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Slutsålt!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Då var det första gången den nya 
större lokalen som kan ta upp emot 300 
personer var fullsatt. Första året i denna 
lokal var det 197 gäster, året därpå (alltså 
förra året) var det 237 personer och iår 
är vi närmare 300 personer i lokalen. 
Frågan är vart vi kommer tvingas flytta 
nästa år? Intresset verkar ju bara växa 
för varje år som går så detta får bli en 
av prioriteringarna efter galan. Just nu 
laddar vi för att se till att detta blir den 
bästa galan hittills!

Detta nummer är inte heller så dumt. 
Senaste tiden har vi försökt ha två 
reportage (i den mån vi kan) i varje 
nummer av tidningen och detta nummer 
är inte något undantag. Sedan har 

vi nystartat vår lilla serie med lite 
testreportage igen till allas stora glädje. 
Vi hoppas kunna upprätthålla flödet 
med tester inför vintern och våren.

En rolig nyhet var att Koenigsegg 
fortsätter hålla den svenska fanan 
på topp när det gäller supersportbilar 
i högfart. För efter den mycket 
påkostade filmen från Bugatti när de 
slår rekordet lyckades Koenigsegg slå 
dem på fingrarna igen! Bugatti fick inte 
vara stolta så länge innan filmen från 
Danmark och Koenigsegg låg i allas 
sociala medier. Grymt jobbat Christian 
och C/O, ni gör att man känner sig stolt 
som Svensk!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus



- GREPP DU KAN LITA PÅ!

ICE 100 WM SA2+ WSC

www.coopertires.se

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.



REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto: Photography by 
Mogge & Alexandra 

Gröndahl Photography

Andreas var helt inne på att köpa en 

Honda, innan pappa Janne fick honom 

på andra tankar.



I helsingborg hittar vi den 
33-årige spolbilsteknikern An-
dreas Nilsson. En kille som 
vet hur man bygger från grun-
den och märket BMW ligger 
familjen Nilsson varmt om 
hjärtat. I tio år han ägt den-
na vackra BMW 635csi från 
1985. Ett projekt som började 
170 mil från Sverige. 

Motorintresset började när 
Andreas var 16 år gamal och 
körde en trimmad moped. 
Men då kompisarna var äldre 
och redan hade fått körkort 
började ett intresse för bilar 
byggas upp. De flesta körde 
Honda och därför föll valet på 
att köpa en Honda när körkor-
tet hade hamnat i plånboken. 
Men Andreas pappa Janne 
ville inte se sin son åka runt 
i en Honda när det fanns fan-
tastiska tyskabilar vid namn 
BMW. Därför övertalades helt 
enkelt Andreas av sin pappa 
att köpa en BMW 633csi fårn 
1977. Den hade bara haft 20 
ägare, kostade 20 000kr och 
var i absolut sämsta skicket 
man kan tänka sig. Men trots 
detta hade denna 6-serie 
fastnat i Andreas hjärta. Bilen 
gick bara den sommaren och 
sedan skulle den renoveras. 
Men dröjde inte länge innan 
Andreas insåg att han hade 

Andreas åkte 170 mil för att köpa ett 
renoveringsobjekt.



tagit sig vatten över huvudet. 
All den rosten han fann på 
bilen skulle aldrig Andreas al-
drig kunna reda ut själv. 

Men då berättade Andreas 
pappa Janne att han hade 
en kompis nere i Schweiz vid 
namn Freddi som aktiv i  en 
BMW 850/840 klubb. Janne 
trodde att han kanske kunde 
ha ett bra exemplar av en 
635csi. Freddi hade just en 
635csi som han hade påbörjat 
demonetera för en renover-
ing. Bilen hade bara rullat 
8900mil och haft två ägare 
genom åren. Andreas skulle 
nu bli den tredje. Men innan 
dess väntade en resa med bil 
och släp ca. 170 mil ner för att 
hämta objektet. 

Bilen hade stått i ett garage 
mellan 1989 fram till att Freddi 
köpt bilen 2005. Så det fanns 
en hel del att göra när de väl 
fått hem bilen. Andreas ville 
renovera så att den var lika 
fin som när den lämnade fab-
riken 1985. Men då Andreas 
saknade erfarenhet och all 
fakta om hur bilen skulle sät-
tas ihop fanns på en CD-ski-
va. Problemet var bara att det 
inte stod i vilken ordning man 
skulle montera allt.

Andreas har lyckats hitta blandningen 
mellan stancetrenden och den klassiska 
BMW-känslan.



Jag minns när jag monterat 
hela fram- och bakvagnen och 
insåg att jag missat broms-
rören, säger Andreas

Andreas har beställt varenda 
skruv, brickor och muttrar origi-
nal direkt från BMW. Det som 
inte har funnits hos den lokala 
BMW-handlaren eller någon 
annanstans har han renoverat 
själv. I den gamla BMW:n som 
kanske inte var Andreas livs 
bästa affär fick användas som 
donatorbil till detta bygge. För 
i den satt den ovanliga Reca-
ro inredningen som nu sitter 

i denna bil. De rödlackerade 
BBS fälgarna gör sig bra till-
sammans med luftfjädringen 
som sitter monterad på bilen. 
Runt om bilen sitter det även  
M-optik

Bilen är renoverad från inkö-
pet 2007 fram till fram till idag. 
Under de första tre åren spen-
derade Andreas dygnet runt i 
garaget. Han jobbade då skift 
med jour så kunde han varan-
nan vecka spendera den tiden 
i garaget i väntan på att rycka 
ut. Tillsammans med alla hel-
ger och kvällar. En bil som tog 

Kan det bli bättre än luftfjädring tillsammans med 
ett par grymt läckra BBS-fälgar



någon dag att tillverkas 1985 har 
nu fått mer kärlek än någongång 
tidigare har idag renoverats till 
bättre skick än den var när den 
var ny.

Andreas har haft en framgång-
srik tid med bilen då många pol-
kaler och utmärkelser har prytt 
hans väg med bilen. Efter ha 
ägt bilen i 10 år känner Andreas 
nu att han börjar bli klart med 

Andreas har byggt i 10 år för att få ett näst intill 
perfekt resultat.



bygget. Andreas nämner 
dock att det kan bli ett nytt 
projekt inom kort. Troligt-
vis blir det säkert en BMW, 
men vem vet kanske har 
tankarna på en Honda inte 
svalnat från ungdomstiden. 
Den som lever får helt en-
kelt se.

Andreas har köpt 
varenda skruv från 
BMW.



