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LEDARENLEDAREN
Vi har blivit gamla
I detta nummer finner du historien om
tidningen som nu fyllt 10år. Det är något
vi liksom inte vill inse, att man just blivit
gammal. Genom att läsa artikeln om
vår historia inser vi vad vi åstadkommit,
vi har förändrat bilmedia och gjort ett
avtryck inom svensk bilkultur. Det är
svårt att inse vilket jobb vi gjort, alla
fotografer och personer runt tidningen
har åstakommit under alla dessa år. Med
både Greenlight Galan och Modified Run
har vi skapat event som varit annorlunda
och verkligen gjort avtryck. Vi har på
något konstigt sätt täckt hålen där det
saknats något varje gång vi gjort något.
Vi är inte lika unga som för tio år sedan,

idag är vi 33 respektive 34 år gamla och
frågan man ställer sig är när det är dags
att lämna över stafettpinnen till någon
yngre. Frågan är om ungdomarna idag
vill fortsätta att utveckla saker och vara
pionjärer? Men trots att vi känner oss
gamla så finns det fortfarande energi
kvar och sålänge vi har bra fotografer
kommer vi göra allt för att leverera!

Daniel & Christoffer

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

PHOTO: C. Talvis

REPORTAGE
Text Christoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist

Efter en jobbig och tuff tid efter bortgången av hans far tog bygget
fart för att göra pappa stolt.

Hedemorakillen har hängt
på folkracebanan sedan
barnsben och vid 16-års åldern införskaffade han sitt
första egna fordon i form av
en Epa-traktor. Med ett färskt körkort i handen vill man
ju äga något ballt, i och med
den fartfyllda uppväxten så
låg en bil med mer rally/racinginspirerad känsla högt upp
på önskelistan och givetvis
japanskt. Rasmus Lernebo
skaffade sin första Subaru
Impreza WRX vid 18-års
ålder, en högerstyrd då de var
mycket mer prisvärda. Att det
just blev just Subaru var Rasmus plastpappa Daniel som
fick in hans intresse på
- Vet att många har lite för-

Att Rasmus inte gillar kolfiber
skulle vara svårt att tro på.

domar mot högerstyrda bilar
men bilen var riktigt prisvärd
och passade in på mina krav,
säger Rasmus.
Under första året som
Subaruägare ska allt vara
roligt och spännande men
tyvärr ändrades denna känsla
ganska snabbt då Rasmus
pappa tyvärr gick bort, något
man inte vill ska hända någon
i så ung ålder.
- Det var en riktigt jobbig period, säger Rasmus.
Då suget efter en annan Imprezamodell fanns så såldes
WRXen och en Impreza STi
från 2002 köptes istället, den
årsmodellen när strålkastarna
var runda på Imprezan. Första
prio efter inköpet var att byta
ut avgassystemet som är ett
måste på Imprezorna för att
framhäva det sköna ljudet
från boxerfyran. Det som är
tacksamt med en japansk bil
är att eftermarknadssidan är
hur stor som helst, frågan är
bara vad du vill göra och hur
mycket pengar du vill lägga.
Just här som 19-åring med
en schysst STi i sin ägo ville
han utveckla bilen mer och
intresset för väghållning var
minst lika stort som motorop-

Att montera luftfjädring och droppa
Subaru’n till backen är inte något alla uppskattar att man gör med bilmodellen.

timering, så det var dags för
ännu mer shopping. Rasmus klickade hem krängningshämmare, dessa skulle
blir ett bra komplement till
coiloverskitet från HSD som
satt monterade vid inköp av
bilen, dessa två väghållningstillbehör skulle se till att
väghållningen blev makant
bättre, vilket det gjorde.

Givetvis fälgar! Vad är en bil
utan ett par riktigt snygga
fälgar. Rasmus kollade runt
ganska länge och hade svårt
att bestämma sig men hittade tillslut ett par Enkei Tenjin, enda bekymret var att de
var för breda, att åka camber
och förstöra den fina väghållningen han hade fått till fanns
inte på världskartan. För att
råda bot på detta och kunna
- Bilen var skitrolig att köra använda fälgarna var lösninoch jag njöt av varje stund, gen att köpa ett breddningmen det var något mer som skit från ABW Motorsport
som breddar skärmarna
saknades, säger Rasmus.
40mm per sida. Hösten bör-

Med Perrin-stagen så har Rasmus behållt lite
Rallykänsla på bilen.

