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Köpstark målgrupp

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Nu har vi åter igen gjort en 
läsarundersökning och resultatet 
blev häpnadsväckande. 64% 
handlar delar och tillbehör till bilen 
för över 50 000kr! Det betyder att 
vår målgrupp är extremt köpstark. 
Att sedan 13,7% äger bilar till ett 
värde av 1 miljon är också siffror 
vi nu fick bekräftade. Vi visste att 
många läsare hade dyra bilar i 
garaget, men alltid extra kul när 
man får det på papper. 

Undersökningen stärker vårt 
arbete inför kommande år och 
lär oss mer om vilka personer 
som faktiskt läser vår tidning. 
Men för det skall vi inte anpassa 
innehållet alltför mycket. Vi skall 
fortfarande göra som vi vill, när 
vi vill. Det är det som format 
vår tidning till där vi är idag. Att 

ständigt kunna anpassa sig för 
trendskiftningarna som sker 
samt hålla ett blandat men bra 
innehåll är det som GreenLight 
Magazine står för. Får ofta höra 
från våra läsare att de uppskattar 
vårt arbete, det är det som gör att 
man orkar skapa nya nummer år 
ut och år in på ideell basis. 

Vi planerar nu för ett nummer 
där vi sammanställer de guider 
och tester vi gjort genom åren. 
Dock kommer inte allt material 
att få plats men är en bra början. 
Denna kommer att släppas efter 
årsskiftet och troligtvis kommer 
den också att publiceras på vår 
nya site som just nu planeras.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus



Vi följer inte utvecklingen,

vi leder den..!

Fornminnesg. 4 • 253 68 Helsingborg
042-450 87 10  • info@drivknuten.se

www.drivknuten.se

Knutkors 
Mercedes Vito

Drivknut till 
VW, Audi, Volvo

Drivaxlar till Volvo

Stickaxel VW

Allt för din drivlina i lager till marknadens lägsta priser! 
Våra reservdelar är alltid av minst originalkvalitet, med bättre garantier.

Fr. 1.490 kr

Drivaxel Nissan

Fr. 399 kr

699 kr

320 kr

Fr. 1.111 kr

Damasker i
silikon
220 kr
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Adrenalinet, farten och kän-
slan som uppstår när flera 
hundra åskådare jublar när 
man åker fort och brett med 
en tjock rökridå bakom sig 
måste vara någon varje män-
niska bör få uppleva 

Att ha en släkt som mer eller 
mindre bor på motorevene-
mang och är engagerad i att 
sina barn ska få köra finns det 
få utav. Innan ens tankarna 
om att köra en bil på tvären 
i över 200 kilometer i timmen 
var det en morbror som fick 
Rasmus Möller att köra ju-
niordragracing under några 
år. Denna sport är inte precis 
som innebandy, där du går till 
närmsta sportbutik och köper 
dig en klubba och ett par in-
omhusskor, här krävs både 
pengar, kunskap och tid. Men 
har man föräldrar och släktin-
gar som brinner för detta så 
är det inga bekymmer. Dessa 
små fartdunder drar iväg fort 
när granen slagit om till grönt, 
8,1 sekunder och 130 km/h 
på 201 meter. Men juniorklas-
sen vara inte för evigt och vid 
16 års ålder började intresset 
för dragracing svalna.
-Jag hade behövt gå upp i 
klass till något högre än Ju-
nior då man max får vara 18 
år och tiden var snart där, 

Rasmus skolades in av familjen redan 
som barn vad motorsport var. Han var 
inte gammal när han började med junior 
dragracing.



säger Rasmus.
Gymnasietiden var här, nu 
började nedräkningen på 
de sista åren i skolbänken. 
Men andra saker var mer in-
tressanta, nämligen börja 
övningsköra och tävlingsfor-
men drifting. Juniordragstern 
såldes och pengar som Ras-
mus sparat ihop genom alla 
åren blev grunden till hans 
första driftingbil, en Nissan 

Till en början blev det bogsering mellan 
eventen. För ofta var oturen framme att 
något gick sönder.



S13 i originalutförande. Under 
vintern gjorde Rasmus lättare 
modifieringar på den såsom 
coilovers, svetsad diff, sportstolar 
och andra basic saker med mot-
orn.
-På den tiden visste man inte rik-
tigt vad man höll på med riktigt 
och vad som verkligen var vik-
tigt. Hade man haft mer kunskap 
skulle man ju aldrig börjat trimma 
och haft originalmotorn som är 
en 1.8 liter på 4 cylindrar med 
världens sämsta vrid, säger Ras-
mus med ett skratt.
Sommaren 2011 lyckades Ras-
mus som nylicensierad drifting-

förare att få köra på några event, 
även om det var väldigt tuff att få 
till det. Bilen kördes till och från 
evenemangen så gick något 
sönder så fanns bara ett alterna-
tiv för att få hem den, genom att 
bogsera. Vill påstå att grabben 
har en jäkla vilja och engage-
mang till denna motorsport, vilken 
16 åring vänder på varenda öre 
för att kunna komma iväg för att 
köra drifting samtidigt som han 
efter skolan jobbar för att få ihop 
ekonomin. Rasmus har lyckats, 
detta har gjort att han tagit sig dit 
han är idag. 
På höstkanten fick mannen ba-

Trots Rasmus unga ålder har han satt 
sitt namn på den svenska driftings-
cenen.