 

FAKTA
Namn: Andreas Nilsson
Ålder: 33 år
Bostadsort: Helsingborg
Arbete: Spolbilstekniker 
Bilmodell: BMW 635 CSI 
Årsmodell: 1985

Tack till: 
Pappa(janne) svenåke, szocs mate, mattias, och till alla som hjälp 
mig ni vet vilka ni är, och alla som röstat på mig igenom åren och 
supportat på träffarna! 
TACK FÖR ALLT!
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Tack vare mina släktingar som alltid har skruvat och fixat med bilar och motorsport, så därifrån 
skulle jag nog vilja påstå att mycket av mitt intresse kommer ifrån. Men har alltid tyckt bilar varit 
intressant men har aldrig haft kunskapen riktigt förens jag skaffade mig min BMW 1602 som är 
mitt läroobjekt.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Svårt fråga, skulle nog säga en 3-4. Är någorlunda ny på allt men lär mig hela tiden plus att jag 
är intresserade, vilket gör det lättare. För mig gör det inget om det blir fel, man måste våga för att 
lyckas.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Jag tror nästan det var när jag började riva min BMW 1602 och insåg hur kasst allt var i framvag-
nen, slitagedelarna, 40 år hade gjort sitt kan man säga. Vinkelslip och hammare räddade mig när 
jag rev ner allt!

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Nästan allt om jag ska vara ärlig.

Vem är din bilförebild? 
Mina Släktingar

Bästa garage drycken? 
Coca-Cola Zero utan tvekan

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
 6-7 Timmar i veckan just nu men kommer ökas markant i vinter. 

Fakta
Namn: 
Andreas Brag
Ålder: 
24 
Bor: 
Skara
Arbete: 
Catering och Bartender 
Civilstatus:  
-



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Jag håller på med min BMW 1602, kommer byta motor i vinter till en E30 M3 S14B20! Samt att bygga 
om hela bilen inför SFRO besiktning som kommer ske i framtiden. Målet är att motorn ska sitta i och att 
bilen går att köra med till Elmia. 

Bild på bilen: Anton Ståhlgren AVICII FT. SANDRO CAVAZZA 
Without You

DAVID GUETTA -
2U ft. Justin Bieber

JOHN DE SOHN 
Hum With Me

AXWELL /\ INGROSSO - 
More Than You Know

KALIFFA
Helt Seriost

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
J BALVIN & WILLY WILLIAM - Mi Gent



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto: Matteo Rampani



I slutet av september, när 
Italienarna äntligen har 
kommit tillbaka från sina 
semesterresor till havet 
såg arrangören Stance 
Land att fylla staden Ce-
prano, 10 mil norr om 
Rom, med stancebilar 
med oerhört hög finish. 
Stance Land som grupp 
har funnits i tre år men ar-
rangerat träffar i två år, de 
är väldigt duktiga på det 
dem gör och på sociala 
medier är dem också sto-
ra med över 80 000 likes.
Detta är lite som ARN rac-
ings evenemang, där hela 



centrum i ett litet samhälle mitt 
ute i no-where fylls med bilar. 
Verkar vara ett lyckat koncept, 
även i Italien!
Italienarna gillar överlag att byg-
ga om tyska bilmärken till stance, 
ganska likt oss i Sverige där det 
också är dominant. 
Stance Lands koncept gör att an-
talet överbearbetade bilar är få, 
bilbyggarna i Europa brukar ofta 
ha en tendens att gå all in och 
det kan bli lite för mycket (lagom 
är alltid bäst?!) Ibland räcker 
det med ett par riktigt feta fälgar 
och sen köra riktigt lågt, luft eller 
static. Denna helg ställde ett an-
tal stancetokiga tjejer och killar 
ut och med det stora kontaktnät 

Italien levererar verkligen



som Stance Land byggt upp hade de lyckats få 
dit många duktiga fotografer.
Det visade sig att Limbo med bilarna var en pop-
ulär lek även här!



Man kan snacka om fitment men Italienarna vet vad de 
gör.



Stance Land arrangerar flera träffar och har idag 
över 80 000 likes på sin facebooksida.



Överlag är det tyska bilmärken som dominerar 
på denna träff men en och en annan japanare 
syntes till



Varför måste arbetsfordon vara tråkiga??



En vacker klassisk VW Sirocco



Limbotävlingen var ett populärt inslag.



www.gtbil.se  @gtbilofficial

Hos oss på GT Bil Arlandastad hittar du bl a
SEAT    Mercedes-Benz   BMW   Audi   Citroën   Land Rover   Ligier   Mini   Mitsubishi 
Nissan   Opel   Peugeot   Porsche   Subaru   Toyota   Volkswagen   Volvo

I I I I I I I I
I I I I I I I

Tryggt - Enkelt - BekvämtTryggt - Enkelt - Bekvämt



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Pontus Blomqvist

Kallt och blött men det går lika brett i 

pariserkurvan för det.



Säsongsavslutning av Gate-
bilevenemangen på östgöts-
ka Mantorp Park för året. Den 
här hösten har varit annat 
än rolig. Känns som mån-
ga evenemang i år har blivit 
drabbade av regngudarnas 
hemskheter. Precis som i 
Juni så fick man passa på att 
bjuda på rökridåer när reg-
net bestämde sig för att hålla 

uppe en stund. Men oavsett 
väder så sviker aldrig publik-
en Gatebil.
Pjäxan även känd som Rick-
ard Ivars gjorde som vanligt 
när han driftar, ALL IN, vilket 
genererade i 90 poäng i kva-
let till årets sista Gatebil Drift 
Series, han slutade på en 
totalt 4e plats. Totalvinnare i 
GDS blev Mikael Johansson. 



Men det var inte bara GDS som 
hade säsongsavslutning, även 
den svenska Drifting-SM serien 
körde sin sista deltävling. Blev 
en tuff fight ända in det sista 
mellan två tunga namn som 
visat länge att man inte ska 
trampa dem på fötterna, tyvärr 
fick Alexander Granlund tillslut 
känna sig besegrad av Pawel 
Korpulinski. Vem kommer då 
visa fram fötterna mot Pawel 
nästa år då Granlund ej kom-
mer att köra serien 2018?
Kai Roger Bakken kunde inför 
finalomgången av Gatebil Ex-
treme Mad Croc Time Attack 
Series ta det lugnt och bara 
glida i mål utan att behöva jaga 
en första plats då serievinsten 
redan var klar. Däremot blev 
det fight om andra och tredj-

Man kan väl säga att Mantorp bjöd på 
växlande väder.



eplats, tyvärr hade Robin 
Jonasson svårt att hänga på 
Trond Garberg i Mad Croc 
Gallardon. Trots att Robin 
kom på en 8e plats gav det 
ändå några poäng för att bli 
total tvåa i serien, misstän-
ker att Trond blev aningen 
besviken trots första plat-
sen i sista deltävlingen.

Henrik körde på med sin Z4 coupé 
byggd för time attack.



Victor Joensuu ställde upp i SM-tävlingen som arrangerades 
tillsammans med Gatebil.