jade närma sig och Rasmus
shoppingsug började tillta igen,
vilket man kan förstå med tanke
på allt som finns till Subaru. Varukorgen blev ganska snabb full
med trevliga produkter och inte
från vilken tillverkare som helst
utan från Seibon som många
av er känner igen. De tillverkar
produkter i såväl glasfiber och
kolfiber i riktigt hög kvalité och
med bra passformen. Rasmus

tvekade inte ens angående
vilket material som skulle
beställas, givetvis blev det
kolfiber, men han nöjde sig
inte med en motorhuv utan
även, framdörrar, bakdörrar, baklucka och backspeglar beställdes, all in
helt enkelt! Dessa produkter var beställningsvaror
och tog några veckor att
få hem men då Rasmus
fortfarande använde bilen
varje dag så stod produkterna hemma i garaget
fram till början av förra
året, då hade även ett luftfjädringskit beställts hem.
- Vissa säger att det är
fusk, men det är så skönt
att ha möjligheten att åka
högt med komfort och sedan ställa ner bilen på fälgkanterna. Dock håller inte
den äldre generationens
Subaru ägare med här,
varför ska man åka lågt
med en bil som är lämpad
för grusvägar, säger Ramus med ett skratt.
När man väljer kvalitétsprodukter som Rasmus
så blir bytet ganska snabbt
och effektivt. En takvinge
limmades fast också för
att ge mer racing känsla

Finns ett gäng stancegäng här i Sverige och
Rasmus är endel utav Authentic.

och för att ge den stora Impreza
vingen lite WRC-karaktär monterades Perrin-stag. Det enda
som medförde extraarbete var
motorhuven som saknade scoop,
något som är nödvändigt till Subaru då intercoolern är placerade
på ovansidan av motorn och får
kylning via scoopet. Så här fick
Rasmus beställa en frontmatad
variant vilket medförde att krockbalken och fronten fick modifieras
en del för att passa.
För att kunna göra en så snygg
montering som möjligt av luftfjädringen fick Rasmus montera ner
hela interiören för att dra slangar
och kablar under golvmattan och

borra genomföringar där det
behövdes. När inredningen
skulle monteras tillbaka valde
Rasmus att montera ett par
Sparco Evo-stolar, Royal Grip
ratt och lite ny stereoutrustning. En sommar fylld med
njutning av den ombyggda
bilen men nya planer börjades
redan smidas och i vintras
plockades hela bilen isär igen,
denna gång för att lackeras
om, det fick Rasmus hjälp
med av ett par väldigt goda
vänner i form av Robin Norrbin och hans flickvän Mikaela
Andersson. Nu hade även
Rasmus åkt på Enkei-fälgar-

na i två säsonger och valde
därför att sälja dem och köpte
en uppsättning 11 tum breda
Work Meisters med lågt ET.
- Räknade ut fälgarnas specifikation hemma i garaget med
en tumstock sen var det bara
hålla tummarna, säger Rasmus med ett skratt.
Innan bilen kunde rullas in i
lackboxen behövdes de befintliga fram och bakskärmarna modifieras en del för att få
bra fitment när flat out skulle
göras med luftfjädringen och
de nya fälgarna monterade.

Work Meisters-fälgarna gör sig perfekt på
bilen!

När skärmarna kändes okej var
det bara matta ner hela bilen
och förbereda bilen för lackeringen av den nya kulören som
blev BMW purple silk. Denna
kulör visade sig vara ett riktigt
bra val och gifte sig riktigt bra
ihop med alla kolfiberdelar.
I påskas var det premiär för
Rasmus nylackerade Impreza
WRX STi med kolfiber i överflöd, bilen drog till sig många
blickar i Hall X.
Under sommaren har Rasmus
besökt en hel del träffar och
något pris har han lyckats få
med sig hem, som Best Stance
och Best Shine för att nämna
några.
Vintern är här vilken minut som
helst och precis som tidigare
år funderar Rasmus redan vad
han ska hitta på. Ännu bredare

Självklart måste man sitta bekvämt under
bilfärden och det gör man i dessa Sparco
Evo L.

Den lila kulören som Rasmus valde till årets
version av bilen passade perfekt ihop med
den mörka kolfibern.

banor på fälgarna skulle
han vilja ha, detta skulle då
innebära mer breddning av
skärmarna.

FAKTA

Namn: Rasmus Lernebo
Ålder: 22
Bostadsort: Hedemora
Arbete: Förrådsarbetare
Bilmodell: Subaru Impreza WRX STi (bug eye)
Årsmodell: 2002

Tack till:

Tack till:
Min sambo Stefanie Nivén
Robin Norrbin
Mikaela Andersson
Daniel Håenström
Familj och alla vänner som hjälpt mig genom åren!

Ta-Technix
Coilovers

Polyuretan
Bussningar

Snap Off
Nav

Mr Tuning
Moccarattar

www.mrtuning.se

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började tidigt då min farfar hade stuga i Dalarna så vi var ofta uppe där under Classic Car
Week i Rättvik. Är nog från de resorna som skapade mitt intresse för Amerikanska bilar.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
En 5a skulle jag säga då man lär sig nya saker varje dag.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
De var när jag skulle fixa till avgasröret och domkraften gav vika precis efter att jag rullade ut från
bilen, kunde gått riktigt illa.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Svår fråga, men kör man fast så brukar jag ta hjälp av vänner för att få till en bra och snygg lösning.
Vem är din bilförebild?
Det är nog min fars kusin Anders Hansson, han har byggt flera riktigt grymma bilar genom åren.
Sen har vi min fars morbror Erik Hansson som byggt en Volvo Amazon 121GTR. Bilbyggande ligger i släkten.

