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LEDARENLEDAREN
Sjukt jävla bra fotografer
För några veckor sedan åkte
jag och Christoffer för att utföra
ett fotouppdrag och en intervju.
Jag insåg då hur tråkigt jag
tycker det är att fotografera för
tillfället, har tröttnat helt på att ta
bilder på bilar. Mycket kan bero
på att alla andra fotografer som
just nu hjälper oss med bilder
till tidningen är så sjukt mycket
bättre än mig, samt att de bara
blir bättre och bättre. Titta bara på
Pontus Blomqvist resa hos oss.
Han är nu nominerad till en av
Sveriges bästa bilfotografer. En
nominering som är nog så svår
att nå med tanke på hur många
duktiga bilfotografer det finns
där ute. Men så har han också
tagit årets bild, då han lyckades
få till bilden som delades hej-vilt
på sociala medier, nämligen när
Tor-Anders Ringnes olyckligtvis
krockade på Gatebil.

årets bilfotograf 2013). SSom
läsare kan du tydligt genom våra
nummer följa våra fotografers
utveckling, något som för mig
nästan tårögd.
Själv är jag bra på att prata!’
Tolka mig inte fel, då denna
egenskap är också är bra att
ha när man skall bygga en
tidning. För när det kommer till
nätverkande så är det jag som
drar i trådarna tillsammans med
min vapendragare Christoffer.

Som ni säkert förstår vid det här
laget så pratar jag mer i telefon
med Christoffer än någon annan
vän i min telefonbok. Vi hoppas
detta kommer väl till pass nu när
årets sociala tillställning närmar
sig!

Vi ses väl på Greenlightgalan
Sedan har vi vår kära vän Rani 2016?
som följt tidningen sedan start. Att
få se hans utveckling i fotokonsten
är helt otrolig (Rani blev också

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

”LÄTT ATT APPLICERA och nu slipper jag tänka på att stortvätta bilen hela tiden, bara att schamponera och skölja av så är den
SKINANDE REN igen!”
- Pierre Ingelsgård
Foto: Martin F Persson,
Bilbilder.se
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Text: Daniel Serénus
Foto: Roger Persson

Göteborgaren som gjort de
n tunga och obalanserade
Toyota Supran till en poängs
Sveriges snabbast växand
amlare i
e Serie.

I från Sveriges framsida Göteborg hittar vi Time Attackkändisen Robin Antonsson, killen
som visat hur fort en Toyota
Supra kan snurra runt banan.
Robin, som till vardags säljer
yrkeskläder, tillbringar kvällar
och ledig tid till att bygga i garaget. Men allt började med att
Robin 1994 började spela tvspelet Need For Speed. Detta
ledde till ett starkt bilintresse.
I spelet var det bilmodellen
Toyota Supra som var favoriten och 2005 blev han ägare
till denna TV-spelsdröm. En
högerstyrd Toyota Supra som
fick en rad modifikationer.
Men bilen vi ser idag är hans
andra Supra som införskaffades 2009, men intresset för
bankörning kom redan när
han köpte sin första Supra.
Robin är för många en gåta.
Frågan alla ställer sig är hur
han kan köra de tider han gör
med en bil som inte borde
kunna köra så snabbt runt
trixiga banor som Kinnekulle
och Knutstorp. Att sedan göra
det med en vanlig manuell
växellåda och utan någon
större motorsportserfarenhet
är också ett stort frågetecken.
Är Robin ett underbarn eller är
det bara det att hans Supra är
byggd med rätt förutsättnin-

Motorn levererar över 900hk och 1000Nm.

gar?
Hans Toyota Supra är en 22
år gammal bil som byggts
om för att bli den snabbaste
runt banan. Under huven hittar vi en strokad 3,4L Toyota
pjäs där delar bytts ut till vad
Robin kallar ”Top of the line”.
Innan säsongen startade var
det bara tanken och växellådan som var original. I år

Robin jobbar ständigt med att utveckla
nya aerodynamiska hjälpmedel till sin bil.

byttes tanken till en ATL tank
från Racegear.cc
Högst upp på önskelistan står
en sekventiell växellåda, men
då original klarar 1500hk så får
den sitta kvar ett tag till. Om
inte någon snäll själ sponsrar
med en ny låda, säger Robin.
Robin är i våra ögon lika skicklig som vilken ingenjör som
helst. För börjar du prata aerodynamik med honom får du
inte en syl i vädret. Robin har
verkligen pluggat på när det
kommer till läran om vindens
kraft. Robin börjar nästan bli

en expert i ämnet. Om inte
har han i alla fall hunnit testat
många av sina teorier på sitt
bygge, det mesta skapat av
honom själv med hjälp av partners. Ser man till hans tider så
verkar dessa egendesignade
lösningar hjälpt till på vägen.
Om vi känner Robin rätt så är
han långt ifrån klar med att upptäcka aerodynamiskahjälpmedel i hans strävan om vinst
i kommande TimeAttackNu serie.
När det kommer till hjulupphängning och bromsar är det