TOP 5 EUROPE
HENRIK MATTSSON: VOLVO V70 ”RÖD”
HENRIK MATTSSON :VOLVO V70 ”VIT”

ROBIN RYDELL: BMW E61 
MATTIAS SVENSSON: VOLVO C70

KRISTOFFER STAHL: MERCEDES C63 AMG
TOP 5 JAPAN

EVAN SHABU: TOYOTA SUPRA
JERRY: SUBARU IMPREZA STI

VIKTOR ADOLFSSON: NISSAN S15
HÅKON TROSTHOEL: NISSAN SKYLINE R34

FREDRIK HELLGREN: TOYOTA SUPRA
TOP 3 USA

ROBIN WAHLSTRÖM CORVETTE
HENRIK LUDVIGSSON A-FORD HOTROD

ROBIN HJERTQVIST LINCOLN
TOP 3 RETRO

ALEXANDER LINDQVIST: GOLF MK2
JOHAN SANDELL: AUDI V8

ANDREAS HALLSTRÖM: BMV E30 325
TOP 3 BEST SHINE

MELISSA SJÖSTRAND: AUDI TT
HENRIK MATTSSON: VOLVO V70 ”RÖD”
HENRIK MATTSSON: VOLVO V70 ”VIT”



Peter Pentell verkar inte missa ett enda 
Gatebil evenemang.

TOP 3 STANCE
MATTIAS LEVIN BMW E61 530

MICKE LARSSON AUDI A6
MARTIN ANDERSSON AUDI A4 DTM

TOP 3 GIRLS RIDE
IDA EDBERG: VOLVO S60

MELISSA SJÖSTRAND: AUDI TT
JESSICA SJÖGREN: AUDI RS4

TOP 3 GT & SPORTSCAR
MARCUS LINDBLOM: PORSCHE 997 TURBO

FREDRIK LÖFMAN: TOYOTA SUPRA
HÅKON TROSTHOEL: NISSAN SKYLINE R34

TOP 3 STAND/KLUBB/TEAM
SIMPSON

MAD CROC ENERGY
59 NORTH/WESTCOAST MOTORSPORT

TOP 3 RACE/DRIFT/BANEBIL
CALLE LINNARSSON: NISSAN 370Z

PETER PENTELL: “LASUPRA”
FREDRIK MYRE: BMW MAD CROC DRIFTCAR



Rickard Cornacchini kan verkligen leverera med sin 
Porsche. Hans gamla alias Supramannen är snart ett 
minne blott, Porschemannen passar honom bättre.



Kanske har intresset kring Black Smoke Rac-
ing börjat avta lite nu när bilen håller bättre.



Extreme-serien har växt och bilarna som medverkar 
börjar bli fler där prislappen landat på sju-siffriga belopp. 

Under Gatebil dyker det ofta upp några udda och 
roliga kreationer som åker runt på området.



En läcker Lamborghini Gallardo GT, en bil som verkligen inte 
skäms för sig ute på banorna.



Karel Silha i egen hög person.

Alla kan ha en dålig dag, här är det bröderna Joensuu 
som fick lifta in till depån.



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

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 
Lidköping

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

www.racegear.cc
order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

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

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Led-belysning

LED ramper till Sveriges bästa priser! 
Utbud som passar alla, tillmötesgående 
och kunnig support och alltid snabb 
leverans inom Sverige.

www.led24.se
info@led24.se
Telefon: 0761938971

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123



Reservdelar & Drivlina

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Styling 

Störst på bilstyling! Vi har fler än 25 000 
produkter i shoppen, teknisk support och 
personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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

www.simpson-europe.com 

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.se
info@stertman.se 
Telefon: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

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

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



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

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av 
tävlingsbilar.

Telefon: 08-585 000 80
www.raidopower.com

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.

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

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

Här hittar du stereo och tillbehör för bil, 
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig 
även med installationer. 

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

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

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

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,
Sparco - Remus - EBC - Goodridge - 
K&N filters - Öhlins m.fl. 
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

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör 
för alla bilmärken, attraktiva produkter, 
hög lagerhållning och oslagbart snabba 
leveranser. 
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se
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BMW CLASSIC



SKYDDSUTRUSTNING 
FÖR BILSPORT

+4690-13 47 00 • simpson-europe.com

BANDIT

HANS III HYBRID PRO HYBRID S

RALLY VENATOR

Tar bort oönskade odörer som niko-
tin-, tobak-, och djurlukter från 
sätesklädslar, mattor, takklädslar, 
dörrklädslar osv

169 kr



SKYDDSUTRUSTNING 
FÖR BILSPORT

+4690-13 47 00 • simpson-europe.com

BANDIT

HANS III HYBRID PRO HYBRID S

RALLY VENATOR

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: www.iaa.de



Bilsalongen i Frankfurt 
får mässor som Elmia att 
verka väldigt små. Här 
krävs det sina dagar för 
att hinna se något alls 
och många bilmärken slår 
alltid på stora trumman. Ett 
år lade Audi ner närmare 
100 miljoner för att synas 
på bästa sätt under mäs-
san, men i år så saknades 

flera bilmärken. De har 
valt att fokusera på an-
dra nybilsmässor, men då 
Frankfurt är lite av Euro-
pas bilhuvudstad så är det 
många som fortfarande 
satsar stort på mässan och 
de tyska märkena brukar 
ligga i toppen av häftiga 
montrar.



Mässan lockar över en miljon 
besökare varje år och media är 
som galna efter som sommaren 
oftast ger lite nyhetstorka när det 
gäller roliga bilnyheter. Så därför 
är detta fortfarande en mycket 
viktig mässa för tillverkarna.

I år var det elektrisitet som stod 
för den största delen av mo-

Porsche va bara en av de tyska 
tillverkarna som satsade stort på 
mässan.



torerna på mässan. Elbilen är här 
för att ta över världen efter det fos-
sila bränslet. Men vart landar el-
priset på 2030? Det är fortfarande 
den stora frågan man ställer sig 
inför köpet av en elbil eller plug-
in hybrid. Tyvärr gav inte Frank-
furtsalongen något svar på dessa 
frågor. Men den gav en rad roliga 
bilnyheter!

McLaren visade upp några av sina 
nya skönheter på mässan.



Vem vill inte ha denna i sin “Man 
Cave” ?



Ford vill hålla kvar nya fokuset på 
sportigheten med modellbenämningar 
som ST och RS.



Fanns många futuristiska koncept-
bilar.



Nya BMW z4 blir bara snyggare och 
snyggare.



Jaguar borde börja tillverka dessa för 
gatan. För men skulle kunna motstå 
denna lilla racer.



Bugatti lyckades inte behålla 
rekordet på 0-400 km/h länge innan 
Koenigsegg slog det.

Komfort och lyx när den är som 



Har du uppdaterat din banbils 
väghållning?

100%

0%

Ja

Ne j

Vill inte vara den som ser slutfak-
turan på detta monterbygge.





