japanbilar.
Först hade Fredrik tänkt att
importera en bil själv men
när J-spec hade en gammal Nissan 200 ståendes
med en förmånlig prislapp
blev det köp direkt. Nej det
är inte felstavat. Först blev
det en Nissan 200 som kom

Fredrik älskar sin
växelspaksknopp.

till Fredriks garage samt en
order på 180 SX motor. Men
när Fredrik fick erbjudandet
att köpa hela bilen donatorbilen slog han till.
- Bilen var mycket potent
och hade en hel del detaljer
som skulle spara mig en hel
del tid, säger Fredrik.
Eftersom Fredrik nu hade
allt för att bygga ihop bilen
så den blev körbar, var det
bara att sätta igång. Tanken
var att bilen skulle vara i gott
skick för att kunna köras under sommaren som precis

börjat.
Han var körsugen och då bilen redan hade
ett trevligt utseende så var det mest att få
allt att lira innan det gick att göra Värmland osäkert igen.
Kolfiberdörrsidor/mittkonsol, 6-punkts skruvbur, Defi-mätare och Bee-R Rev limiter
var några av sakerna som inredningen
redan erbjöd. Men resten av inredningen
rev Fredrik ned då den förr eller senare
ändå skulle åkt ner enligt honom. Han
började med att byta stolar och underrede
samt satte in ett Takata bälte. Sedan monterades en ny växelspaksknopp (Proper+
”Bubble Shift Knob”), något som Fredrik
tycker sticker ut lite. Inredningsdetaljerna
har en lila kulör vilket passar bra ihop med
den Kawazaki-gröna färg som återfinns
på bilens utsida.
Men för att få en bil att gå framåt måste
bilen ha en fungerande motor. Det blev till
att börja plocka ihop drivlinan, en Chalmeristers FX500 koppling från J-Spec monterades. 4-Puckad med stumt centrum.
Motorn pyntades med lila alu-remhjul och
en ny TRS330-turbo.
- Tyvärr fick jag turboras och blev tvungen
att byta ut turbon mot en RS3860 då problemet var att jag hade en tät oljenippel,
säger Fredrik
Övrigt motormässigt så sitter det Torque
avgas från grenrör och bakåt. På insugssidan sitter det ett Power Enterprice filter
och vidare ett Torque FMIC kit. För att hålla ner temperaturen i motorn så finns en
Torque Aluminium kylare monterad med
ett Cusco High Pressure Cap på. När det
gäller oljan så sitter det ett Greddy-style
oljekyl och AVS filterflytt kit med inbyggd

De gröna bältena
passar med bilens
färgval.

Det är inte mycket
spel mellan däck
och skärmkant.

termostat, berättar Fredrik.
När det gäller chassi har han
monterat Torque Hardcore armar
från J-Spec, Ultra Racing fjäder
som men kan se genom den nya
kolfiberhuvens luftintag. Coiloverkitet från Tein har skruvats ned
till max som tidigare nämnts och
Fredrik erkänner att det gett lite
skönhetsskador lite här och där
på grund av dåliga vägar.
Smällar man får ta när helheten är
viktigare, säger Fredrik.
Fredrik har i stort sett arbetet kontinuerligt med bygget sedan han
köpte bilen i Juni och totalt har han
lagt ned 3 månader på bygget.
Fredrik berättar att projektet bara
börjat och nu till vintern börjar
det stora arbetet med bilen. Att vi
kommer få se mer av Fredrik Lööf
även 2012 kan vi lova er läsare.
Bröderna Lööf slutar aldrig att
förvåna.

Tack till:
Sponsor:
J-SPEC (www.j-spec.se)
Övriga:
Karin Lilja min flickvän
Erik Nygren (ENFOTO.NU)
Däckia Karlstad
(ex. Däck Johnny)
Ilanda karosseri & lack
Philipson Bil Karlstad
Ernest Berglind
Jocke (Fulingbusen)
Luke Huxham
Proper+
Touge Factory

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset har alltid funnits men jag fick upp ögonen ordentligt för japanska bilar när
jag såg Fast & Furious filmen för första gången.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du
att du ligger på?
Det är helt omöjligt att bedöma sig själv.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det var när jag skulle ställa ut bilen på Bilsport Performance & Custom Motor Show
2010. Bilen var inlämnad på lack hos JKR Lack och Kruse ringer två dagar innan
mässan öppnar och säger att det var materialfel i klarlacken och att färgen släppte.
De var tvungna att riva ner allt igen och börja om. Då blev man stressad.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det är inget att diskutera, det är elen som jag känner mig absolut sämst på.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Finns många att välja på, men skulle jag välja några skulle vara Anders ”Tokan”
Bielkelof, Ronnie Hilmersson, Andreas ”skruffse” Karlsson och Lukas Koos.
Bästa garage drycken?
Red Bull givetvis!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Blir ju tyvärr inte så mycket som man önskar då jag tillbringar mycket tid i Norge där
jag jobbar.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Just nu håller jag på med en Mitsubishi Evolution X som jag köpte för någon månad
sen. Vi får se hur mycket jag gör med denna, det får tiden avgöra.