Bästa garage drycken?
Helt klart en Royal energidryck.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det är väldigt varierande, men spenderar helt klart ett par timmar i veckan.

Fakta
Namn:
Hampus Lindwall
Ålder:
25
Bor:
Lysekil
Arbete:
Snickare som heltid och
frilansfotograf på kvällar &
helger
Civilstatus:
Singel

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Nej inte för tillfället, färdigställde Mustangen i vintras med rostlagning, plåtbreddning och helt ny lack.

LUFTKIT

HÖSTKAMPANJ
COILOVERS

UNIK TOPPLAGRING
JUSTERBARA I
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FINNS TILL
DE FLESTA
BILMODELLER
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21.995 KR

•
•
•
•
•
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MED ELLER UTAN
DAMMSKYDD
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto Carl Kjel berg,
www.carlkjel berg.se
KING OF MANTORP

I slutet av Juni var det
dags igen för det populära
eventet King of Mantorp.
Utöver detta evenemang
som arrangerades på
lördagen så kördes deltävling tre i Timeattacknu.
se serie och dagen innan det var en testdag
på Mantorp Park för de
som ville ta chansen att få
några varv och hinna justera in bilarna. Till King of
Mantorp var ett 90-tal bilar som var anmälda och
kom till start, så det blev
en fartfylld dag med massor av fräna bilar.

Sofia Blomstedts
Corvette Z06

Under denna Time attackhelg gästades Mantorp
Park av Japans mest
kända time attack-förare
Tomohiko ”Under” Suzuki.
Utöver autografskrivningar, intervjuer och andra
planerade uppgifter så
skulle Mr. Suzuki få äran

Birgersson körde på med sin BMW.

att för köra Sveriges Supra-legend
Antonssons Toyota några varv på
Mantorp. Robin som är väldigt lång
och Mr.Suzuki är ganska kort gjorde
att Robin fick en utmaning att anpassa förarpositionen så Mr. Suzuki
kunde köra bilen.
Gustaf Burströms Porsche 968 är
en annan känd profil inom Time
attack som hade planer att satsa
på rekord denna helg. Dock valde
Gustaf att avstå körningen på grund
av tråkiga omständigheter som hänt
inom Burströms familj. Att avstå

Perry Johansson från Finspång passade på
att lägga några snabba varv med sin Alpine
A310 GT

Alpine A310 GT är kaxig från alla
vinklar.

helt för deltagande var inte aktuellt,
så vem skulle kunna hantera bilen på
ett bra sätt och kunna pressa bilen till
rekordtider? Jo, Alx Danielsson som
har en lång historia inom många typer
av motorsport. Redan på tordagens
testdag på Mantorp Park hade Alx
möjlighet att köra bilen för att vänja sig
och lyckades då sätta en 1.13 tid vilket
är bättre än det inofficiella rekordet i
Pro Mod-klassen som Rickard Cornacchini hade med sin Porsche. Vid
detta testtillfälle var bilen ställd med
200 hästkrafter mindre än normalt och
dåliga däck så utan tvekan skulle Alx
kunna köra en snabb tid under ett fullt
attackvarv på lördagens King of Mantorp med fulloptimerad bil och därmed

Väldigt många välbyggda Time Attack-bilar presterade sitt bästa
runt Mantorps bana.

ge Revline Porschen ett
officiellt rekord i kategorin,
vilket han gjorde, men han
fick kämpa för att hitta det
perfekta attack varvet och
nå tiden som slutligen blev
1.12.1.
Utöver alla riktigt snabba
varv som kördes på banan
så kunde även besökarna
ta en titt på de 40-tal utställningsbilar som hade
tagit sig till Mantorp Park.
Totalt delades det ut ett 20tal priser i slutet av dagen
till både Time attack-bilarna
samt utställningsbilarna.

Fredrik Wiborg körde
hem segern i Unlimitedklassen med tiden
1:13,209.

Linus Brostedts lilla Ford Fiesta med skrämmande mycket effekt gick all in i vanlig
ordning.

Robin Nilsson här i sista kurvan innan
målrakan med sin Corvette C6 GT3

Perry Johanssons häftiga Alpine A310GT

Denna helg rattades Gustaf Burströms Porsche
av Alx Danielsson som körde 1:12,183 som
snabbast, vilket är en riktigt snabb tid.