D2 bromsarna har verkligen levererat för
varje spenderad krona.

eftermarknadsdelar från välkända tillverkare som gäller.
Robins Supra är ett typexempel
på hur en bil måste vara byggd för att vara med i toppen av
Sveriges snabbaste bilar på Rdäck. Men trots att allt Robin gör
är med tanke på funktion är bilen
fortfarande en fröjd för ögat för
den inbinte motorfantasten. Det
är också spännande att se hur
mycket tid på att tänka ut lösningar som ligger bakom resultatet. Något om imponerar när det
kommer till detta bygge.
Bilbygget har pågått ständigt
efter varje säsong. Steget från
det första inköpet (en boostcontroller) till bygget idag är en lång
historia.
Tanken från början var att köpa
en vänsterstyrd Supra för att
få ut mer pengar. Då jag hade
lagt ner över 200 000kr på min
högerstyrda Supra. Då ingen
betalar lika mycket pengar för
en högerstyrd bil så kunde man
bara flyttat över delarna till den
vänsterstyrda och på så sätt
hade förlusten varit mindre,
säger Robin

Det är ju så här baken på en äkta
Time Attack-bil skall se ut. Stor vinge och
en fet diffusor.

Men då den högerstyrda bilen förblev i hans ägo i 10 år så kanske en
affärsidén aldrig var så gynnsam.
Sedan är hans vänsterstyrda Supra
nu legendarisk med flera pallplatser
i bagaget, i branschen kallad Phantom Supran vilket kommer ifrån en
smeknamn på ett forum.
Robin är en av drivkrafterna bakom framgången med TimeAttack
i Sverige. Tillsammans med några
vänner var han med och startade
serien TimeAttackNu som idag är
både TV-sänd och den största serien
i Sverige inom motorsporten TimeAttack. Robin slåss ständigt i toppen
av de absolut snabbaste bilarna på
R-däck. Men han medger också att
ribban höjs lite varje år och till årets
serie räckte det aldrig till totalseger.
Robin fick nöja sig med en andraplats och detta trots en lite strulig säsong.
Men inför säsongen 2017 kommer
utveckling av hans Supra fortsätta
och målet är inriktat på att återta topplaceringen även om han är medveten om att konkurrensen kommer
att vara betydligt tuffare. Men så är
också TimeAttack sporten där man
kör på gränsen och vad som helst
kan hända.
Men frågan kvarstår hur det kommer sig att Robin gör det omöjliga

att köra ifrån fyrhjulsdrivna kraftpaket med en i grunden obalanserad
Toyota. Svaret kan vara så att Robin
byggt bilen efter sin körstil och anpassat varje millimeter av aerodynamiken till sin fördel. Det kan också
bero på alla hans timmar framför TVspelssimulatorer som gett resultat.
Svaret kommer vi nog aldrig kunna
lista ut men att Robin har talang är
det nog ingen som tvekar på.
Vi ser med spänning framemot hans
utveckling kommande säsong.

Bantider:

Kinnekulle : 54:084
Gelleråsen : 1:08:254
Mantorp : 1:19:496
Knutstorp : 1:03:227

Meriter i Time Attack

Totalsegrare i Timeattack
pro modified 2012
4a 2013 med två tävlingar missade.
Seger PRO : 2014 och 2015
Och en 2e plats i år (2016)

FAKTA

Namn: Robin Antonsson
Ålder: 33
Bostadsort: Göteborg
Arbete: säljare på Mercus yrkesklädsel
Bilmodell: Toyota Supra MKIV
Årsmodell: 1994
Hur länge har du/ni ägt bilen: Sen 2009

Tack till:
Racegear.cc
Auto-gruppen
StreetPerformance
LMR
MegaDrift
SaltslashRacing
Göteborgs Lackcenter
Timeattacknu.se

www.brl.se
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598 kr

2490 kr

2799 kr
kenwood ddx-4016bt

hertz mpk 165.3

silent coat dämpmatta

DVD-receiver med 6.2” pekskärm
och inbyggd blåtand. USB & AUX.
3-lågnivå 4V. Ord. pris: 3490 kr

6.5” kitsystem från Hertz med bashögtalare, delningsfilter och diskant.
Effekt på 110W RMS.