Idag har denna Nissan S14 hela 815hk 
under huven. Men Nissan motorn som 
en gång satt där original är utbytt 
mot en från konkurrenten Toyota.



kom Pony Drift, Michel Rayes, 
upp ögonen för Rasmus. Un-
der hösten blev Team Pony 
Drift ett tvåmannateam och 
har sen under åren utökats. 
Det var även här som Ras-
mus kände att den gamla S13 
inte skulle palla mycket mer. 
Drömmen om att köra i PRO 
klassen inom kort stod högst 
upp på prioriteringslistan. En-
klaste sättet Rasmus skulle 

kunna göra detta möjligt i det-
ta skede var att hitta en färdig 
PRO-bil och sedan utveckla 
den allt eftersom. Bilvalet till 
detta låg närmre än vad han 
trodde, bara ett sund i mellan 
stod föredetta Team Falken 
Nissan S14 med 2JZ mo-
tor på cirka 350 hästkrafter. 
Snabbt krängde Rasmus sin 
Nissan S13 och grävde så dj-
upt det gick i spargrisen.  

Rasmus är nöjd med bilen och 
planerna just nu är att låta den 
tjänstgöra ett tag till på bredden runt 
banorna.



Bilen var ”Turn-key” 
och redo att köras 
med, säger Rasmus.
Men som många av 
er som håller på med 
drifting vet, så slits 
delar något fruktans-
värt. På Toyotamo-
torerna som 1JZ och 
2JZ är kylningen är ett 
stort problem. För att 
få detta att funka op-
timalt krävdes en del 
modifieringar. Rasmus 
flyttade kylaren, elek-
trisk vattenpump och 
diverse andra modifi-
eringar. Under de tre 
åren som nu Rasmus 
ägt bilen har det hänt 
mycket.
Egentligen är det 
bara buren som inte 
har rörts. Allt annat 
är förändrat, skrattar 
Rasmus.
Motorn är ombyggd 
av John på JE Balans 
& Motor som är en av 
teamets sponsorer. 
Motorn är numera ex-
tremt stryktålig och 
levererar för stunden 
815 hästkrafter. Ras-
mus och även många 
andra driftingförare 
kör med Wisefab som 
är det ledande mär-

ket på marknaden 
inom styrvinkelkit och 
bakvagnskit för drifting 
och racing. Rasmus 
S14 var den första 
bilen i Sverige med kit 
både bak och fram från 
Wisefab. 

Detta har gjort att bilen 
presterar sjukt bra med 
massa grepp bak och 
sjuk styrvinkel på 65 
grader fram, säger en 
leende Rasmus. 
Rasmus och team-
kompisen Ervin har 
även tagit från ett 
Rocket Bunny inspire-
rat kit till bilen för att få 
en aggresiv look. Er-
vin som också har en 
Nissan S14 har exakt 
samma kit och bilarna 
ser identiska ut. 
Rasmus verkar inte ha 
några planer att sälja 
bilen, så vidareutveck-
lingen lär fortsätta. 
Även teamet fortsät-
ter och växa och nöjer 
sig inte med att bara 
åka runt på träffar. De 
håller i den populära 
driftingskolan Pony 
Drift Academy som ni 
kan läsa om i nästa 
nummer. 

Styrvinkeln ligger nu på 65 grader vilket underlättar 
när man skall drifta i PRO-klassen.



 

FAKTA
Namn:  Rasmus Möller
Ålder: 21
Bostadsort:Kvidinge
Arbete:Lastbils chaufför

Bilmodell: Nissan Silvia S14 
Årsmodell: 1996
Hur länge har du/ni ägt bilen: sedan 2012

Tack till: 
Vill ägna ett stort tack till mina vänner men framför allt min familj 
som alltid stöttar mig, mitt team, Ervin, Eva & Michel som alltid 
stöttat och funnits där för en. Våran sammanhållning är sjukt go 
och vi är som en egen liten familj. Och inte minst våra sponsorer/
partners som alltid ställer upp och tror på oss och det vi gör.



14-November
Nedräkningen har börjat



Hur kom det sig att du började intressera dig för Drifting?
Har alltid haft ett stort intresse för japanska bilar och har sladdat med allt ifrån trampbil till moped. 
Så när man laddade ner dom första japanska driftingklippen ifrån Napster någon gång runt år 
2000 så var man fast. Drifting skulle det köras!

Om du skulle ranka dig själv som driftingförare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du lig-
ger på? Varför? 
En svag 7:a, finns endel att slipa på!

Vilken är din bästa driftingupplevelse?
Bästa upplevelsen bakom ratten är 2009 när jag precis byggt om bilen och körde Gatebil för första 
gången. 340hk SR20 och inte en aning om vad jag höll på med bakom ratten. Men fint gick det 
och kul var det!

En förare kan alltid bli bättre, är det något du anser dig själv du skulle behöva bli bättre 
på? Bli bättre på allt men chassie inställningar skulle jag vilja ha mer tid till att lära mig om! Olika 
setups för olika bantyper osv 

Vem är din driftingförebild?
Fredric Aasbø såklart! Har alltid haft ett långsiktigt sikte på honom och han gör så mycket gott åt 
sporten! Men även Johan Halvarsson, han har varit en förebild för mig med mycket under åren!

 
Bästa garagedrycken?
Vatten!

