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Förra året stod man där en vecka före 
galan och önskade att man aldrig kom-
mit på den dumma idén att skapa en 
gala för bilbyggare. Men efter galan 
2011 fick man lite blodad tand. Det var 
nog därför jag och Christoffer i febru-
ari i år tog beslutet om att arrangera en 
gala i år igen.
Nu är man där igen och fattar inte hur 
man ska få ihop allt. Denna gång har vi 
ökat vårt deltagande med att också ar-
rangera en efterfest. Idiotiskt när man 
jobbar heltid och samtidigt planerar att 
lansera en tidning direkt efter galan. 
Sjukt korkat, men utan oss idioter så 
hade man väl aldrig fått fram nya idéer.

Men det har varit många nätter utan 

sömn och eftersom jag skriver denna 
ledaren före galan arrangeras, så vet 
jag heller inte hur det kommer att gå. 
Detta gör att när folk läser min ledare 
vet de hur det gick och jag ber då till 
gud att allt blev en succé annars får 
man väl skylla på dålig sömn.

Något som däremot är säkert, är att vi 
nu inleder en period i garagen. Man kan 
jämföra en bilbyggare med en sköld-
padda. Vi kryper in i skalet när hösten 
kommer och kliver ut när påsken är 
här. Det kokar nog av kreativitet denna 
vinter hos en rad duktiga bilbyggare. 
Själv har jag påbörjat arbetet med vår 
projektbil, vilket ni kommer att kunna ta 
del av i tidningen.

Man är väl född till idiot
Text: Daniel Serénus 
Ledare





Reportage
Text & Foto:  Christoffer Talvis

När man tänker på Honda-byggen, faller tankarna lätt in på modellerna 
Civic, S2000, NSX eller Integra. Men aldrig har vi hört om någon som 
köpt en Honda CR-Z GT från 2010 och börjat bygga om.



I vårt kära gannland Norge 
hittar vi Daniel Pettersen. En 
30-årig elektriker som snöat 
in sig i bilintresset. Men varför 
just en CR-Z GT kan man ju 
fråga sig. Daniel berättar att 
allt började när han låg på 
motorvägen med sin Madza 
RX8. Plötsligt dök det upp 
en bil i bakspegeln. En mod-
ell Daniel aldrig tidigare sett. 
Han lät bilen köra om honom 
för att se vilken modell det 
var. Han tog några bilder på 
bilen och snart hade han hit-
tat både modell och märke på 
internet.

Eftersom det var en hybrid-
modell tvekade Daniel lite. 
Hans Madza RX8 räckte gott 
och väl. Men trots det kunde 
han inte få ut bilden på den 
vackra bil han nyligen haft 
i sin backspegel ur huvu-
det. Snart hade han köpt en 
nästan ny CR-Z GT med en 
1,5 liters hybridmotor. Men 
det var ett stort steg att gå 
från över 200 hästar i RX8:an 
till en 124 hästars CR-Z GT 
där 14 av hästarna kommer 
från en elmotor. Inte heller är 
tiden för 0-100 km/h något att 
hänga i granen. Men efter-
som Daniel var som såld på 
CR-Z:ans futurisktiska design 
var det inget som bekymrade 
honom. Dock tänkte Daniel 



att eftersom det är en Honda 
måste marknaden för efter-
marknadsdelar till modellen 
vara stor. Men ack så fel han 
hade. Till andra Hondamod-
eller finns det en uppsjö av 
eftermarknadstillbehör. En 
anledning kan också ha varit 
att bilen var relativt ny.

Daniel hittar till slut en lever-
antör, men dock många mil 
bort. Rättare sagt i Kaliforn-
ien (USA). Företaget, vars 
namn är Basis Sport Tun-
ing, erbjöd inget stort utbud 
men dock en del produkter 

som Daniel fann mycket in-
tressanta. Första orden inne-
höll en ny diffusor tillverkad 
i kolfiber. Därefter hade 
processen startat och snart 
låg det mer delar i Daniels 
garage. Han har satsat på 
kvalitativa delar, som t.ex. 
huv av märket Seibon också 
den i Kolfiber och HKS vinge 
samt grill som även dessa 
tillverkats i det svarta gul-
det. Detta ihop med ett par 
feta 19-tums kromfälgar från 
PDW tillsammans med sän-
kningssatsen han köpt från 
H&R visade sig vara ett suc-

Daniel har bara bör-
jat med inredningen, 
än väntar en massa 
galan idéer.



cé-koncept. Beviset kom då 
han plockade hem en tredj-
eplacering i kategorin övriga 
japanska bilar.
Han har även börjat pilla lite 
med hybridmotorn genom att 
byta insug till ett större, som 
är hämtat från Honda Fit. Se-
dan har han kapslat in luftfil-
tret i en liten egentillverkad 
konstruktion. Även slutdäm-
paren är bytt mot en så kallad 
Japsdämpare.

Daniel berättar att han bara 
börjat med sitt bygge och att 
det nu i vinter finns mängder 
med planer. I skrivande stund 

I love carbon fiber



berättar Daniel att han lämnat 
bilen i Sverige där företaget Im-
prox Customs nu monterar ett C-
West bodykit. Även en rad motor-
modifkationer av större karraktär 
är planerade att genomföras un-
der vintern. Just nu ligger ett kom-
pressorkit från HKS väldigt nära.
Tyvärr är det inte jättelätt att trim-
ma en Hybridbil, säger Daniel.
Men det är inget som verkar stop-
pa hans planer för att få mer fart 
i den lilla Hondan. Att det även 
blir mer kolfiber kan vi nog räkna 
med, då Daniel verkar vara väl-
digt frälst i detta material.

Daniel är inte bara en 
galen kille som byg-
ger på modeller 
man knappt 
sett på 

Build to be different



gatan, utan han driver också 
en bilklubb med några vänner. 
Klubben heter G3 och anord-
nar en del arrangemang varje 
säsong. En sann bilfanatiker 
helt enkelt.

Vi hoppas få se mer av denna 
bilbyggare i framtiden, för Dan-
iel verkar ju vara kapabel till att 
få en tråkig hybridbil att se ut 
som om den är gjord för banan.

Tack till:
Min fru för att hon varit 
så tålmodig, till alla mina 
vänner, Henrik Brattaas 
och Joakim Trulsen, Basis 
Sport Tuning, Improx Cus-
toms och till GreenLight 
Magazines branschregis-
ter som hjälpt mig hitta 
bra leverantörer.