20-pack dämpmatta på 2m2 med
tjocklek på 2mm. Minskar vibrationer
och ger stadga. Ord. pris: 998 kr

brl rekommenderar

spara
1396 kr

audison
bit one

3495 kr
4891 kr

4490 kr

NIZLED

Ljudprocessor som kan
samverka med båda
digitala och analoga källor
med mycket bra ljudkvalitet.
Ord. pris: 6995 kr

kr
fr. 698

alpine
ide-178bt

Nizled ljuspaket med den nya LED-rampen N200-WC som levererar hela 200W
med 80% effektivitet. Oerhört kraftfullt ljus som levereras med slimmat fäste och de
kablar man behöver för montering.

2290 kr

gas silver
koaxialhögtalare

2490 kr

bilstereopaket
med blåtand

Blåtandsstereo med App-stöd
till iPhone/Android där du
ställer in alla ljudinställningar.
USB & AUX. 3-lågnivå 4V.
Ord. pris: 2995 kr
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8” aktivrtz!
från he

interfa

Hertz DBA 200.3 med ett 8” baselement
samt dubbla 8” slavbasar ger en dynamisk
och djupgående upplevelse. Hög/lågnivåutgång. 110W RMS. Tydlig kontrollpanel.

2016 års GAS silver-högtalare
har uppgraderats med bättre ljud
än föregångaren. Från 3.5” till
6x9” samt 5.25”- & 6.5”-kitsystem.

2290 kr

Bilstereopaket med receivern
Pioneer MVH-X580BT (blåtand,
USB & AUX). 2-par högtalare ur
Rockfords Prime-serie.
Ord. pris: 3070 kr

498 kr

Ett Bluetooth-interface som passar till BMW
5-serien (2003-2010). Möjliggör trådlös
streaming via A2DP och Handsfree-interface
fär OEM-huvudenheter. Ord. pris: 698 kr

Borlänge

göteborG

jönköping

karlstad

trollhättan

örebro

Återförsäljare billjud

Skomakargatan 1
Tel: 0243-800 80
Vardagar: 10–18
Lördagar: 11–16

Mölndalsvägen 19
Tel: 031-335 81 80
Vardagar: 11–18
Lördagar: 11–15

Kämpevägen 17
Tel: 036-71 45 45
Vardagar: 11–18
Lördagar: 11–15

Blockgatan 6
Tel: 054-850 600
Vardagar: 10–18
Lördagar: 11–15

Anes väg 5
Tel: 0520-832 80
Vardagar: 10–19
Lördagar: 11–16

Adolfbergsvägen 14
Tel: 019-20 67 60
Vardagar: 11–18
Lördagar: 11–15

Karlskoga: ljudfabriken 0586-572 40, NORRKÖPING: BRA LJUD I BIL 011-18 25 70,
Ullared: ullared digital 0346-305 00, sundsvall: AVD 060-15 65 40,
Munkfors: LM BIL 0563-125 60, Hagfors: LM BIL 0563-125 70, SUNNE: LM BIL 0563-125 80,
GÖTEBORG: CD BILRADIO 031-22 08 50, CHARLOTTENBERG: EURONICS/BYTLJUD.se 0571-207 77

Vid Kupolen

bakom liseberg

Vid viadukten

Våxnäs

överby

bakom säljaren
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Min man håller på mycket med bilar, så när jag träffade honom så väcktes väl mitt intresse.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
5 Varken bäst eller sämst, Svensk helt enkelt

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När min bil va nylackad och jag såg en buckla i bakskärmen…

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Att svetsa kanske.

Vem är din förebild?
Min man =)
.
Bästa garagedrycken?
Cola Zero.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Minst 40 timmar/vecka på jobbet, på fritiden så mycket jag kan.

Fakta
Namn:
Zandra Rokosa
Ålder:
30år
Bor:
Skepplanda
Arbete:
Billackerare på GBG
Lackcenter.
Civilstatus:
Gift

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ja, jag hjälper min man med hans nya projekt. En Volvo 960 som renoveras och byggs om från grunden.
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CALVIN HARRIS FT. RIHANNA
This Is What You Came For

0.2

SEBASTIAN INGROSSO
Dark River

0.3

GALANTIS
No Money’

0.4

OTTO KNOWS FT. AVICII
Back Where I Belong

0.5

VIGILAND
Pong Dance

THE JOKER:
DJ SNAKE FT. GEORGE MAPLE
Talk
presenteras av:

EVENEMANG
Text: Chrisoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist

WeScrape är ett gäng
med fokus på stance som
vet precis hur man arrangerar en träff. Dagen
innebär inte bara att ställa ut sin bil på NetOnNet
parkeringen och ha skoj
med andra likasinnade.
Efter utställningen fortsätter kvällen med middag
och afterparty för dem
som är sugna och det har
varit riktigt populärt.
På wescrape meet finns
allt från balla, gamla luftkylda bubblor till luftfjädrade Audi R8, en riktigt
härlig mix.