Fakta
Namn: 
David Skogsby 
Ålder: 
25
Bor: 
Kumla
Arbete: 
Däckmontör/
Civilstatus:  
Singel

Providing You with Originals since 1991



Providing You with Originals since 1991

Hur mycket tid lägger du ner i veckan på att köra samt fixa med bilen?
Under säsongen så är det mellan 30-60 timmar under en vecka då det är tävling beroende på skicket 
på bilen. Bakom ratten blir det bara någon timme.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
 Har fullt upp med med att hålla igång tävlingsbilen så den får all kärlek!

CALVIN HARRIS & DISCIPLES 
 How Deep Is Your Love

AVICII
 Waiting For Love

BADPOJKEN - 
Johnny G (The Guidetti Song)

NICKY JAM/ENRIQUE IGLESIA
 El Perdón

MADCON FT. RAY DALTON
 Don’t Worry

0.1
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0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
OMI
Hula Hoop



ALLTID
FRI FRAKT

30 DAGARS
ÖPPET KÖP

ÄR DU 
FÖRBEREDD
INFÖR 
VINTERN?

DÄCK- & FÄLGEXPERTEN

Vinterdäck
= MOLWAY



EVENEMANG
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Daniel Serénus



Motorsporten Time At-
tack är hetare än någon-
sin och har i år tack vare 
Superior Medias arbete 
fått en större kännedom. 
Det har helt enkelt bör-
jat bli en publiksport och 
detta märktes när det ar-
rangerades festival på 
Mantorp Park,  en per-
fekt Time Attack-bana 
som denna eventdag 
bjöd på bilar i världsk-
lass. Sverige har verk-
ligen satt sin plats på 
Time Attack kartan. För 
det var inte bara sven-
ska bilar på plats, utan 

allt från en litauisk sten-
hård Opel Speedster till 
norska Nismo raketer. 
Time Attack Festival är 
en grym tillställning som 
ger extra skjuts i Time 
Attackens utveckling när 
det kommer till att vara 
publikvänlig. Det finns 
klart saker man kunde 
gjort bättre men över lag 
var upplevelsen i toppk-
lass.

Detta event hade något 
för alla helt enkelt. Men 
det som var viktigast var 
inte vilka bilar som var 

Senaste versionen Lotus Exige V6 men 
långt ifrån original. 



på plats utan vem som skulle 
plocka hem den ärofyllda titeln 
”King Of Mantorp”. 

Det är två starka namn denna 
dag: Robin Antonsson och 
Richard Cornacchini (eller Su-
pramannen som flera känner 
honom som). Men inom Time 
Attack är den snart Robin som 
är den nya supramannen. För 
trots strul lyckades Robin köra 
in på första plats i PRO-klas-
sen. Robin är extrem snabb 
runt banan med sin hemma-

Vädergudarna var på arrangörernas sida 
denna dag på Mantorp.



fixade Supra som ständigt 
är i utveckling. Han går in 
och sätter tider som få tror 
är möjliga. Mr. Cornacchini i 
sin Porsche är som gjort för 
Time Attack, han kör  riktigt 
fort och det har man verk-
ligen kunnat skåda i årets 
serie. 

Sporten Time Attack kom-
mer inför 2016 att bli ännu 
starkare och vi på tidningen 
kommer att hålla lite koll på 

Daniel Wembo var nöjd med både tiderna 
och dagen i sin helhet.

Det är fult att peka!

En Opel Speedster med en nypa 
modifikation hade skeppats över 
från öster.



utvecklingen i garagen under 
vintern. Detta för att ha full 
koll på vad som händer inför 
kommande säsong. Har man 
missat motorsporten Time 
Attack Får du inte missa 
kommande säsong, tävlings-
formen är här för att stanna.

Ferritas VD Micael Ljungström 
piskade sin Porsche GT3 hårt runt 
banan.



Med lite aerodynamiska modifika-
tioner blir även BMW Z4 en bra Time 
Attack bil.

Carl Winberg hade tyvärr otur med 
sin kompressormatade Honda Civic.



Ett kärt återséende på banan var denna AC-cobra som 
tyvärr inte passar in i Time Attacks reglemente utan viss 
dispans.

Trots problem med bränslepumpen 
visade Robin vart skåpet skall stå.



Mycket strul för Alx Danielsson och hans GT-R denna 
säsong. Men teamet laddar inför nästa år.

Erik Karlén har nu fått EVO:n att presetera och är en 
mycket duktig Time Attack förare.



Richard Cornacchini är oslagbar med sin brutala Porsche. 



Många extrema bilar denna dag och även en rad utlänska 
tids-jägare fanns på plats.





TUNING CAR
Foto:  Robert DUDDAN 

Claesson

BMW 5-serie 900+ hästkrafter på hjulen & 1020 nm





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Frankfurt IAA websida



6 procent större än 
föregående år kanske inte 
säger så mycket, men säger 
vi siffran 50 000 mer än de-
ras bästa år som var 2013 får 
ni ett hum. 931 700 besökare 
vilket är 12 gånger (!) större
 än vår svenska motsvarighet

Närfaktan över hur stort om-
råde företagen, bilar och så 
vidare exponeras på får man 
förståelse att Frankfurtmäs-
san inte är något man knal-
lar igenom på en dag. Vill 
man sedan gå och och se 
vad ALLA 1108 företag hade 

Mercedes Benz monter var “outstanding”. 
De visade på framgång i deras breda 
modellutbud.



att erbjuda så förstår ni att en bilin-
tresserad knappt klarar av det på 10 
dagar. 

Arrangören är väldigt duktiga att 
mäta statistik och ser en trend att 
fler och fler yngre besöker mässan, 
genomsnittsåldern i år var 34 år. 