Daniel har jobbat 
med detaljer.



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har alltid varit intresserad av bilar, det kom helt naturligt för mig.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
En femma kanske? Jag är en högst medioker bilbyggare, men jag har så pass mycket tillit till mitt 
arbete att jag låter nära och kära åka i bilar jag skruvat ihop.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Kvällen innan Elmia 2012 höll vi på och luftade det nybyggda bromssystemet när en skarv small 
av! Då var det bara att riva ut all inredning igen och dra om hela bromssystemet bak och denna 
gången från grunden så allt blev rätt. Det blev inte många timmars sömn…

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Jag tror det är att plasta. Det har aldrig legat i mitt intresse och det är också det jag gjort absolut 
minst.

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Martin Scotte.

Bästa garage drycken?
Coca Cola.

Fakta
Namn: 
Marcus Eisenhut
Ålder: 
27
Bor: 
Malmö
Arbete:  
Kriminalvårdare
Civilstatus:  
Sambo



Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det beror väldigt mycket på årstid, men snittar cirka 5 h/veckan i garaget. Räknar man in forum och träf-
far med mera, så är det inte mycket vaken tid efter jobbet som inte går åt till bilar.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Integran ska än en gång byggas om lite i vinter…

NAUSE 
Hungry Heart

SWEDISH HOUSE MAFIA
Don’t You Worry Child ft. J. Martin

PETRA MARKLUND - 
Händerna Mot Himlen

DADA LIFE 
Feed the dada

ICONA POP 
We got the world
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THE JOKER:
BASTO - Bonny
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Evenemang



Trevliga lokaler.

Företaget Ljudia AB i Mariestad 
kör sitt årligen återkommande 
event Ljudiadagen och 2012 
var inget undantag. Detta är 
en dag full av aktivitet för både 
stora och små. Under denna 
dag har man bland annat en bi-
lutställning och på plats fanns 
allt från proffs till nykomlingar. 
Vi på tidningen fanns repre-
senterade med bilar inom olika 
kategorier, allt från drifting till 

extrembyggda custombilar.
Det arrangeras även en bil-
ljudstävling i samband med 
dagen. Dessutom fanns tidnin-
gens egen discjockey Daniel 
S på plats för att visa upp sina 
kunskaper inom den ädla DJ-
konsten.

Som vanligt hade arrangörerna 
tur med vädret och det bjöds 
på mycket sol!

TEAM GREENLIGHT

Dessa grabbar blev 
helt lyriska när de 
fick provsitta Lukas 
Kooz bil.



London - Mariestad
Vågar man ens titta 
på taxametern.

Build by Kooz.



Det fanns gott om 
vackra ljudbyggen. 



Även en del långa 
bilar fanns på plats.

Ögongodis.



Även driftingförara-
rna visade var skå-
pet skulle stå när 
det kom till att ratta 
runt banan.

Det fanns även plats 
för lite konst!

Ruggit fin Lexus 
IS200.



Pristagare!



   Låt dina kläder tala  -  enkelt och 
    effektivt med designade kläder!

info@dinjacka.se  08-759 57 80

 Skräddarsytt efter din designidé 
   e-posta eller ring för mer info.

www.dinjacka.se



Evenemang
Foto: Christoffer Talvis



För andra året i rad arrang-
erades GreenLight Galan, en 
galafest där vi på tidningen 
delar ut 15 priser till allt från 
duktiga bilbyggare till bästa 
event. Totalt var det 60 nomi-
nerade och många fanns på 
plats när dessa åtråvärda 
priser skulle delas ut.
Vilken succé det blev och den 
lilla sömn man fått gav reslu-

tat, det blev en lyckad tillställ-
ning, Säger Daniel Serénus.

Galan arrangerades på hotell 
Scandic Swania i den gamla 
bilbyggarstaden Trollhättan. 
Allt på ett och samma stäl-
la, vilket var uppskattat av 
besökarna. I år blev det dock 
16 priser som delades ut då 
klassen ”Bästa Repotagebil” 

Gala-middag och 
underhållning.

Route of Sweden - 
gänget.



hade två stycken med samma 
poäng. Därför tog både Rickard 
Klarby och Charlotte Kurtz hem 
pris. Charlotte blev också den 
enda som lyckades plocka hem 
två priser, då hon även tog med 
sig ”Bästa Kvinnliga Bilbyggare” 
hem till Småland.

”Bästa Manliga Bilbyggare” gick 
till Roland Zetterström, mer 

Robin Larsson 
vann pris för Årets 
Nykomling.

En glad Johan 
Halvardsson tog 
hem Bästa Drifting.

JamFM.se sände 
hela galan live.



känd som ”Rolle”. I juryns nominering 
nämndes något om att han alltid byggt 
bilar före sin tid. Men när väl stance slog 
igenom, var Rolle forfarande en ikon för 
klassen. Något juryn uppmärksammat.

Tycker alla som vann pris var värdiga 
vinnare, säger Peter Fält som själv var 
nominerad men tyvärr inte tog hem 
något pris denna afton.

I nya klassen ”Bästa Drifting” var det Jo-
han ”Hollywood” Halvardsson som tog 
hem pris. Efter en succésäsong var han 
en värdig vinnare. Även en glad sådan 
som kom fram och berömde oss för vårt 

Roland Zetterström, 
Bästa Manliga Bil-
byggare.

Pierre Ingelsgård,
Bloggare &
bilbyggare

Gritt var nominerad i klassen 
Bästa Kvinnliga Bilbyggare.



Gala-initiativ.

Det krävs lite eldsjälar för att 
arrangera en gala och person-
erna bakom galan är Daniel 
Serénus och Christoffer Talvis 
på tidningen.
Mycket som skall planeras in-
nan allt klaffar, säger Christof-
fer Talvis

Arrangörerna vill passa på att 
tacka alla partners och funk-
tionärer, samt Bilsport som 
ställde upp i sista minut men 
tidningar till alla gästerna.

Om det blir en gala även näs-
ta år vill varken Daniel eller 
Christoffer svara på, men 
lovar att fundera på saken.
Som Charlotte sa när hon 
vann pris ”Tycker denna ga-
lan är helt fantastisk” och det 
är nog fler som är beredd att 
hålla med henne om detta. 
Örjan Johansson, ägare av Ri-
seEtrade som också var nomi-
nerade, tyckte att galan var 
bättre än SEMA Shows stora 
bankett.