WeScrape Meet är ytterligare en parkeringsträff som handlar om att ha skoj med
likasinnade.

Givetvis fick ett gäng utställare
med sig pokaler hem, högst
smäller wescrape choice och
ägaren till den pokalen kunde ni
läsa om i förra numret, Mikael
Kallström med hans balla grå,
luftfjädrade Audi R8.

Kan det bli vackrare än så här. En lågflygande folka-buss

Vem har sagt att stil skall vara praktiskt.

En Trevlig syn i ett bagage utrymme.

Alla typer av bilmärken var välkommna,
bara man hade sänkt bilen och fått till
Stance-stuket.

Vissa byggen hade en klass för sig.

Är detta ett bra tillvägagångssätt för
varma bromsar? BBS verkar anse det.
Eller?

Gold digger!

DÄCK- & FÄLGEXPERTEN

Vinterdäck
= MOLWAY

ALLTID
FRI FRAKT

30 DAGARS
ÖPPET KÖP

EVENEMANG
Text & Foto:
Martin Hansson

En helg i September så väljer
Autoropa att hyra Ring Knutstorp för att visa det senaste
de har att erbjuda i bilväg
men ibland även det mest
extrema som tillverkarna de
jobbar med har att erbjuda.
Just i år var ett sådant år, på
plats fanns två (!!) Mclaren P1
GTR, en Ferrari FXX-K, en
F1-bil från Ferrari (från tiden

Även på parkeringen höll bilarna
riktigt hög klass.

de fortfarande körde med V8)
och Mclaren hade även med
sig ett riktigt ess bakom ratten
i form av Kenny Bräck.
Dagen började med en snabb
promenad över besökarparkeringen för besökare
med lite mer ”intressanta”
bilar (bl.a en Lamborghini
Aventador) och en Aston Mar-

tin det stod ”Mansory” på. När
väl det var passerat var siktet
inställt på depån, När vi kom
dit var det i synnerhet två bilar
som fick vår fulla uppmärksamhet, två stycken McLaren
675LT Coupé. När vi tagit in allt
som vi tyckte fanns att ta in där
så vände vi oss om… Där fick
man se en av de mest ”kompletta” bilar McLaren har gjort
på senare tid, och det är deras

Autoropa som arrangerade träffen
är generalagent för denna hingst!

570GT. Efter att ha tittat ögonen ur
sig på bilen, gick vi vidare, då såg jag
två stycken Mclaren P1 GTR, en liten
bit ifrån dem stod en Ferrari F12 TDF.
Inne i depåboxarna hade Corsa Clienti ställt sina bilar, en FXX-K och en
F1-bil. Nu satte vi fötterna mot banan
för att se oss omkring där, det blev
dock inte långvarigt.. En av de Mclaren 675LT som vi hade kikat på noga
tidigare under dagen hade kört in i en
betongmur, för att göra en lång historia kort så kan vi meddela att muren
vann. När det hade städats upp efter
detta (vilket gick väldigt snabbt) så
var det full aktivitet igen.
Aktiviteten på banan var uppdelade i
tre grupper döpta A, B och C, A var
de som kände att de var oerfarna på
bana, B för de med lite mer koll och
C för de som kände att de vågade
köra fort. Sedan var det även ett litet
specialnummer under dagen, då var
det dags för de udda bilarna att äntra banan, dvs de som var där men
som bara fanns i begränsad upplaga.
När de “vanliga” bilarna hade kört sitt
pass så blev det knäpptyst på Ring
Knutstorp. Det var dags att släppa ut
bilarna som var avsedda för att gå på
bana, vi som åskådare blev ”uppvärmda” med Mclaren P1 GTR och Ferrari FXX-K och Ferraris F1bil. När P1
GTR och FXX-K var ute på banan lät
det en hel del, när de rullade in i depån
och de startade F1bilen, då stannade
hela eventet ett kort ögonblick, sen
kom kameror och mobiler fram illa

Detta är ingen rolig syn. Men ger man sig in i leken får
man leken tåla. Som tur var skadades ingen allvarligt.

fort. Inget kan förbereda sig på
hur snabbt en F1bil rör sig runt
en bana, det är helt obeskrivligt. Efter de fem varven var
körda så packade var det dags
att bege sig hemåt igen. I det
stora hela var det ett väldigt
bra event för besökare, som
vanligt.

Det var många McLaren på banan denna dag och
troligen första gången man ser såhär många på samma
plats i Sverige.

Svårt att inte älska dessa kaxiga färgval.