Ska du besöka mässan bör du inte 
vara rädd för att trängas. Tänk er 
dagarna innan jul i exempelvis Stock-
holm, det är luftigt jämfört om du vill 
fram och kolla noggrant på någon 
bil. Även billeverantörerna hade 
sparat extra många världspremiärer 

En simulator med plats för tre



till Frankfurt mässan, hela 
218 stycken. För att nämna 
några som det pratats mest 
om var ??????. 
Ifall du går i tankarna att 
besöka Frankfurt IAA, se till 

att boka boende i god tid, 
plocka ut en vecka semes-
ter för det lär behövas om 
du vill hinna se allt i hyffsat 
lugnt tempo. 

Mycket fokus på EL som framtidsbränsle..



Nissan's nya konceptbil. Har Juke´n fått 
ett syskon?



Tunern Mansory gör ingen besökare 
besviken.



Framtiden verkar bjuda på rejält med bas.

Klass på Bentleys monter.





POSTER
Foto:  Hjalmat Van Hoek 

www.jallegraphics.comBMW M4 Schmiedmann



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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

Generalagent / Importör / Distributör av 
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining 
Monkey, Race Ramps, HRX och Toor-
ace. Produkterna finns i vår webshop 
och hos mer än 200 återförsäljare i 
Skandinavien! 

www.seabeach.se

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

Däck & Fälgar

VI KAN R-DÄCK!.  
Kolla in vår webshop som är fylld med 
produkter från välkända tillverkare 
 
www.ralphsdack.com 
 
Tel: 0520-44 44 99 
 
Sjuntorp

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se



Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Belysning

Brett sortiment av LED arbetsbelysning, 
xenon arbetsbelysning, takramper, 
varningsljus- & utryckningsljus, xenon 
konverteringssatser m.m. till marknadens 
absolut lägsta priser.  Snabb leverans 
inom hela Sverige och tillmötesgående 
kundsupport 7 dagar i veckan!

 www.crazyride.se

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

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

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Över 26,000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, Mini, Porsche, SEAT, 
Skoda & Volkswagen. Allt som en kund 
kan önska sig som söker seriösa uppdat-
eringar.

www.stertman.com

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Extremeprotect är ett långtidsverkande 
starkt eco lackskydd för dig som vill ha 
ett lättskött och slitstarkt lackskydd. Ex-
tremeprotect Glass Coating / Drive and 
Shine 

www.extremeprotect.se

072-854 53 57
Stockholm
info@extremeprotect.se

Motorsport-produkter

Spacer tillverkning

Egentillverkning av spacers efter kun-
dens önskemål till alla bilmodeller & 
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods 
ect. Högsta kvalitet & passform! 

www.manton.se

Tel: 0586-35888
Karlskoga



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 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,  
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint m.m.

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris 
Vi har FIA godkända produkter samt 
folkrace godkända som passar mycket 
bra till bankörning på klubbnivå  

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till 
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fos-
gate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Au-
dio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

Coilovers och tuningprodukter till riktigt 
bra priser, fri frakt på hela sortimentet! 

www.getlow.se

info@getlow.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

www.Billjudgruppen.se

Färgelanda

Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Silikon slangar m.m.

Do88: Sveriges största sortiment med 
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager. 

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering & Foliering

Specialister på helfoliering och for-
donsdekor. Ett fullserviceföretag inom 
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din 
bil till något unikt och personligt på några 
dagar

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se

054-210 400

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

Civinco Tuning Excellence är proffs på 
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco, 
DTA, NIRA, Haltech, Link ... 
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över 
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjust-
eringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonver-
teringar

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Billjud



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist



På en NetonNet-parkering i Uppsala där 
de hetaste stancebilarna möts upp.
Sedan 2011 har gänget bakom Wescrape 
anordnat denna årliga träff på hemelek-
tronikkedjans parkering. Just detta år 
var precis stuket stance väldigt nytt inom 
Sverige, men ändå lyckades 60 utställare 
dyka upp och wescrape meet började bli 
en snackis. Trots att träffen lyckades dra 
ihop 60 bilar gjorde gänget ett uppehåll 
av okänd anledning fram till 2014. Och 
trots att träffen inte hade arrangerats två 
år så måste folk gillat gängets upplägg av 
träffen då 100 bilar av hög klass dök upp, 
hela området var fullt. 
Inför 2015 krävdes mycket mer jobb då 
man behövde mer utrymme för att möta 
den stora efterfrågan. Som vanligt se-

Bra “fitment” är det som gäller.



dan starten 2011 har chefen 
för netonnet alltid varit samar-
betsvillig och hjälpt till med så 
mycket han kan. Fler sponsorer, 
större område att ställa ut bilar 
på, försäljning av mat och dryck 
var några av saker som gjorde 
årets träff till den största som 
wescrape arrangerat. Allt arbete 
plus det ökade intresset av att 
bygga bil inom stuket stance har 
gjort att för varje år så ökar an-
talet utställare ganska mycket. 
I år ställde 160 bilar ut och då 
kan jag även tänka mig att det 
fanns flera som ville ställa ut. 
Wescrape gänget har valt att 
man får föranmäla sin bil, dels 
för att hålla hög kvalité på de ut-

ställande bilarna och samtidigt 
rymmas på det begränsade om-
råde som disponeras. 

På kvällen finns möjlighet att 
forsätta umgås med likasinnade 
och njuta av god mat och dryck 
och festa ihop in på småtimmar-
na.