Peter Frank blev 
Bästa Volvo/SAAB-
Byggare.

Lukas Koos tog hem  
det åtråvärda 
GreenLight Award.

Charlotte Kurtz blev 
dubbel pristagare 
denna afton.



Michel Dammfors,
bilbyggare

Fredrik Pommer
Adler,
ägare av
Attending.se

Ljudia!

Robin Antonsson 
vann Bästa 
TimeAttack.



Ed Lynam flög till 
Sverige för att 
underhålla på 
efterfesten





Reportage
Text & Foto:  Daniel Serénus

Historien från 2 lyckliga entusiaster



Mazda Miata

Bilmodellen Mazda MX-5 även 
kallad Miata lanserades 1989 
och året efter kom den till 
Sverige. Ingen hade väl kunnat 
förutspå vilken succé bilmodel-
len skulle komma att bli. Bilen 
var likt många Engelska sport-
bilar liten och lätt. Med en lät-
tviktsmotor på 1,6l respektive 
1,8l. Bilarna hade en human 
prislapp som gjorde att även 
medel Svensson kunde köpa 
modellen som sommar bil. Idag 
är är man inne på tredje gen-
erationens Mazda Miata och 
då finns även en plastversion 
av Cab-sufletten. Det har sålts 
över 1 miljon Miator i världen 
och i Sverige rullar en hel del 
modeller. Har blivit populära 
sommarbilar och även inom rac-
ing. Många Miata ägare lägger 
även ner mycket pengar på sin 
bil och därför ser man ofta bilar 
med en rad olika modifkationer. 
Nedan följer texter från 2 sven-
ska Miata-ägare.

Kenneth Ekström – Mazda Mi-
ata MX-5 NB 2002
Redan 1972 bestämde jag mig 
för att jag någon gång i mitt liv 
skulle ha en roadster. Det var 
min morbror som körde engels-
ka sportbilar (MG och Triumph), 
som fick mig att få upp ögonen 
för denna underbara typ av bilar. 

Men det skulle dröja till en bra 
bit in på 2000-talet innan jag på 
allvar började leta efter min en-
tusiastbil. Efter att ha tillbringat 
många kvällar på internet och 
diverse forum, slog det mig att 
de engelska bilarna tyvärr till-
bringade mer tid på verkstaden 
än på vägen. Det var då jag fick 
upp ögonen för en liten japansk 
bil som kallades Miata.

Jag började sätta mig in i de-
taljerna kring denna lilla japan 
och insåg snart att Jeremy 
Clarksons bedömning av bilen 
var helt rätt!! – ”The best brit-
ish sportscar” En liten roadster 
med motorn fram och drivning 
på bakhjulen. Att den dessutom 
nästan är perfekt balanserad 
gör ju bara upplevelsen ännu 
bättre.

Det tog mig nästan två år av le-
tande innan jag hittade bilen jag 
ville ha. Det fanns gott om be-
gagnade Miatas till salu, så det 
var inte det som var problemet. 
Bekymret var att alla de riktigt 
fina bilarna ägdes av entusiaster 
som sällan sålde dem. Januari 
2009 hittade jag den, uppställd 
på ett podie i Mazdas egen bil-
hall i Helsingborg. Saken var 
klar, detta var bilen jag ville ha. 
En Mazda MX-5 NB 2002 face-
lift. Röd, som en äkta sportbil 
ska vara enligt mitt tycke och 



smak!
Bilen var i perfekt originalskick 
och rullades ut ur bilhallen ett par 
dagar senare.

Nu började processen att för-
vandla den till den bil den är idag. 
Bilen försågs med vita stripes för 
att göra den mer personlig. Dä-
refter började utrustningslistan 
att fyllas på. Bilen sänktes 35mm 
med Eibach sportsprings, försågs 
med ett sportavgassystem från 
Larini, Dotz Mugello-fälgar och 
EBC greenstuff belägg. Ett Ty-
phoon-insug från K&N monter-
ades och en krombåge med extra 
högtalare och vindskydd monter-
ades. Bilen försågs också med di-
verse kromdetaljer invändigt och 
larmades.

Vi har nu ägt, kört och utrustat 
bilen under ett par säsonger och 
hunnit köra åtskilliga mil på härligt 
kurviga vägar. Vi utrustade bilen 
med ett bagageräcke för att ta 
oss ut i Europa 2011. Det blev en 
härlig upplevelse att köra Miatan 
på smala och krokiga alpvägar 
och att rulla ner på franska rivi-
eran. Jag har även testat bilen på 
banor och kört konbana, vilket är 
ett annat sätt att njuta av bilen på.

Att äga en Miata är en livsstil, inget 
mindre. Här handlar det inte om 
en prestandabil med hundratals 
hästkrafter, utan roadsterglädje i 



sin sanna form. En liten, tvås-
itsig bil utan tak, som du kan 
köra varje dag utan problem. 
Körglädjen per investerad kro-
na är oslagbar. En drog som 
jag, tack och lov, har fått up-
pleva och blivit beroende av.

Ingen som har åkt i min Mia-
ta har efteråt frågat varför jag 
skaffade den…
MX-5? –Nej. MAX-5!



Min strävan har alltid varit att 
förbättra den bra grund som 
en MX-5 erbjuder. Mycket 
har bytts ut eller förbättras, 
men jag har ändå velat be-
hålla bilmodellens själ. Jag 
har helt enkelt försökt att 
maximera vad min MX-5a 
kan leverera i glädje och 
fart, därav väljer jag att nu 
kalla den MAX-5.

Allt började 2009 då jag 
kände att lusten att köpa 
en rolig sportbil hade vuxit 
sig allt för stor för att käm-
pa emot. Budgeten var vid 
tillfället lite begränsad och 
låg runt 100k. Ett krav var 
också att bilen skulle kunna 
köras året runt.

Jag jämförde olika märken 
och modeller, men efter att 
ha provkört min kompis Mar-
tins Mazda MX-5 NB blev till 
slut valet väldigt lätt.

Ett par veckor senare var en 
silvrig MX-5 NB Facelift från 
2003 inhandlad.