Fakta
Namn:
Peter Fält
Ålder:
33
Bor:
Vänersborg / Horten
Arbete:
Svetsare
Civilstatus:
Single
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Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus

Projektbilen
premiärvisas!

Som årlig tradition bjuder
företaget Ljudia in till sitt eget
arrangemang utanför sina
lokaler i Mariestad. Vi trotsade regnet och begav oss
till staden. Men regn var inget Mariestad ville bjuda på

och runt utställningsområdet
låg regnmolnen på synbart
avstånd. Men trotts bjöd aldrig ljudiadagen på en droppe
av denna varan. Istället hade
man bjudit en hel del grymma
bilbyggen och ljudtävlings-

bilar som vet hur man skaffar sig
tinnitus. Samtidigt passade Ljudia
på att rea ut en rad prylar som legat på lagerhyllorna lite för länge
till fruktansvärt låga priser. Förutom att se på vackra bilar, lyssna
på musik över 140db, kunde man
fynda. Trevligt initiativ från Ljudia
och hoppas fler bilar hittar hit till
nästa års evenemang.
Sedan vill jag tillägga att kampen
mellan bilbyggarna Erik ”Jarlen”
Jarl och Christoffer Geiros var
hårfin inte bara på prispallen utan
också i hoppborgen.

Ljudias ljudtävling
är alltid lika populär.

Nu kommer tidningen få skit när vi
visar upp Gerios bil
med de gamla fälgarna. Men vi hänvisar till reportaget i
förra numret.

Smurfbilen?

Kampen blev så
hård att borgen
välte.

ROCK’n’ROLL

Denna Cheva är
inget för känsliga
öron.

GreenLight Magazine
behöver din hjälp
Vi söker eldsjälar!

Vi söker ideell medarbetare till tidningen. Gillar du bilar och vill bidra till en bättre tidning.
GreenLight söker inga proffs utan bara eldsjälar.
Vä nligen kontakta oss vid intresse.
Maila till info@greenlightmag.se

I sammarbete med:

Evenemang
Foto: Christoffer Talvis
Text: Daniel Serénus

Lukas Koos med sin
flickvän var några
av galagästerna.

Ulf hade kört
160 mil för att komma till galan.

Love was in the air.

Johan från ljudia &
Håkan från Haga
limo med vänner.

Sveriges längsta
limosine.

Mingel i baren.

The official After
Party på Emmas.
GreenLight galans
gäster hade egen
bar & VIP-hylla.

Kvällens konferensicerDaniel lämnar
tillbaka 10kr till
Robin Antonsson,
som hade hade betalt för mycket.

Henrik Anderson tar
emot pris för bästa
kreation.

Den unge entreprenören Christian
Åkeson delar ut pris
till bästa företag.

De 100 sittplatserna
fylldes med förväntansfulla galagäster.

Tack alla galagäster.

Erik Jarl verkar rätt
nöjd med galakvällen.

Stand up komikern
Lars Magnusson
bjöd publiken på en
skratt fest.

Tänk att vi den 12 november 2011
påbörjade något som nu kommer till att bli en tradition i bilbyggarvärlden. En gala helt tillängad
alla som spenderar mer tid i garaget än hemma. Efter alla komplemanger och alla positiva kommentarer har vi beslutat att köra en
gala även 2012 om inget drastiskt
inträffar. Vi kommer att behöva mer
hjälp och råd från er galagäster hur
vi gör galan ännu bättre. Vi hade
självklart även viljat dela ut pris till
alla nominerade men tyvärr måste
man ju ta fram en vinnare. Men
tycker det är en stor merit att bara
vara nominerad till Sveriges bilbyggar elit.
Hoppas vi får se er även nästa år.

ÅRETS PRISTAGARE:
Bästa Manliga bilbyggare
Rickard Klarby

Bästa reportage bil:
Pierre Ingelsgård

Bästa kvinnliga bilbyggare
Jinnie Skoog

Bästa Saab/Volvo byggare:
Rasmus Fridell, Volvo

Bästa Kreation
Henrik Andersson

Bästa tyskstuk/stance/
Hellaflush
Roland Zetterström

Bästa TuningCar:
Patric Ljung
Bästa Forum:
Alive.se

Bästa företag:
Skruvat.se
GreenLight Award:
Halmstad sports car event.