Tror ni wescrape gänget kan 
utöka området så att det blir 200 
utställare till 2016? Borde vara 
möjligt då intresset för stance är 
större än någonsin! 

Även svenska Porsche-ägare vågar sänka 
med luft.



Marcins nya färgkombination är slående 
vacker.



Läckert byggt på en gammal bubbla.



Snygga fälgar och låg markgång är hetast 
just nu.
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Text: Christoffer Talvis

Foto: Joakim Engen 
Myhrvold



Sedan något år tillbaka har detta 
varit en av höjdpunkterna på året, 
att ta sig till Rudskogen inför sista 
Gatebil evenemanget. 

Här har förarna laddat för fullt, 
gasen i botten, lite skit samma 
ifall bilen går sönder för man har 
vintern på sig att fixa den. Men 
sedan två år tillbaka har folket fått 
mer av Gatebil vilket har inneburit 
att bara någon vecka efter Gate-
bil Rudskogen som brukar vara i 
början av september har vi svens-
kar fått ytterligare ett evenemang 
på Mantorp Park, vilket verkar 
uppskattas av många svenskar. 
Men har man aldrig varit på någon 
Gatebil i Norge rekommenderar 
jag starkt att ta sig till Rudskogen 
på sommarfestivalen eller i sep-
tember då området och banan är 

helt perfekt för denna typ av drift-
ingevenemang. 

Här har ni ett kollage från Norges 
sista Gatebil för året. Datum för 
nästa års evenemang finns redan 
tillgängliga, boka in dessa i kalen-
drarna på en gång!

30 JANUARI. ON ICE, SIGDAL 
20-22 MAI. VÅLERBANEN, 
NORGE 
17-19 JUNI. MANTORP PARK, 
SWEDEN 
8-10 JULI. RUDSKOGEN, 
NORGE 
9-11 SEPT. RUDSKOGEN, 
NORGE 
24-25 SEPT. MANTORP PARK



Extremkörningen bjöd på en hel del 
grymma bilar



Den norska folkdräkten kom också fram.

Det gick brett genom kurvorna



Denna Ford Anglia är allt annat än original



V8 motorer blir mer och mer populära i 
driftning sammanhang



Jens Stark Junttila representerade Sverige 
under Norges sista Gatebil för säsongen.

Team Spy optics rattade denna bil som är 
Lexus svar på Toyota Supra.



Stopp i lagens namn och upp med hän-
derna.

Även en del utställningsbilar var på plats.

GT86:an är som gjort för drifting.



Trots växlande väder fick man allt se lite 
rök på banan. 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

www.Billjudgruppen.se

Färgelanda

Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Silikon slangar m.m.

Do88: Sveriges största sortiment med 
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager. 

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering & Foliering

Specialister på helfoliering och for-
donsdekor. Ett fullserviceföretag inom 
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din 
bil till något unikt och personligt på några 
dagar

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se

054-210 400

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

Civinco Tuning Excellence är proffs på 
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco, 
DTA, NIRA, Haltech, Link ... 
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över 
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjust-
eringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonver-
teringar

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Billjud



REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto: FERRARI



1898 föddes Enzo Anselmo 
Ferrari i staden Modena 
i norra Italien. I början av 
20-talet började Enzo som 
racingförare för Alfa Romeo, 
vilket medförde att han dä-
refter även blev återfösäl-
jare för just Alfa Romeo i 
hemstaden Modena. 1929 
startade Enzo racingstal-
let Scuderia Ferrari och 
som även blev starten för 
företaget. Biltillverkningen 
startade dock flera år sena-
re. När Alfa Romeo lade ner 

sin tävligsverksamhet 1933, 
blev Scuderia Ferrari inof-
ficellt ett fabriksteam och 
tog fram tävlingsmodellerna 
Bimotore och Alfetta. 1938 
drog Alfa Romeo igång sin 
tävlingsverksamhet igen och 
man anställde Enzo som 
stallchef för teamet. Dock 
lämnade Enzo stallet redan 
efter en kort tid.
Ferrari startade sin första 
produktion vid sidan av täv-
lingverksamheten under en 
industriell markand på upp-



gång och man började tillverka 
maskinutrustning. Företaget fick 
namnet Auto Avio Costruzioni. 
Enzo förbjöds att tillverka egna 
bilar under annat varumärke än 
Alfa Romeo på grund av att Alfa 
Romeo ansåg att Enzos namn 
var alldeles för förknippat med 
deras varumärke. Men förbudet 
varade bara i 4 år och därefter 
var det fritt fram för Enzo att till-
verka bilar under egen flagg.
Men först var inte tanken att till-
verka sportbilar, utan detta blev 



nödvändigt för att få ekono-
mi till tävlingsverksamheten. 
Det var inte förrän under 
40-talet som de första bilarna 
tillverkades. 1948 startades 
F1-stallet Scuderia Ferrari 
och sedan dess har man va-
rit aktiv i F1-serien med mån-
ga framgångar. Många stora 
förare har kört en röd Ferrari 
F1-bil, t.ex. världskända Mi-
chael Schumacher.

De första Ferrari-bilarna 
hade frontmonterade motor-
er och en motorvolym på upp 
till 2-liter, något som gjorde 
bilarna extremt kraftfulla för 
sin tid. 1948 tillverkade man 
modellen Inter 166 som hade 
en Weber-förgasare och 12 
cylindrar, vilket resulterade i 
110 hk. Detta var dubbelt så 
mycket som en Porche 356 
från samma år.