Denna Jaguar F-type är en mycket prisvärd sportbil.

Även en formelbil körde
några varv runt banan.

Kaxig registeringskylt

Detta är värstingarna av värstingarna, McLaren P1 GTR.

Ferrari FXX är inte något man ser varje
dag. Kanske aldrig ens ser någon under
en hel livstid. Men den fanns på plats
under denna bandag. WOW!

Hur viktigt är kvalitén i
säkerhetsutrustningen för dig?

Jag väljer beprövad utrustning i den högre
prisklassen

83%
Jag väljer mindre beprövad utrustning i den
lägre prisklassen

17%

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Motoroptimering

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.
Det är värt en omväg!

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

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

www.persverkstad.se

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Tel: 0706-64 24 66
Lidköping

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Avgassystem

www.improxcustoms.com

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

www.skruvat.se

www.seabeach.se

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
Jönköping

Ferrita det givna alternativet för många
bilentusiaster när det gäller avgassystem, givetvis i rostfritt.

www.ferrita.com

E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Reservdelar & Drivlina

Motorsport-produkter

Belysning

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan
som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar,
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkarmar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök
rätt delar via ditt reg.nr. på

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

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!

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

www.drivknuten.se

Bilvård

www.simpson-europe.com

www.crazyride.se

Allt man kan tänka sig till bilen

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.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 uppdateringar.

www.stertman.se
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

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

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

Styling & tillbehör

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

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

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Tel: 019- 206750

www.brl.se

Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhättan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

Vi har allt från beslysning till bromsar. En
webbshop för entusiaster av entusiaster.
Fullspäckad med delar som din bil verkligen behöver.

www.mlimits.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

www.jspec.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

Här hittar du billjud med kvalité!
Ground-Zero - Esx - Massive Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Fälgrenovering, breddning &
Spacertillverkning.

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar,
tillverkar spacers, riktning och lackering
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Vinyldrapering & Foliering

Silikonslangar m.m.

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

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

Trimning renovering samt optimering av
nya och äldre motorer.

www.do88.se

www.trendab.com
Nykvarn

Tel. 08-588 010 88

Motorsportsutrustning både butik och
webshop

Inredning

Lackering - & rekondtillbehör

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdig printade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.

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

“Billack, lackering- och rekondtillbehör
utan mellanhänder - förmodligen till Nordens bästa priser.”

www.vnvinyls.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Gör som många andra - handla av oss

www.billackering.eu

POSTER
Foto: Martin Hansson

Bentley Racing

Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: HP MEDIA

Östersund har blivit platsen
för dig som vill se gymkhanadrifting. Gänget bakom
evenemanget plockade hem
bästa event på tidningens
gala förra året.

drifting skall vi försöka på att
ett enkelt sätt reda ut skillnaderna. Drifting är motorsportens egen konståkning och när
det kommer till tävlingsformen
gymkhana är det en blandning mellan traditionell driftI år var det dags att fortsätta ing och racing. Det handlar
att med succén. För er som om att träffa checking points,
inte vet skillnaden mellan hålla bilen på sladd och få
gymkhana och traditionell snabbast tid. Innan bilen var

Dennis Wikström har byggt en otroligt vacker
Supra som verkligen går att köra med.

uppfunnen körde man gymkhana
med häst!

Ibland var det lite “tight” i svängarna.

Gymkhana drift i Östersund är ett
event som bygger på show och
hjälper svenskarna att förstå hur kul
sladdande bilar kan vara. Med fulla
läktare och med ett fullspäckat program blev även årets arrangemang
en succé. Till eventet bjuder man in
landets elit inom drifting och högst
upp på prispallen hittar vi 2015 års
svenska mästare David Skogsby.
På andra plats hittar vi Jens Stark
Junttila och på tredje plats var det

Mycket folk i publiken och alla verkade mycket
nöjda med årets upplaga av arrangemanget.

norsken Petter Eriksen med sin
Nissan.
Gänget bakom Gymkhana succén är inga gröngölingar i eventbranschen. De har lång erfarenhet av andra event och det
är kanske det som gör att detta
evenemang är så bra. För man
har tänkt på allt, rättigheter, stor
mäss- och sponsoryta och en
häftig show med ljud och ljus.
Extra bra är också att man via
skärmar kan följa allt live.
Detta event är väl värt ett besök

Christian Erlandsson har i år gått från Volvo till
denna BRZ:an. En bil som Christian kan växa
med och vi ser framemot att se hur det går när
han börjar bli varm i kläderna

och ingen motorintresserad kommer
att bli besviken.

Ibland går det inte allt som man tänkt sig, men
det är den stora charmen med drifting.