Test
Text & Foto: Daniel Serénus

Vi ville testa hur lätt det var att laga
sin larmdosa till sin Volvo. Problembilen vi hade var en Volvo V70
från 1999.
Larmdosan var skadad på 2 ställen och behövde lite underhåll.
Företaget Skruvat.se erbjuder ett
kit för att laga trasiga skal till larmdosor.
Vi beställde därför denna produkt
hos Skruvat.se för att utföra vårt
test. Det var snabb leverans, då vi

la beställningen på en måndag och
redan på onsdagen så låg den i
brevlådan.
Verktyg: Plattmejsel
Kostnad: 249kr exkl. frakt och batteri

Steg 1
Vi tog först loss larmdosan från nyckelringen och använde sedan plattmejseln för att dela på larmdosan. När vi väl delat på dosan, fanns där
ett gummiskydd samt kretskortet som är själva hjärtat av larmdosan.

Steg 2
Vi tvättade av gummiskyddet med vatten eftersom det var väldigt smutsigt.
Viktigt är att torka av gummiskyddet så att det
inte kommer något vatten på kretskortet, då det
i sådana fall kan börja ärja.

Steg 3
Eftersom vi nu ändå hade isär dosan så passade vi även på att byta batteri, vilket vi också
hade beställt hos Skruvat.se.

Steg 4
Sedan monterade vi ihop dosan med
det nya skalet. Använd bara handkraft
för att trycka ihop skalets delar.
Resultat:
Dosan blev som ny och arbetet tog endast cirka 5 minuter att utföra.

LCD MÄTARE

HOVA.COM

Tel:0506-35179 |
Mail:info@hova.com |
www.hova.com |

Med reservation för prisändringar och feltryck

ÖVER 10 ÅR PÅ NÄTET!!!

Reportage
		

Text & Foto:
Daniel Serénus

Det var en solig dag, när jag
beslutade mig att svänga förbi 7H
Bil utanför Kinna. Klockan var närmare 16.00 så foten blev plötsligt
lite extra tung på pedalen till höger.
Men jag hann dit före de stängde
för dagen. Jag mötte en stressad
Jarmo, som är ägaren till 7H Bil,
och han berättade att han har
mycket att stå i innan telefonväxeln stänger för dagen. Han erbjöd
mig att själv ta en rundtur innan
han fick tid att visa mig runt. Med
lite nybryggt kaffe i ena handen
och en kamera i andra, begav jag
mig ut på en tur i bilhallen. Jag har
tidigare besökt Jarmo, men i form

av bilköpare. Då satt firman i helt
andra lokaler, och Jarmo berättade att de påbörjat byggnationen
av ny bihall och verkstad, som snart skulle vara klar för inflyttning.
Därför var det med spänning jag
började vandra runt kring dyrgriparna som fanns inne i hallen.
Bland annat hittade jag en Aston
Martin Vantage, en BMW CLS,
en Lamborghini (som jag personligen tycker passar bättre i mitt
egna garage än att stå i 7H’s hall
och damma, vilket jag dock inte
tror Jarmo är samförstådd med).
Jag tog en titt in i verkstaden, där
personalen höll på att förebereda

KTM X-BOW så nära
motorcykel du kan
komma på fyra hjul

Mysig kundmottagning.

sig för att avsluta dagen. Småpratade lite
med en av verkstadskillarna och frågade
hur det gick. Han berättade att verktaden
rullar på bra, prolemet är dock att många
tror att man måste ha en sportbil för att
göra en svervice hos dem. Han förklarade att jag med min standardbil också
är välkommen in på en service. När han
berättade om prisbilden för en service,
håller de helt vanliga verkstadspriser.

Der stod många
vackra damer inne i
bilhallen.

När jag lämnade verkstaden och gick in
i bilhallen igen, så mötte jag Jarmo som
var klar för att ta mig på en snabbtur genom sin verksamhet. Han sa att jag valt
en dålig dag för ett spontanbesök, men
trots det var han lika trevlig som alltid och
jag kände inte att han stressade på mig.
Jag frågade Jarmo hur det kom sig att han
började sälja bilar. Han berättade att det
var av en slump det blev så. Han ägde en
framgångsik reklambyrå i Göteborg och

Lite formula känsla i
den trånga sittbrunnen.

en dag blev han överaskad av sina
vänner som bokat upp en banköringing med en Ferrari. Efter det var han
som såld på supersportbilar.
Sedan föddes 7H Bil, som idag förser
sina kunder med service på alla sorters bilmärken, samt erbjuder bilar som
verkligen skapar ha-begär. Blev själv
lite förälskad i en KTM X-Bow som
stog inne i hallen. Jarmo sa att om
du är ute efter fart och körgädje och
inte tagit det där MC-kortet ännu är
detta en bil för dig. För runt 500.000
kr. är den din. Erkände att jag fick lust
att sälja Speedstern och lägga till lite
för att köpa bilen. Men fick bita mig i
läppen för att inte göra min sambo
hysterisk. Jarmo visade mig också
den nya rekondhallen där han erbjuder rekondtjänster. Här var dom dock

PADDAN är inte till
salu tyvärr. Jarmos
egna lilla ögonsten.