1968 kom kultmodellen 
Dino, som är uppkallad efter 
Enzos son som trakgiskt nog 
dog i en muskelsjukdom bara 
24 år gammal. Dino 206 var 
en mindre sportbil som nu 
fått motorn placerad i mitten. 
Bilen hade en 180-hästars 
V6-motor försedd med tre 
stycken Weber 40-förgas-
are.
En bil som man kan se flera 
av i Sverige, är Ferrari 348. 



Den har en 300-hästars V8 som 
låter lika vackert nu som då. 
Modellen tillverkades mellan 
1989-95.

Men bolagets kanske mest omta-
lade bil måste nog vara den man 
namnsätte efter självaste Enzo 
Ferrari. Modellen Enzo blev det 

mycket skriverier om och man 
tillverkade till och med 50 bilar 
mer än man utlovat. Totalt nådde 
produktionen 400 exemplar, vilka 
idag är nästintill ovärderliga.

Några saker som gjort Ferrari till 
en framgångsaga, är de starka 
och racinginsprierade motorer-



na, den odödliga desigen och 
den röda färgen. Den så kal-
lade Ferrari-röda färgen kom-
mer från att man använde den 
inom motorsporten för att iden-
tifiera vilket land bilarna kom 
från. Färgen heter Rosso Cor-
sa och betyder grovt översatt 
”tävlingsrött”

Enzo följde bolaget fram till 
sin död 1988. Han blev 90 år 
och är en sann bilikon. Bolaget 
Ferrari köptes av Fiat 1968 och 
har därefter aldrig bytt ägare.







Vårt sortiment innehåller
400 920 produkter



Bugatti Gran Turismo concept



Under Frankfurt mässan valde 
Bugatti att göra en ”copy cat” 
av vad Volkwagen gjorde till 
Wörthersee, helt enkelt släppa 
en bil som figurerat i TV-spelet 
Gran Turismo.

Detta är en indikation på hur 
den nu 10 år gamla Vey-
rons efterträdare Chiron kan 
komma att se ut. Koncept-
bilen man enkelt valt att kalla 
Bugatti Vision Gran Turismo 
har klassiska Bugatti former 
from så väl den legendariska 
Type  57 som Veyron. Att nu 



visa upp en fullskalig version 
av en TV-spelsbil är dock inget 
nytt men att ett bilmärke med 
kunder med stora plånböcker 
gör det är dock sensationellt.

Detta kan tyckas vara ett bra 
PR-trick för bolaget som haft 
svårt att få vinst i sin verksam-
het trotts dyra bilar. Koncept-
bilen har i alla fall gett många 

frågvisa journalister en del 
frågetecken att reda ut. För Bu-
gatti bekräftar varken om den-
na bil skall komma i produktion 
eller inte. Men rykten säger att 
det kommer  i så fall bli Bugat-
tis snabbaste och råaste bil hit-
tills. Något som dess yttre kan-
ske bevittnar om. 









Felino CB7



Fyrhjulsdrift är förstavalet för mer 
än en av tre köpare av Porsche 
911. Med nya 911 Carrera 4 och 
911 Targa 4 kan de nu dra nytta 
av den senaste, sportigare och 
bekvämare generationen Porsche 
911. De innovativa turbomotorerna 
är starkare och drar mindre bränsle 
och den förbättrade fyrhjulsdriften 
ger bättre och säkrare köregens-
kaper.
Det adaptiva chassit PASM 
(Porsche Active Suspension 
Management), nu standard, ger 
med tio mm lägre markfrigång en 
ännu större bredd mellan spor-
tiga köregenskaper för bana och 
avslappnad långfärdskörning. 
Bakaxelstyrning, som nu är ett till-
val i Carrera 4-modellerna, vidgar 
väsentligt det dynamiska spektrat.



Inuti bilen har uppkopplings- 
och infotainment-systemet 
Porsche Communication 
(PCM), som nu är standard, 
förbättrats med enklare han-
tering och en multi-touch-
skärm.
De fyrhjulsdrivna modeller-
na har inte bara de syn-
liga förändringarna från nya 
generationen 911 Carrera 
utan också sina egna sär-
skiljande kännetecken. Till 
exempel ger nu ljusrampen 
mellan bakljusen en speciell 
effekt tack vare sin medvetet 
utformade tredimensionella 
design. När ljuset sätts på 
förstärker det intrycket av 
djup. Det understryker ock-
så det typiska utseendet på 
alla fyrhjulsdrivna 911 med 
bakskärmar som är 44 mm 
bredare, liksom i tidigare 
modeller.
Andra förändringar på den 
nya generationen 911 sträck-
er sig från strålkastarna med 
fyrpunkts varselljus till den 
nya bakluckan med vertikala 
galler över luftintaget och 
nya bakljus med de karak-
täristiska bromsljusen med 
fyra punkter.
Utseendemässiga förändrin-
gar understryker också den 
sofistikerade elegansen hos 
911 Targa. Med sin speciella 
utformning fortsätter den att 