ARTIKEL
Text & Foto

Daniel Serénus



Vi har nu bytt ut den gamla 
röda Seat:en mot en nyare 
modell i kombiversion som 
gör att vi nu får med lite mer 
utrustning. Under vintern och 
våren kommer vi att testa lite 
olika firmor och produkter i 
kommande nummer. Bilen 
köptes in av företaget GT 
bil i Arlandastad i augusti, 
efter en av våra trevligaste 
bilaffärer genom åren i både 
bemötande och helhetsupp-
levelse.
Men redan efter hemre-
san blev intresset större för 
att skrämma upp den 110 
hästars starka bensinmotorn 
till en lite roligare bil.

Du har säkert hört steg 1, 2 ,3 
,4 ,5 också vidare, men vad 
är detta egentligen? Detta 
är ett sätt för tuners att dela 
upp stegen i motoroptimerin-
gen när det gäller trimning av 
din bil. Vi tänkte göra steg ett 
hos firman Quantum Tuning i 
Lidköping, där innefattar de-
ras steg 1 en motoroptimer-
ing genom att uppdatera pro-
gramvaran i bilen och sedan 
installera ett insatsfilter av 
prestandamodell som skall 
förbättra andningen på bilen.

Kenneth på firman har lång 
erfarenhet av just motorop-
timering och när vi besökte 
hans firma sist vi var på 

Kenneth på Quantum tuning i Lidköping 
hjälpte oss få fart på bilen.



besök i Lidköping fick vi ett trev-
ligt resultat. För vår lilla Seat 
blev slutresultatet cirka 135 hä-
star och 210Nm vilket gjorde 
bilen betydligt starkare på sex-
ans växel och man fick lite mer 
tryck vid omkörningarna.

När skall du inte göra en op-
timering?
När man har problem med mo-
tor och låda.
I en bil utan turbo då det oftast 
inte ger så mycket effekt per 
krona du investerat.

När skall du göra en optimer-
ing?
När du tycker att din bil är lite 
trött och tråkig.
Om du kör mycket med släp 
eller husvagn, då får du bättre 
bränsleekonomi på sikt.

PARTNERS
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SM-serien är avslutad och 
allt skulle avgöras på sista 
tävlingen. Inför sista täv-
lingen såg det ut att bli en 
drabbning mellan seriens 
två starkaste förare 2017, 
Alexander Granlund och 
Pawel Korpulinski. Men då 
Pawel fick motorstrul re-
dan i kvalet och Alexander 
gick starkt ur kvalet såg 
det ut som han hade en 
chans mot serieledaren. 
Det krävdes att Alexander 

vann och Pawel åkte ut 
tidigt. Men då Pawel inte 
verkade få ordning på mo-
torproblemen åkte han ut i 
första matchen. Nu fanns 
det läge för Alexander att 
ta hem SM-segern. Det 
krävdes dock fortfarande 
en vinst för att han skulle 
kunna bli totalsegrare. 

Alexander gick upp i 
topp-16 och där väntade 
en tok fokuserad Mårten 

Vi hoppas kunna se Rickard Ivars nästa 
år på startlistan.



Stångberg. En match som 
fick köras om. På läktaren 
sitter Pawel och ser en ny 
repa mellan Stångberg och 
Granlund. Kan tänkas att 
han denna dag höll på en 
viss Mårten. Men Granlund 
lyckades aldrig slå Mårten 
som var stark denna fi-
naldag. Det gjorde att Paw-
el plockade hem SM-guldet 
och titeln Svenskmästare.

Det har varit en  spännade 
resa att följa årets SM-se-
rie och se hur favoriterna 
kämpat i toppen. Vi får inte 
glömma Jim Olofsson som 
tog hem tredjeplatsen och 
Volvo 240 föraren Mikael 
Johansson.

Tråkigt nog meddelade 
Alexander i ett utalande i 
Driftzone.se att han lämnar 
SM-serien 2018. Anlednin-
gen är enligt Driftzone.se 
att han helt enkelt inte vill 
tävlingsköra. Vilket vi på 
tidningen tycker är synd. 
Alexander är en drifting-
förare som har stor potens-
sial att bli mycket större 
och även utanför Sveriges 
gränser. Så detta besked 
tynger den svenska drift-
ing scenen. Men det ger 
chans till nya talanger in-
för 2018. Även många av 

Mårten lyckades peta ner Värmlänningen Alexander 
Granlund från en chans på total segern.



Trots vädret var stämningen på publiken ändå god.



Alexander Fröding körde nya GDS (Gatebil Drift 
Series) som körs tillsammans med SM-serien.

Vem har sagt att fotograf är ett glamoröst yrke?

Pawel fick bryta men vann totalsegern ändå, vi kan 
bara säga ett stort grattis.



Jim Olofsson har gjort en bra säsong och slutade på 
en tredje plats i årets serie.



TOP
P 1

0 S
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SE
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N 2
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1 Pawel Korpulinski

2 Alexander Granlund

3 Jim Olofsson

4 Mikael Johansson

5 Victor Joensuu

6 Kim Fors

7 Henrik Johansson

8 Jens Assarsson

9 Henrik Isaksson

10 Thomas Nyqvist
 

TOTALT
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När McLaren 1989 beslu-
tade sig att ge sig in i den 
mer konventionella bilindus-
trin gjordes det med storm 
och med racingen som grund 
i allt man gjorde. Men att de 
skulle göras så bra som man 
gjort det trodde nog ingen var 
möjligt.

Allt tog sin fart med att mån-
ga under 80-talet efterfrågat 
supersportbilar av rang. Folk 
hade pengar och de skulle 
spenderas. Därför anställdes 
chefskonstruktören Gordon 
Murray som tillsammans med 
Peter Steven då började rita 
på den ökända McLaren F1. 
Bilen presenterades under 
Monacos Grand Prix 1992. 

Placeringen av förarstolen i den leg-
endariska modellen F1 är insprierad av 
motorsporten.



Planen var att sälja 300 bilar 
och en fabrik byggdes upp i 
England. Bilen har en mycket 
unik förarplacering då med 
förareni mitten och passager-
arna sitter snett bakom förar-
en. Detta för att ge föraren en 
äkta F1-känsla i körupplev-
elsen. I grunden användes en 
V12 motor byggd av BMW’s 
M-avdelning, den har dock 
ingen likhet med någon sam-
tida BMW V12:a. Detta var en 
racingbil i gatbilsformat. Dock 

Modellen M12 har nu slutats tillverka och 
priserna kommer nog bara stiga.



nåddes inte målet att sälja 
300 bilar utan det blev 106 
stycken mellan 1993 – 1998 
och McLaren satte nivån 
på dåtidens supersportbi-
lar. 1998 slog racingföraren 
Andy Wallace hastighet-
rekordet i en McLaren F1 
GT (386,5 km/h). Det rekor-
det stod sig fram till 2005 då 

svenska Koenigsegg tog det 
med 1,5 km/h.  