I den städade verkstaden trivs inte
bara sportbilar utan
även vanliga standard modeller.

inte helt klara ännu och det fanns
planer på att fixa till lite mer. Sedan kommer det även att bli en ny
hall för att få plats med den ständigt ökande husbilsförsäljningen.
Trots ett relativt kort besök så
kände jag mig nöjd med mitt intryck av 7H Bil. Har ni vägarna
förbi Kinna, så ta svängen in för
att avnjuta några vackra damer
(=bilar) eller varför inte för att
avnjuta en god kopp kaffe.va

7H bils egna lilla
leksak.

Ser man på Wiesmann längst ut till
höger. 7H bil är generalagent för bilmärket.
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RIHANNA FT. CALVIN HARRIS
We Found Love
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LMFAO
Sexy An I Know It (rmx)

0.3

AVICII
Levels
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DAVID GUETTA FT. USHER
Without You

0.5

MAROON 5/C. AGUILERA
Moves Like Jagger (rmx)

THE JOKER:
ADRIAN LUX
Alive ft. The Good Natured

presenteras av:

Söker ni bra folk?
Sluta leta!
Vi bemannar ert företag.

Tuningcar

SÖKER DU SKYDDFiLM?
FINNS I FLERA FÄRGER.
ÅTERFÖRSÄLJARE AV LAMIN-X PROFFS FILM

Projektbilen

Nu börjar vi arbetet med kommande version av projektbilen.
Bilen är nu avställd och placerad i garaget. I år lägger projektbilsgänget tiden på att få till
en mer bananpassad Speedster. Än finns lite idéer kring
bygget. Men eftersom Daniel,
som driver projektbilsbygget,
har haft fullt upp med att få till
Sveriges första bilbyggargala
har det skjutit lite på starten av
bygget. Daniel berättar att han

just nu söker rätt partners till
bilen inför 2012.
-Vi omförhandlar nämligen
avtalen varje avslutad säsong
och vissa partners tillkommer
samt en del försvinner, säger
Daniel.
Han berättar också hur viktigt
det är med att jobba tillsammans med sina sponsorer, så
de känner sig delaktiga i projektet.
Det är nu tredje säsongen för

projektbilen man förbereder
och än ligger inte eventschemat klart.
-Vi har ändrat en del i år och troligtvis kommer vi inte att stressa
ihop bygget för Elmia då vi anser att det inte blir den kvalité
på bygget som våra partners
efterfrågar, säger Daniel.
Tidningen kommer att följa
Daniel och hans partners kring
bygget i varje nummer fram till
nästa år.

Officiella Partners

www.fordonsoptimeing.se

Officiella Partners

Officiell bilverkstad:

www.trendab.se
www.persverkstad.se

www.blueride.se

www.vinylmakeupjonkoping.se

Officiell multimedia leverantör

www.biltuning.se
www.xenonkungen.se

www.ljudia.se
Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

www.improxcustoms.se
www.racefactory.se

Solfilm & Säkerhet
www.solfilmosakerhet.se

www.hova.com
www.thorsbilsadelmakeri.se
Officiell leverantörer:
www.adrian-styling.com
www.carbix.se

www.dekalkungen.se

wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg
Vargöns Mekaniska,
Vargön i Vänersborg
Dalhems
www.dalhems.se
Collex Styling
www.collexstyling.se
Trestads Bilrekond (KRIS)
Uddevalla, Kuröd

Poster
Foto: Ranis foto

Nissan Skyline
www.greenlightmag.se

Evenemang
Foto: Rani - Ranisfoto.se
Text: Christoffer Talvis

Frankfurt IAA (Internationale
Automobil Ausstellung) behöver
ingen närmre beskrivning. En
enormt stor mässanläggning
fylld med kommande serietillverkade bilar och mängder av
konceptbilar från världens alla
biltillverkare. Mässan hålls för
64:e gången i Frankfurt och
lockar både besökare och journalister från hela världen. Mellan
den 15:e och 25:e september
var mässan öppen för vanliga

besökare och två dagar innan
dess hade fotograferna och
journalisterna från världens alla
hörn chansen att ha hallarna för
sig själva. Vissa bilmärken satsade inte bara på att visa upp
sina nya bilar och koncept, utan
hade även enorma montrar.
Största montrarna hade Audi,
Mercedes, BMW och Volkswagen. Av bilderna att döma så
känns det som att Audi var den
som hade den häftigaste mon-

tern. Under årets gång har man läst
om många intressanta koncept och
bilar som tillverkarna hållit på att ta
fram, vilka vi nu äntligen kunde få
studera på nära håll. Tre bilar som
man verkligen väntat på att få se ordentliga bilder på, är: Lotus Evora
GTE, Jaguar C-X16 och Toyota FT86 Concept. Vilka bilar! De väcker
verkligen ett ”vill ha”-begär!
Här får ni ett axplock av bilder från
mässan som vår fotograf, Rani, fotat. Han var på plats med Superior Imports, som både filmade och
fotade.