I takt med att bilbudgeten 
blev större och efter att ha 
sett den uppsjö av efter-
marknadsdelar som existe-
rade för MX-5:or, så påbör-
jade jag projektet med att 
omvandla den till en lite 

häftigare och snabbare bil.
Fälgar var det första som 
byttes och nu i efterhand 
känner jag att de då nya 
fälgarna kanske inte rik-
tigt håller samma nivå som 
resten av bilen, så de blir 
nog dags för dom igen till 
kommande säsong. Bodykit 
inhandlades och monter-
ades under våren 2010. 
Bilen lackades i Porschefär-
gen Riviera Blue och fick ett 
enligt mig stilrent och häftigt 
utseende.
Problemet nu var att bilen 
såg väldigt mycket häftigare 
ut än vad den presterade 
rent fartmässigt.

Säsongen 2011 var det än-
tligen dags att fixa prestan-
dan. Kompressor, coilovers, 
större bromsar osv inhan-
dlades från I.L Motorsport 
och Good-Win Racing. Allt 
mekande har gjorts av P-O 
Gustafsson i Skegrie och 
jag kan varmt rekommen-
dera hans tjänster.

Jag uppskattar effekten i 
bilen till 220-230 hästkrafter 
och med MX-5:ans låga vikt 
och redan i orginal bra, men 
nu förbättrade, väghållning 
är det inte många bilar som 
kan hänga med.



Här följer en liten lista på en del av 
de saker som är bytta:

Full bodykit från JDL Tuning
TEIN Super Street Coilovers
Kraftwerks Rotrexkompressor
ACT Advanced racekoppling
I.L.Motorsport Big Brake Kit med 4 
kolvsok
Bromsbelägg fran från HAWK och 
bak EBC Red Stuff
Fisher Stainless Steel Brakelines 
Big Brake Kit
EBC Turbo Groove bromsskivor 
runt om
NGK IRIDIUM tändstift
Ignition Wire Magnecor
I.L.Motorsport lättat svänghjul
Angel eyes framlyktor 
Klara baklyktor
2,5 tums avgassystem från Ferrita 
med 200 cellers metallisk race-kat
GT3-replikastolar
4-punkts Takatabälte

Framtidsplaner är att, förutom fäl-
gbyte, även montera kolfiberhuv 
och bagagelucka, kanske även en 
kolfibervinge. Annars får det nog 
räcka som det är.
Bilen ska njutas med många och 
långa turer på slingriga vägar.
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Projektbilen 



Beställning från den 
lokala *Opelhand-
laren

Temperaturen pendlar runt 
nollstrecket ute och är det 
inte frost på rutan så får man 
avnjuta en dos regn. Det är 
den perfekta anledningen till 
att ställa älsklingen i garag-
et. Men när vi på projektbils-
bygget insåg att vårt hyres-
kontrakt över vårt lilla garage 
skulle gå ut i november, stod 
vi där utan någon bra lösning. 
Ända tills jag köpte ett radhus 
men garage i en länga. Ett 
stort enbilsgarage utan isoler-
ing. Mindre bra tänkte jag, men 
eftersom detta var den lösning 
som låg närmast till hands 

var det bara att börja isolera. 
Jag vill påpeka att detta var i 
mitten av oktober och att det 
var en del att göra. Men efter-
som jag är en trogen ”Äntligen 
hemma”-tittare, så gjorde jag 
som oraklet Matrin Timell och 
tog hjälp av goda vänner. Även 
min sambo, pappa, mamma 
och vännen Jonas, fick stå till 
hands för att hinna klart i tid. 
Men bra blev det.

Nu har jag garaget nära och 
vi har redan hunnit komma in 
i planerna kring årets bygge. 
Det kommer att bli ännu mer 

Monterat stabilisa-
tor kitt.



kolfiber och detaljarbete det-
ta året. Kommer att försöka 
få in en baslåda som inte 
syns, men det ser jag som ett 
enklare problem att lösa då 
inget verkar synas på denna 
bil. Sedan blir det en rad fler 
racinginspirerade detaljer 
som skall fixas till inför kom-
mande säsong. Lack skall 
ses över och vi skall försöka 
få till den slutliga looken av 
detta bygge.

Redan nu skall frontläpp och 
sidokjolar köras till Vetlanda, 

där Adrian Styling skall få 
sätta klorna i dessa delar.

Sedan har vi även besökt 
Pers Verkstad där det mon-
terades ett stabilisator-kit 
fram, vilket sägs vara bra 
när man utsätter bilen för 
banköring.
Så nu är det bara att avnjuta 
några veckor i garaget för att 
få bilen klar till säsongsstart-
en. Vi kommer att hålla er 
läsare uppdaterade med nya 
reportage i varje nummer av 
tidningen.

Daniel fick isolera 
garaget för att kun-
na bygga 2013 års 
version av bilen.
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www.greenlightmag.se

Honda S2000 



Poster
Foto: Ranis foto

Honda S2000 

För:
Öltält - Bröllop - Kalas - Nattklubb
Party - Tema fester - Rajraj - Studenten
Ölhävartävlingar - Rock’n’roll 
Fylleslag - Grisfester - Beach partyn
Scener - förfester - Efterfester eller
något annat kul!

www.x-masters.sewww.x-masters.se

         

     

Ordertelefon: 0151 - 51 18 80  
info@realcar.se - www.realcar.se
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg
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R-PERFORMANCE 

NYHET! från pROSPORT, 4 MÄTARE I 1!
(VOLT, VATTENTEMP, HASTIGHET, VARV). 

ANsLUTS TILL OBD-UTTAGET=
INGA SENSORER BEHÖVS!

INVIGNING
VI inviger vår nya bUTIK I KATRINEHOLM

FREDAG 30/11 17-21.00
LÖRDAG 1/12 10-15.00

Vi kommer ATT ha mängder med erbjudanden, bjuda på 
TillTugg och visa demobilar på plaTs. VARMT VÄLKOMNA!

15-90% PÅ ALLT I BUTIKEN!

 NYHET! STRÅLKASTARFILM
                                             FINNS I FÄRGERNA: gUL, RÖD, BLÅ, 
                                             SMOKE & TRANSPARANT

/METER



Evenemang
Text: Daniel Serénus

Foto: Daniel Serénus & 
Christoffer Talvis



Tänk dig ett Gumball 3000, fast 
utan några superkändisar och 
snuskrika oljemiljadärer. Om 
man sedan tar och förflyttar 
åkturen till Sverige så får man 
Route of Sweden.
Fyra dagar med festande och 
bilkörande. Dock är det en 
fördel att ha en bil som sticker 
ut. För man vill ju både synas 
och höras när man änländer till 
varje Checkpoint. Det är andra 
året arrangörerna bakom Route 

of Sweden anordnar detta event 
och första gången vi fick upp 
ögonen för det. Så vi bestämde 
oss för att hänga med halva re-
san.