Men efter 1998 kom den sto-
ra tystnaden och trots att den 
framgångsrika F1-satsnin-
gen fortsatte så kom det 
inga fler modeller. Inte förrän 
2009 fick vi se att McLaren 
skulle börja tillverka bilar till 

P1 - GTR



privatpersoner med för sto-
ra plånböcker igen. Model-
len hette McLaren MP4-12C 
och var en kolfiberraket med 
600hk stark V8. Detta var en 
modern bil med visst form-
språk från den tidigare eran 
som prytt många tidningar 
10 år tidigare. Men modellen 
blev en start på något nytt och 
2011 började MP4-12C säljas 
till sina kunder.

Därefter släpptes modellen P1 
som tog världen med storm. 
Med en futuristisk design och 
ett monster till maskin. Nu 
började elmotorns fördelar i 
kombination med den fossila 
bränslemotorn att nyttjas fullt 
ut. Det gav bilen en effekt på 
över 900 hk och McLaren ett 
bevis på att man var i fram-
kant när det gäller utvecklin-
gen igen.

Efter succén med MP4:an så 
lanserade man 2014 McLaren 
650 som hade lånat form-
språket från P1:an men ändå 
skulle efterlikna MP4:an både 
i prisbild och körglädje. Men 
650 blev den modell alla 
McLaren fantaster älskade, 
den har gjorts i flera olika ver-
sioner. 2015 lanserade man 
också McLaren 675LT, som 
skulle bli en modell som byg-



gde på Longtail-conceptet 
man lanserade under eran 
med F1-modellen.

McLaren har under 2011 
fram till idag släppt fler mod-
eller än många av de stora 
tillverkarna av sportbilar. 
Idag heter flaggskeppen 
570 och 720 har ett helt nytt 
formspråk och teknologi.

McLaren har alltid under-
strukit sitt racingursprung 
och Bruce McLaren skall 
vara stolt över detta bilmärke!

McLaren har lancerat ett nytt formspråk och modellerna har 
duggat tätt för supersportbilsmärket. Detta är 570 spider.



Vi kan stolt presentera att vi har blivit 
nominerade av Pricerunner. 
Vi är med och kan bli årets 
e-handlare i kategorin fordon 2017.

Vi lanserade vår e-handel i april 2016 
sedan dess har det sagt pang. Vi fortsät-
ter att lära oss trots vår ålder på 94 år 
och vi jobbar fortfarande med kunden i 
fokus som är våra ledord.

Vi är idag 29 anställda som omsätter 54 
Miljoner kronor och är AAA rankade 
som är högsta kreditvärdighet.
Vi har  både ISO 9001 kvalitet och ISO 
14001 miljöcertifierade

Vi är ett familjeföretag som 
sedan 1923 haft som affärsidé att serva 
privatpersoner, företag, stat och 
kommun med däck, batterier, reservde-
lar och motorsport av hög kvalité till 
konkurrenskraftiga priser.

“Du vet väl att du 
även kan besöka vår 
butik på 500 kvm vid 
Mölndalsvägen 25 i 
Göteborg.”

Vi tycker att 14 dagars returrätt är för 
kort tid och vi lämnar istället 30 dagars 
returrätt online.

Hos oss handlar du alltid tryggt, 
enkelt och smidigt.

Vi erbjuder betalsätt som faktura 14 
dagar privatperson, faktura 30 dagar 
företag, dela upp betalningen, swish 
och betalkort online
Vi har ca 65000 artiklar och mycket 
hemma.
Vi är en total leverantör och löser det 
mesta på saker som kund söker mm

TH Pettersson AB - Tryggt köp sedan 1923



Polestar 1

Svenska tunerföretaget 
Polestar lanserar elbil



Polestar, Volvo Car Groups 
prestandamärke, har i dag 
avslöjat sin framtid som 
ett fristående elektrifierat 
prestandamärke. Pole-
star har bekräftat företag-
ets första tre modeller, en 
specialbyggd fabrik i Kina 
och en ny kundorienter-
ad väg till marknad med 
prenumerationsbaserade 
all inclusive-tjänster som 
kommer att sätta ett nytt 
riktmärke i branschen för 
prestandabilskunder.
Polestar avslöjade ock-

så 600-hästars Polestar 
1, företagets första bil 
som kommer att rulla av 
produktionslinan mitten 
2019. Polestars teknik och 
produktutbud drar nytta av 
de synergier och ekono-
miska resurser som skapas 
av Volvo Car Group, något 
som hjälper Polestar att ac-
celerera design, utveckling 
och produktionsprocesser 
till en fraktion av den tid 
som det tar för helt nya bilt-
illverkare.
Thomas Ingenlath, Chief 



Executive Officer för Polestar 
säger:
- Polestar 1 är den första bilen 
som bär Polestar på huven. 
En vacker GT-vagn med fan-
tastisk teknik paketerad inom 
sig – en stark start för vårt nya 
Polestar-varumärke. Alla fram-
tida bilar från Polestar kommer 
att ha en helt elektrisk drivlina, 
något som levererar på vår 
varumärkesvision om att vara 
det nya fristående elektriska 
prestandamärket.
Polestar 1, kommer att skapa 
en halo för det framtida Pole-
star-varumärket. Polestar 1 
är en tvådörrars, 2+2-seater, 
Grand Tourer Coupé med en 
”Electric Performance Hybrid”-
drivlina. Det är en elektrisk 
bil som stöds av en intern 
förbränningsmotor, den har 
en räckvidd på 15 mil – den 
längsta helelektriska räckvid-
den av samtliga hybridbilar på 
marknaden. Effekten på 600 
hk och 1000Nm i vridmoment 
placerar bilen starkt i pres-
tandabilssegmentet.
Polestar 1 baserad på Volvos 
Scalable Platform Architecture 
(SPA), men ungefär 50 pro-
cent är nytt och unikt, skapat 
av Polestars ingenjörer. För 
att förstärka dess dynamiska 
köregenskaper har Polestar 
1 ett stort utbud av ny teknik 
med fokus på att göra bilen till 

en äkta körmaskin. Polestar 1 
är världens första bil som har 
den helt nya klassledande Öh-
lins Continuously Controlled 
Electronic Suspension (CESi). 
Kolfiberdelar reducerar vikten 
och förbättrar torsionell tor-
sionsstyvhet med 45 procent, 
samtidigt som den sänker tyn-
gdpunkten. Dessutom använ-
der Polestar 1 dubbla elektris-
ka bakmotorer som möjliggör 
torque vectoring. Detta förser 
föraren med precis accelera-
tion på varje hjul för att behålla 
maximalt väggrepp och bibe-
hållen fart vid kurvtagning.
Polestar 1 kommer att byggas 
i det toppmoderna och spe-
cialbyggda Polestar Produc-
tion Centre i Chengdu, Kina 
som är under konstruktion, 
med färdigställande planerat 
för mitten av 2018.
Polestar kommer också att 
flytta bort från dagens traditio-
nella ägarskap. Bilarna kom-
mer att beställas 100 procent 
online och erbjudas med pre-
numeration på två eller tre år. 
Prenumerationen, som är all 
inclusive och utan handpen-
ning, kommer även ha funk-
tioner som upphämtning och 
lämning samt möjligheten att 
hyra andra fordon inom Volvo 
och Polestar-utbudet, allt in-
korporerat i en månatlig betal-
ning.