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

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

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Tel: 0706-64 24 66

Tuning, styling &motorsport
produkter

tel: 08-58500080
www.raidopower.se

Motorsport produkter

www.improxcustoms.com
Vi har mer än bra laptimers, vi har massvis med produkter för din bil.
Kolla in oss på.

Reservdelar
www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se

www.laptimer.se

Tel: 0346 - 20735

Bemanningsföretag
www.jobbprofilen.se
Tel: 0521 - 59 90 61

Dieseltrim

Tryck

Profilkläder - Racing

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget
tryck. Kolla in vår webshop

www.speedkit.se

www.dekalkungen.se

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

Däck & Fälgar

Flockning, inrednings- &
plastreparationer

Bästa service, bästa pris.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

www.vinylmakeupjonkoping.se

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

Carbon Edition
Aston Mar tin DBS

Aston Martin blev nyligen
utsett till Storbritaniens häftigaste varumärke. Därför
kollade tidningen in deras
senaste skapelse i familjen,
DBS Carbon Edition. De exemplar som presenterades
på bilsalongen i Frankfurt
var i kulörena Carbon Black
och Flame Orange. Varav
den sist nämda är ny i Aston Martins kulörprogram. I
samband med att DBS Carbon edition lanseras kom-

mer också yttligare ett nytt
färgval ”Ceramic Gray”.
Färgen läggs i sju lager och
nästan 25 timmar handarbete läggs ned på varje bil
som lämnar fabriken.
Det speciella med denna
kolfiber version är just det
att det finns en rad olika kolfiberdetaljer, så som backspeglar, på baklyktorna, i
inredningen etc. Hurvida
dessa är viktsparande vill

inte Aston utala sig om i sitt
pressmeddelande man vi utgår ifrån att de gram lättare
kolfiber är gentemot glasfiber
inte gör någon så stor inverkan när det kommer till prestanda. Men att detaljerna i
kolfiner förhöjer denna redan
vackra skapelse är det ingen
tvekan om.
Inredningen är ett otroligt
hantverk där det lagts ned
över 70 timmar för att få den
perfektion som Aston Martin
eftersträvar med sina bilar.

Det läggs ned en massa själ
i varje bygge berättar Aston
Martins presschef.
Känner du suget efter att få
placera en alldels egen Aston
Martin DBS Carbon Edition i
garaget gäller det att vara på
hugget för redan nu i kvartal
ett planeras de första bilarna
lämna fabriken. Priset ligger
på 2 000 000 strecket och kan
vara välinvesterade pengar
om man är biltokig men ändå
har en känsla för finsmakeri.

Vänersborg
Daniel Serenus
Tel: 0704-421421
E-post:
daniel.serénus@hotmail.com

Trollhättan
Christoffer Johansson
Tel: 0708-105373
coffe5@gmail.com
Hemsida:
www.coffe.dk
coffe5@gmail.com
http://

Järpås
Eddie Rudolfsson
Tel: 0735 13 34 36
E-post:
eddiesfoto@telia.com
Hemsida:

Eskilstuna
Rani Salam
Tel: 0735 - 98 21 16
E-post:
info@ranisfoto.se
Hemsida: www.ranisfoto.se

Västerås

Tranås

Katrineholm

Dennis Svensson
Tel: 073-50 25 340
E-post:
info@dennissvensson.com
Hemsida: www.dennissvensson.

Sami Holm
Tel: 0703 - 44 23 13
E-post:
sami.holm@home.se

Christoffer Talvis
Tel: 0707 - 71 61 91
E-post:
christoffer@talvis.se
Hemsida: www.talvis.se

Karlstad
Erik Nygren
Tel: 070-585 31 11
E-post: erik@eriknygren.com
Hemsida: www.eriknygren.com

Stockholm
JalleGraphics
Hjalmar van Hoek
Tel: 076-203 64 08
info@jallegraphics.se
Hemsida:
www.jallegraphics.se

Vill du vara med i fotograf
Guiden?
Kostar 200kr inkl. moms
för 8 nummer

Demon”
Renault Sport Clio “Ängel &

Lagom till Halloween lanserades Renault Sport Clio “Ängel & Demon”, en
limited edition av Clio R.S. med det
berömda Cup-chassit och ett grymt utbud av utrustning. Två nya matta lacker
som är helt nya för Renault lanserades
också.
Bilen är utrustad med helt unika tillbehör, inklusive mattsvart lack på tak,
baklucka, bakre spoiler, bakre diffuser,
dörrhandtag och ytterbackspeglar. Clio
R.S. Ange & Demon har svarta 18-tums
lättmetallfälgar, Bridgestone RE 050A
däck och läderklädda Recarosäten.
666 “djävulska” enheter kommer att
säljas världen över och orderböckerna
öppnades den 30/9 i Frankrike till ett
pris av 27.990 Euro.