Första dagen anlände vi till 
Hotell Långholmen som ligger 
vacker placerat på Södermalm i 
Stockholm. En idyllisk plats att 
ha utställningen av samtliga bi-
lar som skulle köra dagen efter. 
Här fanns även en del andra bi-

Projektbilen rul-
lade med Route of 
Sweden Gänget från 
Stockholm - Båstad.

Uppsamling Dag 1 - 
Stockholm.



lar som bara ställdes ut dagen till 
ära. Med på deltagarlistan fanns 
allt från Porsche till Lamborghini. 
Eller vad sägs som en BMW M3:a 
som specialbeställts med 4 dör-
rar. Först ville BMW reklamera or-
dern, men beslutade sig till sist att 
leverera bilen och då i mattsvart 
kulör. Sedan har ägaren skrämt 
upp bilen med en kompressor, 
även om han själv senare i Båstad 
skulle komma att bli skrämd av en 
ilsken lapplisa, men det är en an-
nan historia.
Förutom supersportbilar fanns här 
också en Mazda RX7 vars van-
kelmotor inte kunde missas under 
resan. Men det mest osannolika 
måste nog vara att två personer 
som inte känner varandra och 
blint trodde att de var de enda i 
sitt slag. Jag pratar om två stolta 
ägare av vinyldraperade bilar i 
mattgrönt. För där stod de plötsligt 
brevid varandra och båda var lika 
förvånade. Som tur var, var det inte 
samma bilmodell utan den ena var 
en Audi RS6:a och den andra en 
Subaru STI av senaste modell.

Vi träffade Ronny och Daniel Lindh 
som för andra året i rad ställde upp 
och körde.
Det är 100 gånger mer värt att åka 
på denna 4-dagarssemester än 
att bränna pengarna utomlands, 
säger Ronny.

Några andra sköna lirare var förar-
na i en Porshe Cayenne Turbo; 



Fredde och Helge. Kunskaperna 
de gav ut under den del av resan 
tidningen var med var följande; så 
får du in ett helt munspel i munnen, 
hur man står på händer i en ho-
tellkoridor, samt hur man jagar bort 
en Brasiliansk latino-sångare som 
just håller på med sesuell dans.

Efter första kvällen började folk 
prata med varnadra. Det gick fort 
att lära känna nya vänner.
Blir en riktigt skön gemenskap på 
alla krogar och restauranger vi 
besöker under resan, säger To-
mas, en av arrangörerna.

Förutom att en rad heta bilar åkte 
mellan några av Sveriges vack-
raste orter, så blev det också en 
del event som gav chansen att få 
testa på vad bilen gick för. På ”to-
do”-listan stod det hastghetstest på 
Björkvik Ring och bankörning på 
Gotland Ring. Något många såg 
fram emot.

Alla deltagare gick in som VIP-
gäster på samtliga klubbar man 
besökte. Mat på några mycket 
trevliga restauranger var något 
som också ingick i priset.

När vi besökte nattklubbarna, var 
det omöjligt att missa Route of 
Sweden-deltagarna. De både syn-
tes och hördes. Även efter krogar-
na stängde, kunde man se att flag-
gan var på topp. För då bjöds det 
på nattbad och efterfest.

Även en del utställn-
ingsbilar kom för att 
visa upp sig Dag 1.



Kostnaden:
Att ställa upp i Route of Sweden kostar 
18.500 inkl. moms och gäller för två 
personer. Då ingår boende på myck-
et trevliga hotell, middagar, båtresor, 
VIP entré till nattklubbar, samt mycket 
mera. Sedan ingår även ett mycket 
välplanerat arrangemang och trevliga 
arrangörer, vilket är värt mycket bara 
det. Sedan går det åt en del bensin 
som man dock själv får bekosta. Men 
för den otroliga upplevelse man får ta 

del av och de vänner man skapar, är 
summan både låg och prisvärd. 

Tänk på att Gumball 3000 kostar 20 
gånger så mycket.

Vi på tidningen kan varmt rekommen-
dera eventet, även om vi nu inte fick ta 
del av hela. Men ser redan fram emot 
nästa år

Over and out! 

Munspel har fått en 
ny innebörd.



Far & SonBilarna intar 
Ljungby på väg till 
Båstad.



Inte bara lyxbilar.



Hastighetstest på 
Björkvik ring.

På väg mot Båstad!



Efter en hel dags 
bilkörning blev det 
3-rätters och alko-
holhaltiga drycker.



Vi hade i alla fall tur 
med vädret!

Party all night long!
Shit happends when 
you party naked.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Motorsport produkter

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

Vi har mer än bra laptimers, vi har mass-
vis med produkter för din bil.
Kolla in oss på. 

www.laptimer.se

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi Allt man kan tänka sig till bilen

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
 
Gillstad

www.ljudia.se 
Tel: 0501 - 27 80 60 
 
Mariestad

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast 
i stan. Små modifieringar, stora resultat. 
 
LMR
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0736 - 49 37 72 
Sollebrunn 

Limosine service

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste 
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a. 
 
www.hagalimo.se

HAGA



Dieseltrim Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa diesel-
boxar.

www.speedkit.se

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget 
tryck. Kolla in vår webshop 

www.dekalkungen.se

Däck & Fälgar

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

Solfilm & skyddsfilmer

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm , 
kolfibervinyl m.m.

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.seProfilkläder - Racing

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädpro-
gram efter din designidé. Att synas är att 
finnas 
.
www.dinjacka.se 

Tel: 08-759 57 80

Styling  &  tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från 
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar 
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.seVi leverera proffs lyktskydd från LAMIN-
X. 

www.4protect.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

-Bra Att Ha Delar Vid Turbotrimning-
Intercooler Wastegate Dumpventiler 
Flänsar,Grenrör, silliconslang, Motorde-
lar, sänkningsatser 
 
 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur. 
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco 
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i 
Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto 
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror, 
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varn-
ingsljus.

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
 
 www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörn-
ing. 