Honda S2000 kanske inte känns som den
ultimataste driftingbilen, men Dennis Häggblom
har bevisat motsatsen.

Driftingföraren Rasmus Möller
i egen hög person

Alexander Granlund bjuder alltid
upp till show på ett värmländskt
sätt.

Ragnar Cederbergs BMW har fått ett
helt nytt utseénde!

Jens Stark Junttila slutade på en
andraplats efter rivalen David
Skogsby.

REPORTAGE
Text : Christoffer Talvis
Foto: Zintis Reizins

HGK Drift Challenge är ett
tvådagars evenemang där fokus
var på topp under träningspass
och i tävlingen, där en skaplig
prispott var vinsten. Två oerhört
duktiga svenskar i form av Jens
Stark och Fredrik Sjödin var sugna på att utmana stora namn som
Ryan Tuerck, Chelsea DeNofa,
Kristaps Bluss, Sergey Kabargin
för att nämna några. Bikernieki
Circuit ligger 10 minuters bilfärd
från centrala Riga så det är lätt
att ta sig hit och det ihop med
en spännande banstäckning har
gjort att banan har blivit en av baltikums bästa. Andra stora evene-

mangsarragörer som Drift Allstars
arrangerar sina event här. Men
för just 10th anniversary hade
layouten på banan gjorts om för
att göra det lite svårare. Prispotten på 10 000 Euro var skänkt av
sponsorerna Samsonas, Wisefab
och Motul.
Segrarna blev Piotr Wiecek, David Karkosik och Chelsea DeNofa. Piotr och David kör i samma
team, Budmat Auto Drift Team.

Fredrik Sjödin var på plats för att
besvara den svenska hedern tillsammans med Jens Stark Juntilla

Riga erbjuder några av östeuropas
mest attraktiva banor.

I Prispotten låg 10 000 euro skänkta
av sponsorer. Piotr Wiecek tog hem
segern med denna Nissan.

Janis Eglite visade vad hans BMW är
byggd för.

Opel GT tillhör inte vanligheten i
driftingsammanhang.

Renault Trezor Concept

Konceptbilar har vi sett en
del genom åren, vissa mer
galna än andra. På senare
tid har tillverkarnas team
som skapar dessa koncept fått alltmer fria händer
känns det som. Visst är
det riktigt balla bilar, men
kommer några av dessa
någonsin i serieproduktion? Renault Trezor Concept hade premiär på
Mondial De l’Automobile
mässan i Paris som hölls
för några veckor sedan. I
nästa nummer tar vi oss en

första titt på den bilmässan
i tidningen.
Konceptbilarna som är tidsenligt försedda med elmotor, just i Trezor sägs det
vara samma motor som
sitter i Renaults formula
E-bil. För att vara en rätt
lång och klumpig bil (om
man får uttrycka sig så) har
den också en motor som
leverar 350 hästar och har
ett vrid på 380 Newtonmeter. Konceptbilen med sina
1600 kilo tar sig från 0 till

100 km/h på under fyra sekunder.
Bilen har dubbla batterier och har
ett KERS-system som tar tillvara
på bromskraften och skickar in
denna i batterierna. För att inte
vara sämre än andra tillverkare
med finesser har även Trezor ett
självkörande läge. När man aktiverar denna funktion breddas ratten så att man får bättre översikt
över OLED-skärmen med Gorilla
Glass.
Vid längre färder i Trezor kan

ögonen få det jobbigt då vindrutan
är knallröd och om sen Renault valt
det smidigaste sättet att komma
in i bilen får nog utvärderas. Man
kliver in genom taket då hela frontpartiet och förarytrymmet öppnar
sig framåt/uppåt.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Renault

- GREPP DU KAN LITA PÅ!

ICE 100

WM SA2+

WSC

Med vinterdäck från Cooper, vare sig du väljer friktion eller dubbat, får du
alltid utmärkt grepp. Ett grepp du kan lita på helt enkelt!
Läs mer om Coopers sortiment för våra nordiska vägar på www.coopertires.se
eller slå oss en signal på 033-22 23 80 så berättar vi mer.

www.coopertires.se

Audi Q5

Audi visar
uppföljaren till
märkets framgångrika SUVmodell Audi Q5 på den internationella bilsalongen i Paris.
SUV:en med de fyra ringarna
kombinerar sportiga och komfortabla köregenskaper och
erbjuds nu även med luftfjädring. Den populära modellen kommer med det senaste
inom uppkoppling, assistanssystem och infotainment.
Lanseringen sker i början av
2017.
Audi Q5 har i många år varit
världens mest sålda SUV i sin
klass. ”Det var därför inte helt
lätt att utveckla efterträdaren,
utan desto mer utmanande,
säger Rupert Stadler CEO för