NYA AUDI RS5

Audi RS5 Coupé erbjuder en kraftfull
sportbils styrka och vägegenskaper
– förpackat i en förföriskt vacker
coupé. Med vässad design och nya
tekniskt avancerade tillval är Audi
RS5 nu skarpare än någonsin.
Under huven på Audi RS5 Coupé tronar en högvarvig V8-sugmotor med
en cylindervolym på 4.163 cc. 4.2
FSI levererar 450 hk vid 8.250 v/min
och tillhandahåller ett maximalt vridmoment på 430 Nm i varvtalsområdet 4.000 till 6.000 v/min. Motorn har
en specifik uteffekt på 108,1 hk per
liter cylindervolym.
4.2 FSI, som är byggd för hand vid

Audis fabrik i ungerska Györ, skickar
likt en katapult iväg coupén från 0 till
100 km/h på 4,6 sekunder. För den
som önskar kan den elektroniskt begränsade topphastigheten höjas från
250 till 280 km/h. Tack vare en kombination av olika teknologier hämtade
från Audis modulära effektivitetsplattform, däribland ett energiåtervinningssystem, drar den avancerade
V8:an betydligt mindre bränsle än
sina närmaste konkurrenter.
Med sin höga verkningsgrad och
höga utväxling på sjunde växeln, bidrar även S-tronicväxellådan till den
goda bränsleekonomin. Föraren kan

låta den blixtsnabbt växlande växellådan med dubbla kopplingar växla
helt automatiskt, eller själv sköta
växlingarna via växelspaken eller de
rattmonterade
växlingspaddlarna.
Det integrerade Launch Control programmet gör starterna till rena raketuppskjutningen genom att sköta ansättningen av kopplingen på optimalt
varvtal.
Exklusivt: quattro med kronhjulsdifferential.
Precis som övriga RS-modeller
för RS5 Coupé ner motorkraften i
vägbanan via quattro, permanent
fyrhjulsdrift. Kronhjulsdifferentialen

i dess hjärta är både kompakt och
lätt. Den kan blixtsnabbt och över ett
brett intervall fördela drivkraften mellan fram- och bakaxeln – med upp
till 70 % av den på framaxeln och 85
% på bakaxeln, allt efter behov. Det
bakhjulsbetonade grundförhållandet
på 40:60 säkerställer sportiga vägegenskaper.
Kronhjulsdifferentialen arbetar tillsammans med ett vektorbaserat
momentfördelningssystem som är
verksamt på alla fyra hjulen. Om
belastningen på det inre hjulet minskar för mycket vid sportig körning,
bromsas detta hjul in något innan det

kan börja slira. Som tillval erbjuder Audi
dessutom en sportdifferential som aktivt
fördelar motorkraften mellan bakhjulen
via två överlagrade steg.
Exakt och stabilt: chassit.
Chassit på RS5 Coupé erbjuder en
kombination av exakta ingångar i kurvorna, hög kurvhastighet och superb
stabilitet. De flesta komponenterna i
den 5-länkade framvagnsupphängningen och de självspårande trapetslänkarna bak är tillverkade i aluminium.
Det nya, hastighetsberoende, styrservot är ett elektromekaniskt system
med direkt utväxlingsförhållande för en
mycket exakt vägkänsla. Vid inbromsning på underlag med olika grepp, assisterar det föraren med små ingrepp
i styrningen. Eftersom servostyrningen inte fordrar någon energi när man
kör rakt fram, bidrar den till bättre effektivitet. Den styva inställningen gör
att karossen ligger 20 mm lägre än på
Audi A5 Coupé. Nydesignade, gjutna
19” aluminiumfälgar med däck av dimensionen 265/35 är standard, och
som tillval finns 20”-fälgar med däck i
275/30-serien för denna högprestandacoupé.
I bromssystemet på RS5 Coupé ingår
stora, ventilerade, vågformade bromsskivor. Skivorna fram har en diameter
på 365 mm. De högblanka bromsoken
är lackerade i svart och fram har de 8
kolvar. Som tillval kan RS5 förses med
keramiska bromsskivor fram. Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP)
har ett sportläge och kan även kopplas
ur helt.