Den fasta prenumera-
tionsavgiften innebär en 
besvärsfri upplevelse för 
kunden. Detta underlät-
tas vidare av Phone-As-
Key-teknik som tillåter 
ägaren att dela en vir-
tuell nyckel med tredje 
person samt att tillgå 
ett stort utbud av andra 
on demand-funktioner. 
Denna concierge-ser-
vice ser till att kunden 
enbart behöver fokusera 
på körglädje.
Samtliga framtida Pole-
star-bilar kommer ha 
en helelektrisk drivlina. 
Produktion av Polestar 2 
startar sent 2019 och blir 
det första helt batterid-
rivna fordonet (BEV) från 
Volvo Car Group. Pole-
star 2 blir en helelektrisk 
bil i mellanklassen som 
ansluter konkurrenterna 
kring Tesla Model 3 och 
kommer följaktligen att 
ha en större produk-
tionsvolym. Den initiala 
fasen av Polestars nya 
modeller kommer att 
slutföras med en större 
BEV i SUV-stil, Polestar 
3, som skapar ett mod-
ernt uttryck av elektrifi-
erad prestanda och kör-
dynamik.

Beställning och konfig-
urering av Polestar-bilar 
kommer att ske online 
via en Polestar-app eller 
en onlineportal. Pole-
star inser dock som en 
ny spelare i det elek-
trifierade bilsegmentet 
att kunder fortfarande 
kommer att vilja fysiskt 
interagera med märket. 
Den digitala approachen 
kommer därför att kom-
pletteras med ett nytt 
nätverk av fristående 
Polestar Spaces runt om 
världen. Här kan fram-
tida Polestar-kunder in-
teragera med produkter 
och varumärket. Pole-
star Spaces kommer att 
vara fristående och kom-
mer inte att finnas inom 
existerande Volvoåter-
försäljares utställning-
slokaler.
Orderböckerna för Pole-
star 1 öppnar 17 oktober 
2017 då Polestar börjar 
ta intresseanmälningar 
från kunder.





Nya Porsche 718 GTS



Porsche utvidgar sin serie 
mittmotormodeller med nya 
tvåsitsiga 718 Boxster GTS 
och 718 Cayman GTS. Ef-
fekten i den fyrcylindriga 
2,5-liters boxermotorn har 
nu ökat till 269 kW (365 
hk) tack vare en nyutveck-
lad insugningskanal och 
optimerad turbo. Med de 
förbättringarna utvecklar 
motorn nu 11 kW (15 hk) 
mer än i 718 S och upp till 
26 kW (35 hk) mer än i de 
föregående GTS-modeller-
na med sugmotorer.
De nya mittmotormod-

ellerna finns tillgängliga 
med manuella sexväxlade 
växellådor eller som tillval 
med den automatiska väx-
ellådan Porsche Doppelk-
upplung (PDK). GTS-mod-
ellerna har som standard 
en rad utrustningsdetaljer, 
till exempel Sport Chrono-
paketet, Porsche Torque 
Vectoring (PTV) med me-
kanisk differentialspärr och 
Porsche Active Suspension 
Management (PASM), som 
sänker karossen med tio 
millimeter



Mer kraft för bättre prestanda
Det maximala vridmomentet 430 
Nm ger ännu bättre acceleration 
och ökad körbarhet och finns 
tillgängligt mellan 1 900 v/min 
och 5 000 v/min. Med kombina-
tionen PDK-växellåda och Sport 
Chrono-paket accelererar GTS-
modellerna från 0 – 100 km/tim 
på 4,1 sekunder. Toppfarten är 
290 km/tim.

Svarta GTS-detaljer
GTS-modellerna skiljer sig från 
övriga 718-modeller, inte bara 
ur teknisk synvinkel utan ock-
så utseendemässigt. Den nya 
frontspoilern med Sport Design 
framhäver bilens sportiga kara-
ktär. Typiskt för GTS-modellerna 
är att Bi-Xenon strålkastarna är 
tonade i svart. Baktill får GTS-
modellen sitt unika utseende 
med hjälp av de tonade bak-
ljusen, den svarta logon, svart 
bakre kjol och sportavgassys-
temet med centralt placerade 
svarta avgasrör, som är en del 
av standardutrustningen. Från 
sidan kompletteras bilden av 
GTS-logotypen i svart längst 
ned på dörrarna och svartlac-
kerade 20-tumsfälgar.

Alcantara i hög kvalitet
GTS-generna märks också inuti. 
Stoppuret i Sport Chrono-pak-
etet, som ingår i standardutrust-

ningen, är integrerat som en 
central del av instrumentpanel-
en. Både förarens och passag-
erarens sportsäten har, liksom 
i övriga GTS-modeller, mittsek-
tionen klädd i Alcantara. Stan-
dard är också Sportstolar Plus 
med GTS-logo på nackskydden, 
som kan justeras elektriskt i två 
ledder och ger bättre sidostöd 
och ökad komfort.

Alcantara används dessu-
tom flitigt på andra ställen i in-
teriören, till exempel på ratten, 
på mittkonsolen och på arm-
stöden. Förare med särskild 
passion för bankörning har hjälp 
av Porsche Track Precision App 
(PTPA), som gör det möjligt för 
föraren att automatiskt spela in, 
visa och analysera kördata på 
sin smartphone.

718-modellerna kan beställas 
från och med nu och når åter-
försäljarna i början av 2018.

Text & Foto: Porsche





Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Varje år insjuknar tusentals barn i Sverige i svåra sjukdomar och diagnoser. Vi arbetar 
för att dessa barn ska få något alldeles speciellt att längta till, uppleva och minnas. 
Något som ger kraft och en paus när det behövs som allra mest.
 Vårt arbete är helt beroende av frivilliga gåvor. Med hjälp av ditt stöd får barn 
med svåra sjukdomar och diagnoser ett avbrott. Din gåva gör skillnad!