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto Tobias Öhlander

Mathias Beer arrangerar event
för sportbilsägare i Stockholm
med omnejd. I flera år har Mathias skapat mötesplatser för
olika bilentusiaster med fokus
på sportbilar. Han är en av arrangörerna bakom det populära
evenemanget ”Route of Sweden”.

lan 19-22 på lördagar och brukar locka 30 – 50 bilar. Men han
har ingen ambition att växa och
göra träffen större.

Man tappar lite av gemenskapen om man blir mer än 50 bilar,
optimalt är om man är 35 bilar.
Då får man chans att lära känna
varandra bra och chans att praJag ville skapa enklare even- ta med alla, säger Mathias
emang där fokus var att träffa Mathias berättar att han även
likasinnade, säger Mathias
arrangerar söndagsrutter med
Han berättar att man lagt even- ett 20-tal bilar där man börjar på
emangen på en lördag för att morgonen med frukost och seman skall ha en undanflykt till dan åker man runt och avslutar
att spendera en kväll på krogen. med en brunch. Ett mycket lyckSportbilsträffarna äger rum mel- at inslag hos sportbilsägarna.

Härlig färg på en Aston
Martin

2x Dodge Viper V12

Evenemanget lockade en bred bredd av
sportbilar.

Nice Ass

Nya R8 är verkligen ett lyft
för Audi

Även lite modifierade bilar hittade hit.

Inte varje dag man ser såhär många
Lamborghini på ett och samma ställe.

Varje säsong blir det flera träffar i Stockholmsregionen.

Porsche 911 GT3 RS

Vem vill inte ha en vit Aventador på garageuppfarten.

Röd är en färg som passar vilken sportbil
som helst oavsett ålder.

Laguppställning!

Lack & Bilvård

Vertyg & Tillbehör

Motoroptimering & Verkstad

Tuning & Motorsportsprodukter

Autoexpertenverkstad och optimering.

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

ECG Lack & Bilvård

Idag är Verktygsboden en av Sveriges
största aktörer av verktyg och maskiner.
Fortfarande ligger fokus på välutvecklade och funktionella produkter till så
låga priser som möjligt.

OSBY

073-933 05 87

Reservdelar

Vi har reservdelarna du söker och alltid
till skruvade priser.

www.skruvat.se

www.verktygsboden.se

Välkommen in till våra nya lokaler i
Lidköping
0510-53 22 22
Linspelsgatan 2
Lidköping

Motorsportsprodukter

Marknadens största utbud av motorsportprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet
och bäst service!

www.racegear.cc

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

www.l-m-r.se
Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Motorsportsprodukter

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
info@overtake.se
telefon: 036-8602123

Stolt Nordisk distributör av Samco Sport
silikonslangar och Puma Motorsport förarutrustning. Dessutom ett stort utbud av
motordelar, interiör, FIA godkända delar
och mycket mer till din racingbil och dig
som förare.

www.westcoastmotorsport.se
info@westcoastmotorsport.se

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

Motorsportsprodukter

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

www.simpson-europe.com

Styling & biltillbehör

Störst på bilstyling med över 30 000
produkter i shoppen! Självklart har vi
teknisk support och personlig service.

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

Styling & Motorsportsprodukter

DDESIGN - Din motorsportbutik på
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling,
tuning & motorsport. Snabba leveranser
och prisbelönt kundservice.

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

Styling & tillbehör

Vi tror på kvalité och att använda naturliga ingredienser för att skapa den
perfekta handgjorda produkten just för
dig. Varje produkt är unik och noggrann
utformad av våra kemister som har över
25 års erfarenhet.
www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95

Över 26 000 delar online till Audi, BMW,
Lamborghini, McLaren, Mini, Porsche,
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en
kund kan önska sig som söker seriösa
uppdateringar.
www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

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

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Motorsportsprodukter

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag &
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM
elektronik och luftfilter. 200 kvm 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 biljud!
Brett sortiment av marknadens populäraste varumärken. Distributör av
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled,
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV,
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och
Metra.
Order & Support 019-206750

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Däck & Fälg

Välkommen till Raidopower.se Försäljning av motorsportprodukter,
tillbehör och belysning och mycket mera
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Racing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com

kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Tuning produkter till rätt pris!