Om man så önskar kan Audi RS5
utrustas med ett speciellt dynamiskt
dämpningssystem – ”sportchassi plus”
med DRC (Dynamic Ride Control).
De diagonalt motstående stötdämparna är sammanlänkade hydrauliskt
med varandra via en central ventil. Vid
höga kurvhastigheter förstärker systemet stabiliteten för det yttre framhjulet. Sportchassi plus har en variabel
dämpningskarakteristik med 3 lägen.
Kördynamiksystemet Audi drive select
är standard i RS5 Coupé. Detta system
ger föraren möjlighet att välja mellan
tre lägen – comfort, auto och dynamic – som påverkar karakteristiken för
styrningen, den 7-växlade S-tronicväxellådan och gaspedalen. Och om bilen
är utrustad med ett Audi MMI navigationssystem, finns det dessutom ett 4:e
läge – ”individual” – som föraren själv
kan konfigurera. Audi drive select kan
även modulera ljudet från avgassystemet och dubbelkoppla vid nedväxling i
läget ”dynamic”.
Utöver
sportdifferentialen
och
dämpningskarakteristiken i sportchassi
plus, finns det ytterligare en modul för
Audi drive select – dynamisk styrning.
Med hjälp av ett överlagrat steg kan
detta variera utväxlingsförhållandet
med nästan 100 % beroende på vilken
hastighet bilen kör i och även göra
smärre ingrepp i styrningen då man kör
på gränsen i kurvor.
Inget man tar miste på: Designen.
RS5 Coupé har en kraftfull utstrålning,
och de klassiska, eleganta coupélinjerna imponerar med sin tydliga framton-

ing. Den nya single-frame-grillen med sina
avfasade övre hörn har en högblank, antracitfärgad bikakestruktur och en ram i matt
aluminiumoptik. Xenon plus-strålkastarna,
som är standard, inramas av LED-varselljus i
form av smala band. Luften strömmar in genom de stora intagen som sitter integrerade
i stötfångaren med en splitter, precis som på
en tävlingsbil. De skarpskurna kanterna på
motorhuven förstärker det 3-dimensionella
intrycket så att RS5 ser ännu lägre och bredare ut betraktad framifrån.
Bakpartiet domineras av de bägge ovala ändrören som sitter integrerade i den nydesignade stötfångaren. Audi erbjuder också ett
sportavgassystem med ett ännu maffigare
ljud och svarta ändrörssargar. Även LEDbakljusen med sina ljusband är nya. Den stora diffusorn sträcker sig långt upp, och spoilern i bakluckan skjuts ut automatiskt när man
kör i 120 km/h.
Det till stora delar inkapslade underredet
är försett med luftkanaler för den 7-växlade
S-tronicväxellådan och de främre bromsskivorna. Tack vare den avancerade aerodynamiken, genererar RS5 Coupé downforce i
höga hastigheter för att förbättra stabiliteten
ännu mer. Den dynamiska looken gör att dimensionerna skiljer sig något åt. RS5 Coupé
är 23 mm längre och 6 mm bredare än A5
Coupé. Det finns åtta färger att välja mellan i allt från standard, metallic och pärleffekt till en speciellt pigmenterad kristalleffekt.
Dynamisk elegans: Interiören.
Bilens dynamiskt eleganta styling går igen
även invändigt. De standardmonterade sportstolarna med integrerade nackskydd kan
ställas in elektriskt och är klädda i en kombination av svart läder och Alcantara. Alter-

nativt kan man välja Finnappaläder, diskret
accentuerad med stengrå keder. Andra alternativ är skålade säten, eller klimatkontrollerade komfortsäten med ventilation. Interiören
badar i svart, med tunna kromdetaljer på
reglagen som elegant dekor. Dekorinläggen
kan väljas i antingen carbon, borstad eller etsad aluminium, svart högglanspolerad pianolack eller ett ljust rostfritt stålnät.
Den nya läderklädda multifunktionssportratten har en tjock rattkrans, är tillplattad i underkant och har nya, ännu mer användarvänliga
reglage. Tändningsnyckeln och växelspaksknoppen har också fått ny design. Även
spakarna på rattstången har uppdaterats. Instrumenten har svarta mätare med vita siffror
och speciella skalor. En sportig detalj: När
tändningen slås på, sticker hastighetsmätaroch varvräknarnålarna upp i topp innan de
sjunker tillbaka till noll.
Förarinformationssystemets färgdisplay kan
visa en speciell RS-meny med varvtidtagare
och oljetemperaturen. När man startar bilen
hälsas man välkommen av en RS-skärm. Ett
pianolacksvart band ramar in instrumentinsatsen. Pedalerna, fotstödet och knapparna
till MMI-systemet (tillval) gnistrar i aluminiumoptik. Aluminiuminlägg med RS5-logo pryder tröskellisterna.
Audi erbjuder också massor av exklusiva
finesser för interiören. För motorrummet
finns ett carbondesignpaket, och för karossen flera olika stylingpaket i svart eller matt
aluminiumoptik. Tillvalen kompletteras av ett
brett utbud av högklassiga förarhjälps- och
kommunikationssystem. Hit hör t.ex. adaptiv farthållare, Audi side assist, adaptiva
strålkastare, MMI navigation plus, Bluetoothbiltelefon online och Bang & Olufsen sound
system.