Läs mer på www.minstoradag.org  

hjälp fler sjuka barn att få en stor dag!
ge en gåva på bg 900-5133



Audi A7 Sportback



Med nya A7 Sportback visar Audi upp 
det nya designspråket som kunde anas 
redan hos prologue-koncepten. Kraft-
fulla, dynamiska linjer, avskalad digital 
interiör och ännu sportigare körupplev-
else med långfärdskomfort är några av 
kännetecknen för Audis nya Gran Turis-
mo. Linjesköna A7 Sportback är dessu-
tom elektrifierad med mildhybridteknik 
som standard.
Exteriör med nytt designspråk 
Den exteriöra designen i A7 Sportback 
är ett uttryck för det nya designspråket 
som Audi introducerade med prologue-
koncepten. Den skulpturala karossen 
med sina skarpa linjer signalerar spor-

tig elegans från alla vinklar. I fronten är 
Singleframe-grillen ännu bredare och 
lägre än hos Audi A8, strålkastarna 
smalare och luftintagen ännu mer mar-
kerade. Audis ljusdesigners har efter-
strävat en digitalt karaktär på Matrix 
LED-strålkastarna med 12 ljussegment 
som separerats med smala spalter. I sin 
mest avancerade form kan de utrustas 
med laserljus. 
Reducerad interiördesign
Interiören präglas av en futuristisk och 
samtidigt reducerad design med hög-
kvalitativa materialval och loungekän-
sla. De horisontella linjerna och den 
slanka instrumentpanelen ger en kän-



sla av rymd medan den 
förarorienterade mittkonso-
len understryker den sportiga 
karaktären. Med den svarta 
paneloptiken inramad i grafit-
grå aluminium, smälter den 
in i instrumentbrädan när den 
stängs av.

Elektrifierad med mildhy-
bridteknik som standard 
Alla motorer i A7 Sportback 
är elektrifierade mildhybrider 
(MHEV) som ökar komforten 
och minskar bränsleför-
brukningen. De två V6-mo-
torerna kombineras med ett 
48-volts huvudelsystem. 
En kombinerad generator/
startmotor (BAS) arbetar till-
sammans med ett litium-jon-

batteri och kan därigenom 
återvinna energi med upp till 
12 kW vid inbromsning. Vid 
hastigheter mellan 55 och 
160 km/h kan fyradörrascou-
pén rulla fritt med motorn 
deaktiverad och sedan starta 
smidigt igen via BAS (Belt Al-
ternator Starter).

Nya Audi A7 Sportback kom-
mer inledningsvis med en 
3.0-liters V6 TFSI-motor på 
340 hk och 500 Nm i vrid-
moment, vilket ger 0-100 
km/h på 5,3 sekunder. Enligt 
NEDC förbrukar grundver-
sionen av Audi A7 55 TFSI 
6,8 liter/100 km vilket ger ett 
CO2-utsläpp på 154 gram. 
3.0 TFSI-motorn är utrustad 



med en sjustegad S tronic-växellåda 
och det bränslebesparande quat-
trosystemet med ultrateknik, som 
blixtsnabbt kan koppla ur driften till 
bakhjulen och frikoppla kardanaxeln 
när fyrhjuldriften inte längre behövs. 
Fler sex- och fyrcylindriga bensin- 
och dieselmotorer kommer att intro-
duceras kort efter produktionsstarten.
Karossen i stål och aluminium är en 
nyckel till den direkta körkänslan och 
ökade komforten. Gran Turismon får 
toppvärden när det gäller vridstyvhet, 
ljudkvalitet och luftmotstånd, och 
skämmer bort sina passagerare med 
minimalt vindbrus och förbättrad ljud-
komfort.

Text & Foto: Audi



Toyota Yaris



Toyota breddar sin serie 
av konceptfordon med 
tre olika studier som vi-
sas på årets upplaga av 
Tokyo Motor Show. Un-
der det gemensamma 
namnet ”Concept-i” ger 
de en fingervisning om 
hur Toyota ser på be-
greppet mobilitet i fram-
tiden, med möjligheten 
för fler att förflytta sig 
obehindrat.
Serien omfattar dels 
Concept-i, som är ett fyr-
sitsigt fordon där artifici-
ell intelligens kan läsa av 
förarens beteende och 
förutse hur det ska agera 
i olika situationer, dels 
Concept-i RIDE som är 
en mycket kompakt tvås-
itsig modell för bl a funk-
tionsnedsatta samt dels 
Concept-i WALK, ett lät-
tanvänt personligt fordon 
för förflyttning bland fot-
gängare.
Toyota Concept-i är ett 
fullstort fordon med gott 
om plats för fyra person-
er. Det utnyttjar ett stort 
mått av artificiell intel-
ligens som bland annat 
utläser förarens tillstånd 
genom att analysera ton-
läge, beteende och en 
rad andra faktorer. Till-
sammans med annan 

realtidsinformation från 
nätet och navigatorn an-
passar sig fordonet efter 
de rådande förhållande-
na. T ex kan det, om det 
bedömer att föraren inte 
klarar av en hotande 
situation, ta över och bli 
självkörande för att på så 
sätt undvika fara.
Toyota Concept-i kan 
också utnyttja kunskap-
en om förarens prefer-
enser och övriga förhål-
landen till att föreslå och 
inspirera till aktiviteter 
eller alternativa vägval 
som passar för stunden. 
Formgivningen är futur-
istisk med en öppen och 
avskalad interiör, där 
fordonet kommunicerar 
med föraren via bland 
annat en tredimensionell 
vindrutedisplay.
Toyota räknar med att 
börja köra den stora 
Concept-i-modellen i 
trafik omkring 2020 och 
då även testa de olika 
delsystemen i andra for-
don.
Toyota Concept-i RIDE är 
utvecklad med tanke på 
framför allt rullstolsburna 
och äldre med nedsatt 
rörlighet. Insteget är en-
kelt med ”måsvinge- dör-
rar” och en förarstol som 



automatiskt glider ut till 
sidan när dörren öpp-
nas. Dörren underlättar 
också i- och urlastning 
av en rullstol, som un-
der färd får rum bakom 
sätena. Tack vare for-
donets ringa bredd blir 
det enkelt att ta sig i och 
ur även i en normalstor 
p-ruta.
Körningen sköts med 
en joystick, som ersät-
ter både ratt och pedal-
er. Under körning sitter 
föraren i mitten för att 
få maximal överblick. 
Funktioner för automa-
tisk parkering underlät-
tar också.
I likhet med de andra 
fordonen i serien lär sig 
Toyota Concept-i RIDE 
olika förares beteende 
och kommunicerar ak-
tivt med dem via en 
stor bildskärm på instru-
mentpanelen, med t ex 
information om var det 
finns faciliteter som är 
lättillgängliga för funk-
tionsnedsatta.
Toyota Concept-i WALK 
är avsedd att användas 
på trottoarer och an-
dra gångstråk, där det 
då blir möjligt att förfly-

tta sig på ett enkelt och 
samtidigt mycket säkert 
sätt. Dess kompakta 
format tar inte upp mer 
plats än en person som 
promenerar.
Fordonet har tre hjul (ett 
fram och två bak) med 
variabel hjulbas, vilket 
gör att det både går att 
svänga runt nästan runt 
sin egen axel och sam-
tidigt färdas stabilt i lite 
högre hastigheter och 
vid inbromsningar. 
Toyota Concept-i WALK 
manövreras med styr-
spak och lär sig via 
olika sensorer hur an-
vändaren agerar. Om 
en fara upptäcks under 
körning varnas använ-
daren samtidigt som 
fordonet självt vidtar åt-
gärder för att minimera 
riskerna. Den låga platt-
formen, endast 14 cm, 
gör det lätt att kliva på 
och av. Toyota Concept-
i WALK tänkt att kunna 
användas för kortare 
förflyttningar till och från 
andra färdmedel. 