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Billjud från Audiopipe och Fusion
 
Vi är experter på ljud i bilen!
 
 
www.carsound.se

niklas@carsound.se



Audi Crosslane Coupé



Konceptbilen Audi crosslane 
coupé ger en försmak av hur 
morgondagens bilar kan kom-
ma att se ut både när det gäller 
design, drivning och konstruk-
tion. Bilen är en helt ny kombi-
nation av teknik, ingenjörskonst 
och design, och ger antydningar 
om formspråket på Audis kom-
mande Q-modeller.
Med sin ”Multimaterial Space 
Frame” tar konceptbilen helt 
nya vägar i fråga om vikt, kost-
nader och energianvändning 
under sin livscykel. En innovativ 
och effektiv laddhybriddrivning, 
baserad på en specialbyggd 
3-cylindrig 1,5-liters TFSI-motor 
och 2 elmotorer, resulterar i en 
förbrukning på endast 1,1 liter 
per 100 km och CO2-utsläpp på 
låga 26 gram per km.
Resultatet är en bil för moderna, 
sportiga kunder – inte minst på 
grund av på sitt avtagbara tak 
och de infotainmenttjänster som 
Audi connect ger tillgång till.
Banbrytande koncept: Multima-
terial Space Frame
Multimaterial Space Frame på 
kompakta Audi crosslane coupé 
består av tre material – alumin-
ium, kolfiber (CFRP) och glasfi-
berarmerad plast (GFRP). Kon-
ceptbilen har en tjänstevikt på 
1 390 kg, det stora litiumjonbat-
teriet inräknat.
Aluminiumprofilerna bildar en 
sammanhängande, styv struk-

tur runt passagerarutrymmet. 
Stag under huven fram förbinder 
single frame-grillen (som har en 
bärande funktion och också den 
är av aluminium) med säker-
hetsburen.
Kollisionszonerna fram och bak 
är tillverkade i CFRP liksom 
bärande strukturer inne i säker-
hetsburen, som t.ex. trösklarna 
invändigt, mittunneln, motor-
väggen och tvärstagen i golvet. 
GFRP-komponenter, delvis 
förstärkta med CFRP, ingår ock-
så i karosskonceptet. Multimate-
rial Space Frame erbjuder stora 
fördelar när det gäller kostnader 
för kunden och energiåtgången 
under sin livscykel.
Innovativt: hybridkonceptet dual-
mode
Audi crosslane coupés laddhy-
bridsdrivning går under beteck-
ningen ”dual-mode hybrid” och 
är lika effektiv som den är inno-
vativ. Den innehåller en förbrän-
ningsmotor, två elmotorer och 
en 1-växlad växellåda. Systemet 
har en uteffekt på 177 hk. Från 
stillastående accelererar Audi 
crosslane coupé upp i 100 km/h 
på 8,6 sekunder – i el-läget på 
9,8 sekunder. Topphastigheten 
är 182 km/h. Bränsleförbruknin-
gen vid blandad körning inskrän-
ker sig till 1,1 liter per 100 km 
och CO2-utsläppen till 26 gram 
per km. Litiumjonbatteriet har en 
kapacitet på 17,4 kWh vilket ger 



bilen en räckvidd på ca 86 km i el-
motorläget.
Förbränningsmotorn är en speci-
ellt framtagen 3-cylindrig 1,5-liters 
TFSI-enhet med en uteffekt på 130 
hk. Vridmomentet ligger på 200 Nm. 
Den 3-cylindriga motorn är kopplad 
till en elmotor (EM 1) som främst 
fungerar som startmotor och gener-
ator. Den är 68 hk stark och har ett 
vridmoment på 210 Nm. För bilens 
framdrivning på elektricitet svarar 
en andra elmotor (EM 2) som har en 
uteffekt på 116 hk och levererar ett 
vridmoment på 250 Nm. Växellådan 
gör det möjligt att via en klokoppling 
koppla in förbränningsmotorn, kom-
plett med generator, på drivlinan.
Dual-mode-hybridkonceptet har 
flera driftslägen. I hastigheter mel-
lan 0 till 55 km/h drivs bilen helt av 
EM 2 som främst hämtar sin energi 
från batteriet. I seriellt läge alstrar 
förbränningsmotorn och generatorn 
(EM 1) elenergi för att stödja, av-
lasta eller helt ersätta batteriet om 
detta skulle laddas ur.
Eldriftsläget är möjligt i hastigheter 
upp till 130 km/h. Från en hastighet 
på ca 55 km/h, tillåter drivsystemet 
att TFSI-motorn och generatorn 
kopplas in direkt på drivlinan – i det-
ta hybridläge kombineras drivkällor-
na för optimal effektivitet eller pres-
tanda. I hastigheter över 130 km/h 
är det den 3-cylindriga motorn som 
är den främsta drivkällan, men EM 1 
kan hjälpa till vid behov.
Som förare i Audi crosslane coupé 

kan man välja mellan körlägena 
”cruise” och ”race”. I cruise-läget 
prioriteras eldrift. Föraren märker 
varken av några växlingar eller när 
en drivkälla kopplas in. När TFSI-
motorn är igång, anpassas varvtalet 
hela tiden till bilens hastighet vilket 
gör att man slipper ”gummiband-
seffekten”. Transmissionens höga 
effektivitet gör dual-mode-hybrid-
drivningen speciellt effektiv i stad-
strafik.
Exteriör design
2+2-sitsiga Audi crosslane coupé är 
421 cm lång, 188 cm bred och 151 
cm hög. Hjulbasen mäter 256 cm.
Single frame-grillen, som uppdelas i 
mindre sektioner av lameller, domin-
erar fronten. De trapetsformade 
strålkastarna arbetar med Audi Ma-
trix LED-teknik. Små, individuellt 
reglerbara lysdioder svarar för alla 
belysningsfunktioner, och mikrore-
flektorer möjliggör precis placering.
På sidopartierna är det de horison-
tella kanterna som är det mest fram-
trädande ovanför hjulen. Det låga 
rutpartiet smalnar av bakåt till en 
mycket platt C-stolpe, vilket fram-
häver den coupéliknande karak-
tären hos Audi crosslane coupé. 
Dörrarna sträcker sig långt ner, tack 
vare space frame-konstruktionen, 
vilket gjort det möjligt att ha väldigt 
låga trösklar.
De stora baklyktorna är en variation 
på samma tema som strålkastarna, 
kanten på bagageluckan delar upp 
dem i två delar. Stötfångaren, vars 