BMW M5

Ta ett muskelpaket, förklä det till
en lyxig elegant sedan, addera
30 procent högre vridmoment
och 30 procent lägre bränsleförbrukning än hos föregångaren.
Då har du nya BMW M5 – byggd
lika mycket för banracing som
njutbar vardagskörning.
Suget efter nyheter om kommande BMW M5 har varit intensivt. Därför blev jublet stort när
den sportiga lyxsedanen visades
upp under 24-timmarsloppet på
Nürburgring i slutet av juni.

-Självklart är 24-timmars en perfekt plats för denna sportiga körmaskin. Den levererar ju på lika
hög nivå vare sig man kör banracing eller till/från jobbet. Nya
BMW M5 är en högpresterande
atlet
iklädd
skräddarsydd
kostym. En innovativ elegant
som förutom muskelkraft och
körglädje ser till att hålla föraren
uppkopplad med omvärlden genom ConnectedDrive, säger Jani
Eriksson, produktchef på BMW.
Detta är femte generationen av

modellen och ett ypperligt exempel på den extrema teknikutvecklingen inom BMW. En 4,4
liters V8 med två turboaggregat
får upp effekten rejält till hela
560 hk. Med ett vridmoment
på 680 Nm från 1.500 varv i
minuten och 0-100 km/h på
4,4 sekunder, men med en 30
procentig sänkning av bränsleförbrukningen, tas EfficientDynamics-tekniken till nya höjder.
Där till exempel Autostart/stoppfunktion och bromskraftåtervinning bidrar till minskad bränsleförbrukning.
-Överlägsen prestandakaraktär med precist samspel mellan
drivning och chassiteknologi,
aerodynamik och viktbalans är
signifikant för nya BMW M5,
berättar Jani Eriksson.
Växellådan är sjustegad med
dubbelkoppling och den innovativa Aktiv M-differentialen i
bakaxeln tillåter fullt variabel
kraftdistribution (0-100%) mellan bakhjulen för att optimera
väghållningen och greppet.
Mdrive-kontrollen vid ratten gör
att du kan ändra fordonsinställningen, som bland annat reglerar
gas- och styrresponsen, medan
du kör. Några exempel på den
innovativa teknik som tillsammans skapar denna världens
mest framgångsrika högprestandasedan. I kombination med

exklusiva materialval som BMW
Individual innertak i antracit och
läderklädd mittkonsol innebär detta att nya BMW M5 erbjuder racingkompetens lika mycket som sofistikerad smartness.

JUKE-R

Vad får man om man om korsar
Nissan Juke med Nissan GT-R?
Det blir Nissan Juke-R –
marknadens snabbaste och mest
vågade kompakta crossover.
Nissan sammanför Juke- och GTR-koncepten för att skapa den ultimata kompakta crossovern. JukeR är emellertid inte för produktion,
utan är ett engångskoncept för att
testa allmänhetens reaktioner på
en riktigt sportig Juke. Fullt gatlegal
med drivlina från GT-R. Utvecklad
av Nissan och byggt av det ledande
motorsportföretaget RML med stöd
från Nissan Technology Center för
Europa (NTC-E). Endast två JukeR kommer att byggas; en vänsterstyrd och en högerstyrd. Bilen är
för tillfället under utveckling; Nissan
förväntar sig att slutföra de första
testerna i november.

Nissan Juke-R kommer fulladdad
med en 3,8 liters V6-motor med
dubbla turboaggregat tagen direkt
från Nissans superbilsflaggskepp.
Under bagageutrymmet gömmer
sig en sexväxlad transaxel från
GT-R, med fram- och bakändor
sammansatta av en modifierad
4WD-drivlina och kardanaxel från
GT-R. Hjulhusen fylls upp av 20tums smidda lättmetallfälgar från
RAYS.
Utöver en kraftfull motor får även
Juke-R en ny djärv design. Med
utsvängda hjulhus, omarbetad
främre och bakre stötfångare samt
en unik delad bakvinge, blir det tydligt att detta inte är någon vanlig
crossover... ...det är en Juke som
tror den är en GT-R!!

herlinwiderberg.com

Vinst varje gång!
Hos oss sparar du alltid pengar på dina bildelar i
originalkvalitet, men nu trycker vi gasen i botten.
Med hjälp av Bildelshjulet sänker vi priserna
ytterligare på utvalda varor. På skruvat.se hittar
du enkelt bildelar till de flesta bilmärken. Nu kör vi!

Bra bildelar till skruvade priser

NÄSTA NUMMER