AUDI AG. “ Med nya Aud Q5
lägger vi ribban ännu högre.
Några av de största innovationerna är quattro-systemet
med ultra-teknik, de högeffektiva motorerna, luftfjädringen med dämparreglering och
det omfattande utbudet inom
både infotainment och assistanssystem”.
Audi erbjuder nya Audi Q5 i
14 olika lackeringar och i fem
nya utrustningsnivåer som
även påverkar suvens yttre sport och design line, S line
sport, design selection och S
line exteriör. Med design line
poängterar grå detaljer den
robusta karaktären, medan
sport-varianten av Audi Q5 är

hellackerad i bilens exteriörfärg.
Upp till 90 kg lättare än föregångaren
4,66 meter lång, 1,89 meter bred och
1,66 meter hög med en hjulbas på 2,82
meter – jämfört med föregångaren har
nya Audi Q5 vuxit i nästan alla mått.
Samtidigt har vikten minskat, beroende
på motor med upp till 90 kg tack vare
användningen av höghållfast stål och
aluminium i en intelligent kombination i
karossen.
Nya Audi Q5 lanseras i Europa med
fyra kraftfulla och effektiva motorer i
Sverige: tre TDI-motorer på 150 hk, 190
hk och 286 hk samt en TFSI-motor. De
har upp till 27 hk mer kraft till en betydligt
sänkt förbrukning. Den vidareutvecklade 2.0 TFSI-motorn har en effekt på
252 hk och förbrukar endast 6,8 liter per
100 km, vilket motsvarar 154 gram CO2
per km. Den vidareutvecklade 3.0 TDImotorn har en effekt på 286 hk med 620
Nm i vridmoment.
quattro med ultra-teknik

Drivlinan har omarbetats från grunden – det gäller även den sexväxlade
manuella lådan, den sjuväxlade S tronic-lådan och den åttastegade tiptronicväxellådan (endast med 3.0 TDI), där
de senare nu har en bränslebesparande
frihjulsfunktion.
Det nya quattro-systemet med ultrateknik är standard i 2.0 TDI med 150 hk
och 190 hk och i 2.0 TFSI med 252
hk. Det nya quattrosystemet med ultrateknik kopplar alltid ifrån bakaxeln när
den inte behövs och om den behövs kan
den kopplas in proaktivt. Det nya konceptet förbättrar bränsleeffektiviteten
utan att minska greppet eller köregenskaperna.
Körkänslan i Audi Q5 är ett resultat av
motsatser som förenats, den är både
sportig och samtidigt väldigt komfortabel.
Text & Foto: Audi

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se
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Audi A5

Sju år efter lanseringen av
A5 Sportback är det premiär
för efterföljaren. I A5 Sportback kombineras de eleganta
coupelinjerna med funktion
i form av fem dörrar, högre
komfort och det senaste inom
infotainment och uppkoppling. Dessutom ett helt omkonstruerat chassi, effektiva
motorer och innovativa förarassistanssystem. Nya A5
Sportback erbjuds även som
gasdriven 2.0 TFSI 170 hk gtron. Prestandamodellen Audi
S5 Sportback har utrustats
med en ny sexcylindrig turbomotor som utvecklar 354 hk
och 500 Nm.

Exteriör design
A5 Sportback har fått en modern och vassare form – samtidigt som Audis designers värnat om modellens sportiga och
eleganta karaktär. Den långsträckta hjulbasen, de korta
överhängen och motorhuven
med markerad s.k. power
dome accentuerar dynamiken hos femdörrarscoupen.
Den tredimensionella single
frame-grillen är lägre och
bredare än på föregångaren
och den vågformade sidolinjen har blivit ännu tydligare
med markerade hjulhus som
understryker märkets quattro
DNA.

Chassi
Det helt nyutvecklade chassit med
femlänkskonstruktion är avstämt
för maximal komfort vid landsvägskörning och rappa köregenskaper
vid mer utmanande partier. Den
breda spårvidden, 1 587 mm fram
och 1 568 mm bak, tillsammans
med en lång hjulbas på 2 824 mm
är grunden för chassisättningen
som är både sportig och balanserad. Som tillval finns aktiva stötdämpare som integreras i Audi
drive select-systemet och kan justeras i olika lägen efter körförhållanden. Den vidareutvecklade elektromekaniska
servostyrningen
anpassar sig efter bilens hastighet
för maximal körkänsla. Som tillval
finns också dynamisk styrning som
varierar styrningens utväxling efter
hastighet och styrutslag.
Motorer och drivlina
Audi A5 Sportback erbjuds inledningsvis med två TFSI och tre
TDI-motorer som levererar mellan
190 hk och 286 hk. Jämfört med
föregångaren har Audi minskat
bränsleförbrukningen med så mycket som upp till 22 procent samtidigt
som effekten ökats med upp till 17
procent.
Nya Audi A5 Sportback har en
drivlina anpassad för varje motorvariant, vare sig det är sexväxlad
manuell, sjuväxlad S tronic dubbelkopplingslåda eller åttastegad
tiptronic. Framhjulsdrift är standard