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

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg,
välfyllt lager från 10-26”. Semislicks och
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com
info@kloma.com
+46705361158

www.brl.se
Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping,
Trollhättan, Karlstad, Borlänge &
Oskarshamn

Styling, Tuning & Motorsportsprodukter

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

Sveriges bredaste utbud under ett och
samma tak. Däck, batterier, reservdelar
och motorsport av hög kvalité till konkurrenskraftiga priser. Besök vår butik på
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göteborg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

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

www.do88.se

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

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

Tel. 08-588 010 88

www.trendab.com

Inredning

Tel: 08-552 451 16

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

Foliering & dekaler

Lackering - & rekondtillbehör
Med över 20-års erfarenhet inom ljudoch bildprodukter stoltserar vi med att
dBAkuten har världens högst spelande
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Snabb support på 031-225560
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och trycksaksproducent. Så oavsett om
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SAGAN OM GREENLIGHT MAGAZINE

I september var det 10 år sedan tidningen GreenLight Magazine startade
och också Daniels och Christoffers
historia i tidningsvärlden.
Ibland kan det kännas vemodigt
att hela 10 år har gått sedan tidningen startades. Det finns ett gammalt
utryck om att ”tiden går fort när man
har roligt” och så är det. Allt började
när Daniel Serénus från Vänersborg
och Christoffer Talvis från Katrineholm ställde ut på en bilträff i Trollhättan. Båda var då Seat-ägare och
den sociala Daniel som då arbetade
med Stylingtorget.se och tidningen
Stylingbörsen hoppade på Christoffer
direkt, frågade ut honom om bilen och
tog lite bilder för tidningen. Då Christoffer själv fotade på utställningen så
kunde inte Daniel låta bli att rekrytera
honom att börja fota för Stylingtorget.
se. Där någonstans växte deras vänskap och när de båda tröttnade på
förlagets nedskärningar under 2009
började Daniel skissa på en E-tidning.
Trenden hade Daniel sett växa för
just E-tidningar eller som man kallade
det då PDF-tidningar. Daniel tog fram
ett förslag som hette motornytt, men
ändrade sig tillslut och bytte namn till
GreenLight Magazine. När idén var
klar presenterade han den för Christoffer och ville att de skulle dra igång
tidningen. Daniel satte layouten och
Christoffer blev ansvarig kring innehållet. De gjorde slag i saken och
meddelade tidningen som hade bytt

namn till Motorzon.se och som då
också försåg tidningen Stylingbörsen
med material. Dan Wictor som då var
ansvarig på Motorzon och anställd
på förlaget Hjemmet Morten (idag
Egmont) blev lite besviken men önskade lycka till.
- Även om förlaget önskade oss lycka
till var det med viss ironi i att vi faktiskt
skulle lyckas. 2009 var det få som
kände till E-tidningar över huvudtaget,
vi var långt före vår tid, säger Daniel.
Första numret kom ut i September
2009 och var ganska innehållsfattigt vid jämförelse med numren idag.
Dock lovordade några kända bilbyggare tidningen från början och en av
dessa var Lukas Koos som även var
med i premiärnumret.
- Lukas har varit en viktig tidningsambassadör och utan honom hade vi
nog inte lyckats nå ut till bilbyggarna.
Därför har vi alltid följt Lukas byggen och stöttat honom tillbaka, säger
Christoffer.
Två nummer släpptes 2009 och redan
första numret fick vi med fotografen
Rani Patrous. Rani hjälper fortfarande tidningen med bilder i mån av
tid. 2010 bestämde tidningen sig för
att man skulle ge ut åtta nummer per
år och det gör man än idag. 2010 var
man ett av de första medierna som
följde Gumball 3000.

2017 valde vi att äntligen ha egen monter under Elmia och i där kunde man beskåda
vår vän och crew-medlem Johan Selvéns läckra Saab 99 med 19” Hirschfälgar.

- Vi var på plats i London
och dokumenterade starten
av evenemanget. Året efter
följde även Kanal 5 evenemanget och då med programledarna Erik och Mackan,
säger Christoffer.
2010 skrevs det på Garaget.
org som var en stor forumskanal innan sociala medier
kom och tog över. Det var en
annan fotograf och tidigare
E-tidnings ägare som uttalade sig negativt om tidningens layout och innehåll.
Kritiken var visserligen befogad men hade känns mer
rätt om vederbörande hade

Reportagebild på Mattias
Svensson tämligen speciella
bygge som vi kunde beskåda
2014.

Tidningen har verkligen uppmärksammat Svensk
Drifting under årens lopp.

skrivit direkt till oss. Då kunde
jag nog förklarat att jag var dyslektiker och vi då inte hade någon
korrekturläsare. Jag hade nog
erbjudit personen att hjälpa oss,
men när det istället blev smutskastning och kritiserade blev det
helt fel. Dock var det den bästa
marknadsföringen vi kunde tänka
oss. Detta inlägg gav oss 300 prenumeranter och säkerligen 1000
läsare. Jag förstod senare att det
var avundsjuka som drev dessa
anklagelser, och fick det svart på
vitt när vederbörande startade en
egen E-tidning på engelska. Även
om denna hade lika många meningsbyggnadsfel som vår första
tidning skulle jag aldrig kritisera
folk som är kreativa. Spelar in-

Tony Pettersson blev vår första och enda utrikeskorrespondent, mellan studierna i Japan körde han
drifting.

gen roll om allt är korrekt, huvudsaken är att man gör något som
man tycker är kul. Det blev dock
bara två nummer för tidningen,
så någon konkurrent hann den
aldrig bli, säger Daniel.