särskilja sig från coupén 
och cabrioleten. Precis 
som legendariska ur-
sprungliga Targa har den 
den karaktäristiska breda 
Targabågen, ett löstag-
bart tak över framsätet 
och den stora bakru-
tan som går runt hörnet. 
Taksegmentet kan öpp-
nas och stängas med ett 
knapptryck och tygtaket 
förvaras bakom baksätet 
när det öppnas.
Snabbare men tolv pro-
cent lägre förbrukning
Bakom förnyelsen av box-
ermotorerna ligger fyra 
decenniers erfarenheter 
av turbomotorer, både 
från racing och från seri-
etillverkade bilar. Resulta-
tet är att alla nya modeller 
av 911 Carrera imponerar 
med toppvärden när det 
gäller prestanda, kör-
glädje och effektivitet. 
Tack vare dubbelturbo har 
de sexcylindriga treliter-
smotorerna i 911 Carrera 
4 och Targa 4 en effekt 
av 370 hk (272 kW) och 
ett vridmoment på 450 
Nm, medan effekten i S-
modellerna ökat till 420 hk 
(309 kW) och ett vridmo-
ment på 500 Nm.
Det ger föraren 20 hk ex-

tra (15 kW), att omvandla 
till körglädje. Den högre 
effekten i S-modellerna 
ett resultat av turboaggre-
gat med modifierade kom-
pressorer, ett nytt avgas-
system  och fintrimmad 
motorstyrning.

I kombination med elektro-
hydraulisk fyrhjulsdrift har 
911 Carrera 4 för första 
gången bättre accelera-
tionssiffror än de bahjuls-
drivna motsvarigheterna. 
Utrustad med tillvalen 
PDK och Sport Chrono-
paketet accelererar 911 
Carrera från noll till 100 
km/tim på 4,1 sekunder 
(0,4 sekunder snabbare 
än föregående modell), 
medan S-modellen gör 
det på 3,8 sekunder (0,3 
sekunder snabbare).

Cabriolet S och 911 Tar-
ga 4 med motsvarande 
utrustning behöver bara 
0,2 sekunder längre 
tid. Toppfarten varierar 
beroende på modell och 
utrustning mellan 287 km/
tim och 305 km/tim.



TID Watches
www.tidwatches.com



Porsche Cayman Black Edition



Porsche erbjuder nu även Cayman i en 
helt svart version, Black Edition. Tidigare 
har specialversioner av Boxster och 911 
Carrera funnits helt i svart, bakhjulsdrivna 
eller fyhjulsdrivna, som coupé eller cabrio-
let och med utökad standardutrustning.
Kombinationen av svart lack och inredning 
i svart delläder understryker sportbilar-
nas tidlösa och sportiga elegans. I Black 
Edition-modellernas standardutrustning 
ingår Porsche Communication Manage-
ment (PCM) med navigation, automatiskt 
avbländbara backspeglar, regnsensor, 
farthållare, parkeringsassistans fram och 
bak och ratt i Sport Design.



Cayman Black Edition baseras på 
mittmotormodellen med en 2,7-liters 
boxermotor med 275 hk (202 kW). 
Black Edition ger ett starkt visuellt 
intryck med 20 tums Carrera Clas-
sic-fälgar, bi-xenonljus med PDLS 
(Porsche Dynamic Light System) till-
sammans med aluminiumtrim som 
tillval.
Cayman Black Edition kommer 
utrustad med ljudsystemet Sound 
Package Plus, tvåzons klimatanläg-
gning och eluppvärmda säten

Text & Foto: Porsche

tillsammans r äddar vi  liv

Framtidens blodprov visar 
om du får hjärtinfarkt eller inte.

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för 
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se 
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år. 

Nästa avgörande genombrott 
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande 
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom. 
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
barn, dina barnbarn, en kär vän? Genom
ett enkelt blodprov kan din läkare avgöra
det och fler liv kan räddas.

En världsunik kunskapsbank
Det blir möjligt tack vare en världsunik 
kunskapsbank som ska byggas upp på
våra universitetssjukhus. Med avance-
rade provtagningar av olika slag kan man
hitta de riskmarkörer som varnar för
hjärtsjukdom. Upptäcka faran och kunna
ge skräddarsydd behandling så att hjärt-
sjukdom aldrig behöver uppstå.

Många tiotusentals givare ger generösa
gåvor till Hjärt-Lungfonden. Jag är med –
och din gåva behövs också. 

Vi måste bli fler som ger till forskningen.

arne hegerfors

Ring 0200-89 19 00
eller ge din jubileumsgåva på

www.hjart-lungfonden.se

pg 90 91 92-7. läs mer om vårt 110-årsjubileum på www.hjart-lungfonden.se
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Ferrari F12 Berlinetta TDF



Ferrari levererar en track-
day-ready fullblodsmaskin. 
Bilen har fått ett aggressivt 
utseende och en inredning 
som luktar bana lång väg. 
Föregångaren 599 GTB an-
ses som en av de snabbare 
bilarna i Ferraris modellpro-
gram. Men med nya F12:an 
visar man vart skåpet skall 
stå. 

För här har man uppgraderat 
motorn med 120 nya hästar 
och ett varvstopp på hys-
teriska 8500 varv. Totalt har 
bilen 740 hästar och avverkar 
sprinten 0-100km/h på 2,9 
sekunder och 0-200km/h på 

7,6 sekunder, siffor som im-
ponerar. 

Men att bilen fått mer hästar 
är inte allt F12:an har att er-
bjuda. Nej, den har så myck-
et mer. Ferrari har satt in en 
dubbelkopplingslåda som 
är snabbare både i upp och 
nerväxling än tidigare mod-
eller. Genom ändrad aerody-
namik har marktrycket ökats 
med över 80% mer marktryck 
(107kilo mer). Detta tillsam-
mans med bakhjulsstyrning 
gör att bilen har bättre köre-
genskaper när vägen svän-
ger. Ferrari har valt att satsa 
på en riktig banbil för gatan, 



den är 4 sekunder snabbare än 
Ferrari Enzo runt Fiorano. Det 
säger mycket om Ferraris ut-
vecklingsarbete genom åren. 