Text & Foto: Toyota
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Att ha tillräckligt med 
ström till slutstegen och 
andra strömkrävande 
utrustning är A & O för 
att inte riskera att ha 
sönder dina produkter.

Som ni kunde läsa i för-
ra numret så sker det en 
förändring gällande bil-
ljudet i vår redaktionsbil. 
Sen sist har det hänt lite 
gällande högtalare och 
slutsteg och därför kände 
vi att mer ström och di-
mensionera upp strömka-
beln var ett måste. Vi tog 
därför kontakt med TH 
Pettersson i Göteborg 
som är experter på batteri 
och har många års erfar-
enhet. Dock är Saabens 
slutsteg och högtalare 
inte så strömslukande än 
att det behövs fler batter-
ier än ett bra, men vi vill 
vara på säkra sidan när 
det spelas med avstängd 
bil. Sen när bygget väl 
börjar så vet man hur det 
slutar, med ständiga up-
pgraderingar av kompo-
nenter. Den första frågan 
vi fick av Leif Almqvist 
som är butikschef och 
är experten på batterier 
så var det givetvis hur 
mycket effekt ljudkompo-
nenterna har. Därifrån ut-

går man sedan för att se 
hur många Ah (ampere) 
som behövs, sen får även 
en annan viktig sak kon-
trolleras, nämligen vad 
får som får plats. Vi kom 
ganska snabbt fram till 
att AGM (Absorbed Glass 
Mat) batteri är den typ 
av batteri som var lämp-
ligast. Denna typ av bat-
teri är väldigt cykelståliga, 
alltså att det klarar många 
fler djupurladdningar än 
ett klassiskt blybatteri. 
Sen levererar de oerhört 
hög startkapacitet, idag i 
nya bilar med start/stopp 
funktion sitter det AGM-
batterier för att klara den 
höga startströmmen som 
behövs vid avstängning 
och start av bilen. Förde-
larna är många jämfört 
med blybatterier. TH Pet-
tersson säljer de flesta 
av stora märkena av bat-
terier som Tudor, Banner, 
Optima med flera, sen 
har de även ett eget bat-
terimärke. 

När du ska koppla in fler 
batterier finns det olika 
sätt att göra det på, antin-
gen seriekoppling eller 
parallellkoppling. I vår re-
daktionsbil blev det den 
vanligaste typen, paral-



lellkoppling, innebär att man 
kopplar plus till pluspol och 
minus till minus. För att inte 
förstöra det något av batteriet 
i sin installation rekommend-
eras att ha samma skick på 
alla batterier och samma Ah. 
Leif Almqvist gav som förslag 
på två stycken Banner Running 
Bull 70 Ah batterier, detta bat-
teri skulle passa perfekt på bat-
terihyllan i motorutrymmet på 
Saaben för att slippa bygga om 
den. Plus att storleken på bat-
teriet gör att jag fick plats med 
batteri nummer två samt två 
slutsteg där reservhjulet nor-
malt ligger. Banner har även 
blivit utsett till bäst i test många 
gånger. Då jag tidigare hade ett 
mindre slutsteg monterat var 
en 20mm2 strömkabel redan 
dragen från motorutrymmet 
och bak, men med tanke på att 
GAS slutsteget på 600w fick 
lämna plats till två stycken Cer-
win Vega steg på totalt 1700w 
krävdes något grövre. Lever-
ansen av batterierna, polskor, 
batterifäste samt batteriladdare 
gick väldigt fort (eller så fort 
det borde gå inom Sverige, på 
ett dygn). Det är väldigt sällan 
som batterierna är 100% lad-
dade när de blir levererade till 
företagen. Leif gjorde en lever-
anscheck och klistrade på bat-
terierna, väldigt uppskattat.
När du ska installera fler ljud-



produkter eller väljer att 
förse din bil med ett eller 
flera batterier av någon 
anledning, p.g.a något 
som slukar ström gäller det 
att se till att dimensionen 
på strömkabeln är korrekt. 
Många säger ju grövre 
desto bättre, men ibland 
kanske inte det finns möj-
lighet till grova kablar. Då 
får man ta och göra en 
uträkning vilken kabelar-
ea du ska ha kontra vad 
dina produkter förbrukar 
i förhållande till hur lång 
kabel som behöver dras. 
I Saab 9-5 är det väldigt 
enkelt att dra grova kablar 
bak till bagaget. Vi valde 
att gå upp från 20mm2 till 
50mm2, nu var detta kliv 
inte nödvändigt för denna 
installation men när man 
ända har rivit bort paneler 
och gjort det enkelt att dra 
kabeln så passade vi på, 
då klarar vi oss för framtida 
uppgraderingar (finns re-
dan i tankarna). Bort med 
den gamla kabeln och bor-
ra upp hålet in till motoru-
trymmet som är lite ovanför 
och till vänster om kop-
plingspedalen, i och med 
fler slutsteg samt batteri 
bak så gäller det att säkra 
av ordentligt. Säkringshål-
lare ska installeras max 30 

centimeter från batteri/slut-
steg. För att få god kontakt 
på strömkabeln köptes 
ordentliga kabelskor. Pas-
sade på att använda en 
riktigt pressverktyg för ka-
belskor för att man inte att 
kabelskon ska ha dåligt 
kontakt mot kopparkabel. 
När kabelsko var pressad 
och klar kläddes kabeln 
med kabelstrumpa och 
sedan limmad klympslang 
i ändarna för bästa isoler-
ingsförmåga plus att det 
ser snyggt ut. Då golvet 
till reservhjulsbaljan redan 
var utsågad i MDF gick in-
stallationen av batterierna 
samt inkoppling väldigt 
fort.

För att alltid hålla AGM-
batterierna fräscha och 
trogna att leverera rätt 
spänning behöver man 
ladda upp dem emellanåt 
när inte bilens genera-
tor har haft ork att ladda 
100 procent så skaffades 
en Exide 12/15 laddare 
som ska sköta det jobbet 
galant.

Vill ni har professionell 
hjälp när ni ska byta batteri 
så kontakta TH Petters-
son. 
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