Svensk Time Attack är en motorsport som
ligger tidningen varmt om hjärtat

Samma år kontaktades vi av
Tony Pettersson som bodde i
Japan och körde drifting där och
Tony blev vår första och hittills
enda utrikeskorrenspondent.
2010 blev läsplattan årets julklapp
och det bådade gott för tidningen
inför 2011. Då satsades återigen
på Gumball 3000 och vi fick med
hjälp av Tony en exklusiv intervju
med driftingföraren Julian Smith.
Julian driver det kända drifting-

Många bilar och träffar har dokumenterats under
årens lopp.

garaget Garage-D utanför Londons stadskärna. Julian och
Tony hade lärt känna varandra
i Japan under ett driftingevent.
- Vi har varit pionjärer inom
svensk bilentusiam och kanske
det svarta fåret i hagen. Vi har
alltid gjort allt lite annorlunda.
När de flesta gör bilutställningar skapar vi något som saknas
istället, säger Daniel
Så blev det även 2011, bara två
år efter tidningens start, valde
man att skapa en branschgala.
Allt började när Daniel var ute
och tog en morgonpromenad.

GreenLight Autumn Meet var namnet på den bilträff tidningen arrangerade i Göteborg 2014.
Det blev enda gången man varit arrangör av en bilutsällning.

Den idén ville Daniel snabbt dela
med sig till Christoffer som snällt
hängde med på tåget.
Jag har väl inte så mycket val när
Daniel får sina galna idéer. Det är
svårt att stoppa ett skenande tåg,
säger Christoffer med ett skratt.
Det var kämpigt att få till en gala,
lokalen fick lånades gratis i Trollhättan och det var nog anledningen till
att det blev just Trollhättan som blev
värdstad för galan. Galan valde man
att uppkalla efter tidningen och det
blev därför GreenLight Galan som
blev det officiella namnet.
- Första galan vi gjorde var det svårt
att få folk att komma, ingen kände till
vad detta var. Vi delade ut 10 priser
och hade 40 nominerade. Vi lyckades genom att ringa dit lite vänner
och få ihop totalt 87 gäster, säger
Daniel.
Galan gick trögt de första två åren
men sedan började ryktet ta fart
om hur kul det faktiskt var att ställa bilarna hemma och umgås med
likasinnade, för det är receptet på
framgången kring galan. I år sålde
galan slut biljetterna på rekordtiden
17 minuter, vi som tyckte det gick
fort förra året med tre dagar. Från de
87 gästerna 2011 är maxantalet idag
380 gäster och troligtvis kommer galan bara att fortsätta växa.

Sportbilar har legat tidningen varmt om hjärtat sedan starten
och när det gäller bilnyheterna har man varit fast beslutet om
att det skall vara roliga bilar man presenterade

En Norsk biltvätt skrev man om i tidningen
och många blev uppretade när två nästan
nakna kvinnor tvättade bilar.

Från 2011 har det bara rullat på
och iochmed detta nummer har
det släppts hela 73 tidningar
och cirka 6500 sidor med material. Det kanske inte är några
jättesiffror om man jämför med
exempelvis Bilsport som släpper 24 nummer per år. Men
sett till prestationen och till att
tidningen drivs utan vinstsyfte
och på fritidsbasis så är det 10
000-tals timmars arbete på fritiden som ligger bakom tidningens framgång.
Varför gratis?
Daniel berättar att de redan
från start hade bestämt sig för
att inte tjäna pengar på tidningen. Det skulle bli omöjligt då

Genom åren har vi fått jobba med några
av landets kanske bästa fotografer. Utan
dessa eldsjälar hade tidningen aldrig
lyckats. Vi är för evigt tacksamma för
alla fotografer som har hjälpt och hjälper
oss.

många anser att internet är fritt och
helst 2009 när de startade. Då var
nästan allt gratis på nätet eller illegalt
nedladdat. Idag är det prenumerationer som gäller och tidningens omkostnader skulle finansieras via annonsintäkter var tanken som gäller
än idag.
-Så alla som annonserar via oss gör
inte bara att deras varumärken syns
utan också en insats för att behålla
en gratistidning för bilentusiasterna,
säger Christoffer.

För att påvisa tidningens grundtanke tog
man 2013 fram konceptet ”Born to be free”
som stod för gratisnummer och även för att
inte vara påverkad av läsarsiffror, helt enkelt frihet att skriva om vad man ville, med
respekt för andra människor förstås.
GreenLight är idag Sveriges största E-biltidning och har en rekordpeak på ett nummer
som hade 60 000 läsare. Tidningen läses av
genuint bilintresserade personer och sanna
entusiaster, folk som brinner för bilar dygnet
runt, det är nog det som gjort att tidningen
är så bra.
-Jag tror framgångskonceptet är just att tidningen kommer ut åtta gånger per år. Samt
att vi valt att arbeta med duktiga fotografer
samt gjort stora reportage. Då många facktidningar valt att konkurrera på nätet och ha

Tidningen har genom året uppmärksammat många delar av
bilkulturen.

många nummer och tunnare innehåll
väljer vi att ha erbjuda 100-sidor med
reportage som är 8-10 sidor långa
istället, något som varit uppskattat av
bilbyggarna, säger Daniel.