underdel är tillverkad i CFRP, 
innehåller en aluminiumdiffu-
sor som sträcker sig en bra 
bit upp. Taket består av två 
CFRP-skal och väger min-
dre än 10 kg. Föraren och 
framsätespassageraren kan 
lossa taket elektriskt, lyfta 
av det och placera det över 
bagageutrymmet.
Flyttbart: bagageutrymmet
Bagageutrymmet utgör en 
separat del av karosstruk-
turen och sitter fäst i baksätets 
ryggstöd (som är separata 
från sitsarna). Med en enkel 
knapptryckning rör sig hela 
enheten ca 40 cm framåt.
Föraren och framsätespas-
sageraren sitter skönt i ele-
ktriskt inställbara sportstolar 
med integrerade nackskydd. 
Skalet är av CFRP. På mittkon-
solen sitter en stor växelväljar-
espak som fälls fram elektriskt 
när bilen startas och används 
för att styra hybriddrivningen. 
På de båda rattekrarna sitter 
reglerytor för tummarna med 
vars hjälp föraren kan styra 
de flesta funktionerna. Lika in-
tuitivt kan dessa också styras 
via den stora pekskärmen på 
mittkonsolen.
Den låga instrumentpanelen 
är tydligt vinklad mot föraren. 
Reglagen till luftkonditioner-
ingen innehåller miniatyrdis-
player.

Audi crosslane coupé bjuder 
på nya online-tjänster som 
hör till Audi connect. Passag-
erarna är alltid uppkopplade 
till Internet – via Twitter, Face-
book – och kan skicka foton 
och videofilmer från resan. 
En helt ny finess är ”Escape 
Manager” som är ett program 
passagerarna kan använda 
för att recensera och kom-
mentera den rutt de kör för 
sina vänner.
Interiör design
Det dominerande materialet 
i kupén på Audi crosslane 
coupé är CFRP, som används 
i många olika variationer. På 
instrumentkåpan ligger t.ex. 
kompositfibrerna i en riktning 
– en nyhet inom bilsektorn. 
CFRP-komponenterna är 
något ljusare i färgen på vissa 
ställen, och något mörkare på 
andra – en effekt som åstad-
koms genom att man använt 
olika klarlacker.
Även aluminiumdetaljerna 
skiljer sig åt på ett raffinerat 
sätt. De flesta är maskinpol-
erade, men luftinsläppen är 
tillverkade i en svarteloxerad 
lättmetall. Kupégolvet är till-
verkat i glasfiberarmerad 
plast (GFRP) och innehåller 
sektioner av ett nytt mate-
rial: Tjocka strängar vävda 
av gummitrådar bildar en slit-
stark matta.



Gallardo LP 560-4 & LP 570-4 Edizione Tecnica



På Paris Motor Show 2012 förra 
månaden presenterade Lamborghini 
sin mest lyckade supersportbil hittills. 
Med en ny design som är mer aggres-
siv och extrem än någonsin.

Från och med november kommer den 
nya Gallardo-modellen att finnas tillgän-
glig hos Lamborghini’s återförsäljare 
världen över. Cirka 13.000 Gallardo 
har hittills producerats sedan 2003. To-
talt är det sex varianter som kommer 
att finnas tillgängliga med den nya de-
signen. Några av dessa finns även i Ed-
izione Tecnica-utförande, vilket innebär 
mer utrustning och att kunden har fler 
tillval att välja på. De två modeller som 
man fått mest information om hittills, 



är LP 560-4 och LP 570-4 Edizione 
Tecnica. Båda modellerna är utrust-
ade med permanent fyrhjulsdrift. Om 
man ska fortsätta kolla på nyheterna, 
har luftintagen i fronten blivit mycket 
större vilket ger ett aggressivare in-
tryck. Det har även tagits fram nya 
fälgar speciellt till denna serie; 19 
tummare i ”Apollo Finish”, vilket in-
nebär mattsvarta med ekar i polerad 
silver.
I Edizione Tecnica-utförande finns 
förutom mer valmöjligheter även 
några unika lack-kombinationer för 
att se råare ut. Här är kulörkombin-
tionerna:



Nero Nemesis: Matt svart kaross 
med Arancio Argos (orange) stolpar 
och frontintag.
Bianco Canopus: Matt vit kaross med 
Arancio Argos (orange) stolpar och 
frontintag.
Arancio Argos: Orange kaross med 
Nero Nemesis (matt svart) stolpar 
och frontintag.

Några mer detaljer om de tekniska 
bitarna finns ännu ej att tillgå, utan vi 
får återkomma om detta när det finns 
mer information att tillgå.

Bild: Lamborghini





Panamera Sport Turismo



Med konceptbilen Panamera Sport 
Turismo vill Porsche demonstrera 
hur smart och effektivt framtidens 
drivsystem kan utformas. Pana-
mera Sport Turismo förenar nästa 
generations hybriddrift med nya 
idéer om hur man kombinerar 
Porsches prestanda med använ-
darvänlighet i vardagen.



Panamera Sport Turismo är 
en vision om för hur en fram-
tida sportbil från Porsche kan 
se ut. Korta överhäng och stor 
baklucka - både sportigt och 
funktionellt. Konceptbilen kom-
binerar premiumbilens yttermått 
med lyxbilens inredning. Sport 
Turismo är 1 990mm bred, bara 
1 401mm hög och 4 950mm 
lång. Blinkers och positionsljus 
ryms i de C-formade ljusen-
heterna i de stora luftintagen i 
fronten. Tillsammans med LED-
strålkastarna i en innovativ de-
sign bildar de fronten på kon-
ceptbilen.
Karossens smidiga och rena 
linjer avbryts inte av några eft-
ermonterade detaljer - det finns 
till exempel inga konventionella 
ytterbackspeglar. Istället är två 
kameror placerade i luftutsläp-
pen på sidan och bilderna visas 
på instrumentpanelens display.
Bakre delen av karossen är helt 
omgjord men behåller ändå 
alla typiska kännetecken för 
Porsche. Bakljusen i LED-teknik 
och ljuspanelen med Porsche-
logotypen har en tredimensio-
nell form. En justerbar spoiler i 
kolfiber är monterad längst bak 
på taket och förbättrar mark-
trycket.
“e-hybrid” står för plug-in hybrid 
teknik från Porsche. 
Teknologin bakom drivsystemet 
avslutar nästa utvecklingssteg 



mot plug-in hybrid. Möjlighet-
en att även kunna ladda bat-
terierna från laddstolpar har 
kombinerats med ännu högre 
prestanda. Konceptbilen med 
upp till 416 hk kan köras i 
upp till 130 km/tim med en-
bart eldrift och har en räck-
vidd med eldrift på över tre 
mil. Panamera Sport Turismo 
uppvisar också imponerande 
bränsleekonomi, i blandad 
körning drar den enligt NEDC 
mindre än 3,5 liter per 100 km 
och koldioxidutsläppen är un-
der 82 gram per kilometer.
Drivsystemet i Pana-
mera Sport Turismo är en 
avancerad utveckling av 
det fullhybridsystem som 
Porsche redan idag använ-
der i Panamera S Hybrid och 
Cayenne S Hybrid. Den nya 
elmotorn utvecklar cirka 95 
hk, ungefär dubbelt så myck-
et som i dagens hybridsys-
tem från Porsche. Den över-
laddade V6-motorn på 3 liter 
ger som tidigare 333 hk. Med 
båda motorerna i drift tillsam-
mans accelererar koncept-
bilen från noll till 100 km/tim 
på mindre än sex sekunder.