Med starkare motor, bättre köre-
genskaper samt en lägre tjänste-
vikt på 1400kg, blir F12 Berlinet-
ta TDF en imponerande produkt i 
Ferraris modellutbud.
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Ingen har väl missat att låg 
markhöjd och schyssta fälgar 
är hetare än någonsin. Vi låter 
därför vår testbil få denna be-
handling. Vi följer helt enkelt 
trenden. 

Vi började med det viktigaste 
att hitta ett par passande fäl-
gar. Att leta fälgar är ingen 
dans på rosor. Det är svårare 
att hitta ett par fälgar man trivs 
med än ett par byxor. Vi tog 
därför kontakt med Molway.
com efter att ha hittat ett par 
passande fälgar till vårt testo-
bjekt. Vi frågade därefter om 
råd gällande däckval. Något 
vi förstod att Molway hade 
fruktansvärt bra koll på. Efter 
order låg de nästa dag påväg 
till oss, balanserade och klara 
för montering. 

Först ville vi få ner markhöjden 
och samtidigt behålla väge-
genskaperna. Därför fanns 
det bara ett alternativ som 
är besiktningsgodkänt, sän-
kningsfjädrar. Men Coilovers 
då? kanske många funderar 
på. Enligt vårt samtal med bil-
provningen är inga modifika-
tioner av det slaget godkänt 
på en helbilsgodkänd bil. 

Eftersom vi ville ha produkter 
som funkar året runt valde 
vi kvalité. Därför föll valet på 

Per på Pers Verkstad beundrar de nya 
fjädrarna.



APEX modellanpassat sänkning-
skit från Mr Tuning. APEX är ett 
Holländskt varumärke med väl-
beprövade produkter. För monter-
ing tog vi hjälp av Pers Verkstad i 
Lidköping, som troget hjälper oss 
med att testa produkter och ger sitt 
utlåtande. 

Samt det är skönt att ha riktiga 
verktyg när man ger sig på fjädrar. 
Vi lossade först originalfjädrarna 
för att jämföra med APEX-fjädrar-
na. Vi kan kort konstatera att APEX 
fjädrarna är mer robusta i sin kon-
struktion än orignialfjädrarna. 
Produkten passade lika bra som 
original fram och bak.

Pers Verkstad utlåtande:
Monteringenstiden är densamma 
som att montera originalfjädrar. 
Kvalitén kändes bra och produkten 
var bra att jobba med. 

 
Väghållning & känsla:
Vi blir förvånade när vi rullar ut med 
de nya fjädrarna. De är precis som 
original när det kommer till kom-
forten. Vi kan inte märka någon 
skillnad alls. I körupplevelsen blir 
bilen stabilare i högre hastigheter 
samt i kurvor upplevs bilen stabil-
are.

Bilen blir något lägre än original. 
Tyvärr uppnår vi inte de 30 mm 



vi hade hoppas på, utan får nöja 
oss med 23mm. Men ger trots allt 
en sportigare look samt förbättrade 
köregenskaper.

När vi även fick på de nya 18-tums 
fälgarna fick vi en helt ny bil. Det lig-
ger mycket i myten om att fälgar gör 
hela bilens utséende. Men tillsam-
mans med mindre luft i hjulhusen får 
man ett perfekt resultat.

Om att kapa fjädrar:
Skall vi ändå ta upp sänkning måste 
vi nämna budget varianten att kapa 
fjädrarna. Men man behöver inte vara 
rymdforskare för att förstå skillnaden 

mellan en utprovad lösning som 
APEX-fjädrarna och en hemmafixad 
lösning. Dels säger bilprovningen att 
en kapad fjäder inte kan erbjuda sam-
ma säkerhet då den lätt kan hoppa 
ur fjäderbensskålen. Flera monterar 
därför fast fjädern i skålen för att un-
dvika detta vilket enligt bilprovningen 
är otillåten modifikation. Ska man 
ändå göra arbetet med att sänka kan 
man betala 1600kr och få en produkt 
som är säker och ger beprövade re-
sultat när det gäller väghållning. Det 
är i alla fall vår uppfattning.

Före



Kort om:
Mr Tuning

Företaget grundades 2009 och har sedan dess 10 000 nöjda kunder. Företaget 
erbjuder idag ett brett utbud av ”tuning” produkter till en rad olika bilmodeller. Samt 
väghållningsprodukter till marknadens populäraste modeller. Mr Tuning säljer idag 
via nätet och har sitt säte i skånska Höör. Mr tuning blev utsett till årets företag 2013 
på den stora GreenLight Galan. 

Molway Däck & Fälg

Molway har sitt 2000kvm lager och verktad utanför Landskrona. Molway har både 
butiks och webbförsäljning. Molway jobbar med välkända varumärken och flera 
produkter importerar direkt från leverantörerna för att kunna erbjuda bra priser. Mol-
way har över 15 års erfarenhet i branschen och anses som en trygg leverantör på 
marknaden.
Har ni vägarna förbi är deras fälgutställning värd att skåda med över 100-150 mod-
eller.

Efter.
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Vinterdäck 
från 299kr

Bra bildelar till skruvade priser

Slå till innan 

halkan gör det!