Rani Patrous. Daniel har sett hur de
avancerat sedan dag ett i tidningen.
Det är superviktigt för oss att ha hjälp
av bra fotografer så nivån på tidningen blir bra, säger Christoffer.

Daniel nämner fotograferna och när
vi fortsätter på ämnet kommer nästan Han säger samtidigt att det är bra att
en tår på hur stolt han är över att få se en personlig utvecklingsresa och
utveckla och sporra just fotograferna. stänger aldrig dörren för någon fotograf om de vill börja fota för tidningen.
- Det är kul att kunna följa deras personliga utveckling i just fotokonsten, - Idag följer vi fler fotograferna och
Säger Daniel
ser när de är mogna för att lyfta in
sina bilder i tidningen. Bland redakSom exempel nämner Daniel foto- tionen är det nog Daniel som är den
grafer som Pontus Blomqvist och som ligger mest efter i fotokonsten

¨
Sebastian Bryant-Meisner och Lina Henke är två av våra bloggare från ”back in the days”.

idag, säger Christoffer med en
viss glimt i ögat.
2017 var året det hände mycket i
tidningens historia berättar Daniel och Christoffer. Då ställde de
ut i egen monter på Bilsport Performance & Custom Motor Show,
det var en milstolpe och något
man verkligen ville göra.
Det var det dyraste vi gjort i
marknadsföring och kanske inget vi har råd att göra om men
ändå kul att få synas på denna
otroligt bra mässa, säger Daniel.
Detta år lanserade man också

2017 startade vi evenemanget Modified Run! Ännu en gång gjorde vi inte som alla andra, vi
skapade något unikt för de som älskar bilar lika mycket som oss.

Modified Run som var tidningens
andra återkommande event. Modified Run grundade sig i att skapa en
roadtrip för bilentusiaster. En slags
rullande utställning med korta stopp
på flera orter med fokus på gemenskap. Efter första året såg man
direkt att en hel del behövde förbättras och redan året därpå växlade
man upp eventet och nu tredje året
gjorde man århundradets event.

nippat med tidningen. De vill gärna
att Modified Run växer sig starkt på
egen hand.
De finns en liten vision om att någon
gång trappa ner och lämna över till
någon annan driven människa. Då
vi beslutat att GreenLight Magazine
aldrig kommer att överlåtas kan det
vara bra att på sikt förflytta fokus
från tidningen lite när det gäller just
detta event, säger Daniel.

Blev en grym uppståndelse kring
evenemanget och tanken från början 10 år är en lång tid och det gör att
var ju att få ett enkelt sätt marknad- man nu även hoppas lite på att få
in mer driv i form av fler ideella bilföra tidningen, säger Christoffer
tokar. Tidningen hade aldrig kunKillarna har nu bestämt sig för att nat vara aktiv såhär länge om det
låta varumärket vara ”lagom” förk- inte var för alla fotografer som i vått

Under 2015 inledde vi ett samarbete med Svenska bilstereoförbundet för att
lyfta in mer billjud i tidningen. Sören Karlsson och Mattias Hedin är två eldsjälar som hjälper oss med material

och torrt ställt upp. När vi frågar
killarna om vad de minns mest under dessa åren är det mycket som
kommer upp. Daniel berättar om en
liten diskussion med Garaget.org
när de startade, forumssiten tyckte
att logon var väldigt lik deras. Idag
erkänner Daniel att kritiken var väl
befogad för viss likhet finns. Men
där och då när han designade logon
var den faktiskt inte i åtanke. Idag
när Garaget.org inte har den popularitet man en gång hade så är väl
detta ett minne blott.

bilar.se som drevs av Albinsson &
Sjöberg skrev på sin hemsida att de
lägger ner tidningen på grund av att
nättidningarna satt hård konkurrens
mot dem. Daniel tycker det var lite
tuffa påståenden då de alltid främjat
för det tryckta mediet.