Framtidsorienterad inredning
Inredningen är en framtid-
sorienterad tolkning av det 
rena sportbilsuttrycket, det 
vill säga så litet som möjligt 

och så mycket som är nöd-
vändigt. I stället för klassiska 
instrument är en stor färgdis-
play placerad framför föraren. 
Den kan ta fram all informa-
tion om bilen som behövs, allt 
från varvräknare till fordon-
sinformation och navigation. 
Två monitorer på var sida om 
den här displayen visar bilder 
från de yttre “backspeglarna” 
i form av sidokamerorna.
Panamera Sport Turismo ger 
föraren helt nya möjligheter 
till skräddarsydd kommuni-
kation. Föraren kan använda 
mobiltelefonens tjänster för 
att nå och kontrollera viktig 
fordonsinformation via en 
app i sin smartphone. Ladd-
kontroll via mobilen visar hur 
välladdat batteriet är och den 
kan förutsäga hur lång tid det 
tar att ladda det fullt. Dessu-
tom finns ett tidur för laddnin-
gen. Mobilen kan även an-
vändas för att styra funktioner 
inne i bilen, som till exempel 
att i förväg starta luftkondi-
tioneringen som då drivs av 
elektricitet från ett laddurtag.

Bild & Text: Porsche
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Nya Cayenne Turbo S är med sina 
550 hk toppversionen i Porsches 
SUV-program. Med sitt avancerade 
aktiva chassi är den en sportbil 
förklädd till SUV och med köregens-
kaper som överträffar många sport-
bilar.
Alla Cayennes grundläggande 
egenskaper har lämnats oförän-
drade, den har god framkomlighet i 
terräng, den är komfortbel och den 
är en stark och trygg dragbil.
Bränsleförbrukningen 11,5 liter per 
100 km är densamma som i Cay-
enne Turbo, vilket gör den mer 
bränsleeffektiv i förhållande till mo-
toreffekten. Nya Turbo S har 50 hk 
extra jämfört med Cayenne Turbo 
och vridmomentet har ökat från 700 
Nm till 750 Nm, vilket ger bättre ac-
celeration och högre toppfart. 0 -100 
km/tim går på 4,5 sekunder (-0,2 
sekunder) och toppfarten är 283 km-
tim (+5 km/tim).
Cayenne Turbo S har systematiskt 
utvecklats för bästa köregens-
kaper. Därför ingår alla relevanta 
kontrollsystem i standardutrust-
ningen. Liksom Cayenne Turbo 
har den luftfjädring och det aktiva 
dämpningssystemet PASM. Des-
sutom har den Porsche Dynamic 
Chassis Control (PDCC), som min-
skar krängningen i kurvor till i det 
närmaste noll och gör bilen smidig-
are och bekvämare. Porsche Torque 
Vectoring Plus (PTV Plus) är också 
standard. Systemet kan fördela 
kraften till varje enskilt hjul och till-



sammans med en elektroniskt 
reglerad bakre differentialspärr 
ger det bättre fäste och kvickare 
egenskaper under alla körförhål-
landen. Nya Cayenne Turbo S är 
också som standard utrustad med 
Sport Chrono-paketet.
Exteriört utmärker sig Cayenne 
Turbo S med detaljer som att luf-
tintagen, strålkastarinfästningen 
och delar av backspeglarna har 



lackerats i högglanssvart. 
Även 21-tumsfälgarnas in-
sida har lackats svarta med 
samma högglansfärg.
Porsche har tagit fram tvåfär-
gade läderpaket i nya färger 
och mönster särskilt för Cay-
enne Turbo S. De finns i svart/
Carrera-rött eller svart/Luxor 
beige med dekorativa söm-

mar i kontrasterande färger. 
Kolfiberpaketet kompletterar 
läderinredningen och fram-
häver såväl bilens som mate-
rialvalens kvalitetsnivå.
Porsche Cayenne Turbo S 
lanseras i januari nästa år. 
Priset i Sverige blir 
1 483 000kronor.



Mercedes Benz SLS AMG Black Series



Tänk dig en lättare Mercedes 
SLS med en starkare motor 
och yttre som du inte kan slu-
ta älska. Modellen heter AMG 
Black Series och är allt annat 
än snäll. SLS:en bygger ju på 
den klassiska 300SL, även kal-
lad måsvinge-mercan. Måsv-
ingarna har man behållt och 

karosslinjerna skvallrar lite om 
arvet, men där slutar likheterna.
Efterson SLS:en har en av 
klassens kanske värsta motor-
ljud, kommer man nog inte bli 
besviken på Black Series. Man 
har nämligen höjt varvstoppet 
till 8.000 rpm! Effekten har ökat 
och motorn ger hela 613 hä-



star, men vridmomentet har minskat 
något. Tillverkaren har även gjort en 
hel del viktbesparingar. Allt detta ger 
slutresultatet 0-100 km/h på ca. 3,6 
sek. och en toppfart som ligger över 
300 km/h.

Nya SLS AMG Black Series erbjuder 
också en rad vackra detaljer och ma-
terialet man användt är självklart kol-
fiber. Även sportstolarna i alcantara 
är av lättare typ än i standard SLS:en. 
Ett aerodynamiskt paket finns som 
tillval, vilket ökar bilens downforce 
bland annat med hjälp av en justerbar 
vinge.
Prislappen ligger på över 2 miljoner 
kronor, men förmodligen väcker den-
na bil mer uppmärksamhet än en Fer-
rari i samma prisklass.
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