med quattro fyrhjulsdrift som tillval i två varianter och som standard till 3.0 TDI med 286 hk.
Med den nya V6 turbomotorn
accelererar nya Audi S5 Sportback från 0-100 km/h på 4.7
sek. Åttaväxlad tiptronic och
quattro är standard. Den Ingolstadtbaserade biltillverkaren erbjuder dessutom den gasdrivna
A5 Sportback g-tron som har en
2.0 TFSI-motorn på 170 hk konstruerad för att kunna köras på
både biogas och bensin.
Kaross och utrustning
Karossen i Audi A5 Sportback

är lättast i segmentet. En intelligent mix av material gör den
15 kg lättare än föregångaren.
Den totala vikten på den nya
generationen har minskat med
så mycket som 85 kg till endast
1 470 kg utan förare.
Text & Foto: Audi
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Som den sportigaste modellen
i segmentet mellanklass-SUV
har Porsche Macan alltsedan
debuten varit måttstocken när
det gäller köregenskaper i klassen. Nu ökar Porsche insatsen.
Utrustad med Performance
Package imponerar toppmodellen Macan Turbo med ännu bättre köregenskaper och ännu
bättre prestanda.
3,6-liters V6:an med dubbelturbo utvecklar nu 324 kW (440
hk). Med 30 kW (40 hk) mer än
Macan Turbo placerar sig den
här versionen tydligt i toppen av

modellserien. Bilen accelererar
nu från 0 – 100 km/tim på bara
4,4 sekunder (en minskning
med 0,4 sekunder), och når
en toppfart av 272 km/tim (en
ökning med sex km/tim).
Det maximala vridmomentet har
ökat till 600 Nm (en ökning med
50 Nm) och finns tillgängligt
över ett brett varvtalsområde
mellan 1 500 v/min och 4 500
v/min. Det ökar också dragkraften; med inställningen Sport
Plus har accelerationstiden från
80 till 120 km/tim sänkts till 2,9
sekunder (en minskning med

0,2 sekunder).
Beroende på valet av däck ligger
bränsleförbrukningen, enligt NEDC,
för den nya toppmodellen av Macan
på mellan 9,4 och 9,7 liter per 100
km.
Men det är inte bara motoreffekten
som ger extra skjuts till Macan Turbo med Performance Package. Nya
bromsar, sänkt kaross, inställbart
sportchassi, Sport Chrono-paket
och sportavgassystem, allt det ingår
i standardutrustningen. Framtill hittar vi ventilerade bromsskivor med
en diameter av 390 millimeter – 30
mm större än i Macan Turbo utan
Performance Package. Skivorna
greppas av rödlackerade sexkolvs
bromsok. Dessutom finns Porsche
Active Suspension Management
tillgängligt som med ett knapptryck
gör den sportigt låg på vägen. Systemet har också anpassats optimalt
till bilen, som är sänkt med 15 millimeter. Som tillval finns luftfjädring
med konstant höjdreglering och
med tio millimeter sänkt kaross.
Med Sport Chrono-paketet kan
föraren ytterligare vässa Macan
Turbos prestanda. I inställningen
Sport Plus ser paketet till att chassit, motorn och transmissionen är
mycket sportigt avstämda – ackompanjerat av ett ännu mer emotionellt
ljud från sportavgassystemet. Den
sjuväxlade PDK dubbelkopplingsväxellådan är nu inställd för att ge
extremt kort reaktionstid, optimala

växlingspunkter och ökat vridmoment under växlingen för
maximal acceleration.
För att kundanpassa Macan
Turbo med Performance Package erbjuds skräddarsydda
utrustningspaket, som till exempel Turbo exteriörpaketet. I det
ingår 21-tumsfälgar i 911 Turbodesign med svarta högglanslackerade ekrar, LED-strålkastare
med PDSL Plus och flera andra svarta detaljer. Med Turbo
interiörpaketet följer svart skinninredning med påkostade
Alcantara-detaljer, färgapplikationer på flera ställen och kolfiberdetaljer som till exempel
dörrinsteget med modellens
logotyp upplyst i vitt.
Macan Turbo med Performance
Package är beställningsbar från
och med nu. Priset i Sverige blir
900 000 kronor.
Text & Foto: Porsche
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