Sveriges största E-tidning i sitt slag
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KOOZ 20 år av bilbyggande
Vi behöver fler tryckta tidningar,
problemet är dock att innehållet
DEL 1
måste bli mer attraktivt för den nya
generationen. De kanske skulle följa oss lite mer med färre men tjockare nummer. Det skulle göra att de
inte behöver stora redaktioner och
De berättar också att ibland har man istället kan köpa in material externt.
fått ta lite skit från andra kanaler för Folk vill ha mycket bilder och i tryckt
att materialet är gratis. Daniel minns form stora reportage och fler reportnär tidningen och webbplatsen Gat- age per nummer, säger Daniel
ESSEN MOTOR SHOW
- TAKLÖS
PAGANI
HUAYRA
- SVENSKA RALLYT
2017 gjorde
vi den största
reportage-serien
någonsin
Lindström
I pulsen Sandra

INFÖR DRIFTINGSÄSONGEN
i tidningen och den var om- BILDER
Lukas Koos. FRÅN GENEVÈ 2017
Sveriges största E-tidning i sitt slag
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I pulsen Carl & Robin González

EXTRA MYCKET

TUNING EXPO TORINO - BANGKOK AUTO SALON 2017

EPLAMOJJES SAW RELOADED - PÅSKSLADDEN

Daniel tycker det är lite
tråkigt att det inte kommit fler
renodlade E-tidningar. För
de konkurrenter som funnits
under dessa 10 år har försvunnit på vägen. Idag är det
bara webbplatsen Driftzone
som har en E-tidning, men
då med fokus på bara drifting.

2010 följde vi Gumball 3000 för
första gången, det var innan Kanal
5 och Erik & Mackan i spetsen.

-Man mår bra av bra konkurrens, det sporrar alla att bli
bättre, säger Daniel.
När vi går in på framtiden så
vill killarna inte riktigt berätta
vad de tänker. På frågan om
de kommer fortsätta 10 år
NR8- 2010

Sveriges största E-tidning i sitt slag

Under de första åren av publicerade tidningen hade vi Temanummer vilket vi ganska snart
slutade med.

till tvekar de och säger att från och
med nu tar ett år i taget så länge
glöden finns kvar. De meddelar
dock att det funnits motgångar då
motivationen varit låg och nedläggning varit nära. Efter man 2018
fick en stökig gala var man nära på
att lägga ner hela konceptet.
- Jo, vi var nära på att lägga ner
allt. Vi gör ju detta ideellt och lägger ner mycket tid för att många
ska få ha roligt. Om man inte uppskattar detta så såg vi då ingen
anledning att fortsätta. Men många
kom fram och stöttade oss redan
under Elmia tidigare i år och då
vände motivationen till det positiva
igen, men att vi beslutat om att ta

Under Greenlight Galan kan allt
hända, mycket spex har förekommit
från bilbyggare eller arrangören.

Vi startade med 2011 med 87 gäster, nu
är det 380 gäster som besöker galan och
biljetterna såldes på 15 min

2011 Startade vi den första
galan för bilentusiaster.

ett år i taget, säger Christoffer.
En hel bilbyggarvärld är i alla
fall glada för att redaktionen
lägger ner så mycket fritid på
att ge dem en bra tidningen
och uppskattade evenemang.
Vi är nog många som hoppas
på att de orkar hålla på i 10 år
till.

Genom åren har våra duktiga
fotografer levererat en uppsjö
bilder som publicerats i tidningen,
hela 27 000 bilder.

Det gäller att fånga ögonblicket och det vet verkligen
våra fotografer. Här är Pontus Blomqvists klickmagnet.

Martin Hansson har varit med oss länge som fotograf, hans specialitet är
Rally. Detta är från Goodwood Festival of Speed i England som Martin de
senaste åren varit en besökare till.

Jag har väl inte så mycket val
när Daniel får sina galna idéer.
Det är svårt att stoppa ett
skenande tåg,
säger Christoffer med ett skratt

Här är de stora eldsjälarna
bakom tidningen.
Christoffer Talvis
& Daniel Serénus

Fredrik Berglund har hjälpt oss
på tidningen under åren. En
viktig medhjälpare.

Christoffer snöade in sig på billjud och byggde om sin
SAAB

Daniel har byggt på sin Opel Speedster som ett långt
projekt från 2009 - 2015.

Sedan byggde Daniel på nästa bil som var en Seat Leon
som fick kjolpaket och sänktes samt byggdes om lite lätt
för att passa en biltidningsperson.

NY

UNIK FÖR QIOZK

EN E-TIDNING FRÅN

Tidningen Sportbilar blev en extrabilaga som vi på Greenlight Magazine publicerade en gång per år.

Passion, kärlek och livstil No. 1

110
SIDOR

ULTIMA
GTR BYGGE
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LAMBORGHINI - FERRARI - ASTON MARTIN - PORSCHE-

Många minns säkert Peter Pantells andra version av
detta monster som såg ut såhär innan den blev blå.

I år körde vi lagtävlingar i olika grenar för att skapa
bra stämmning, men även för att deltagarna i Modified
Run skulle lära känna varanadra bättre.

Av Lukas alla galna byggen är detta fortfarande en
redaktionsfavorit.

Sedan första numret av tidningen
har vi följt Gatebil-cirkusen.

Markus Siverskog har sedan några
år hjälpt oss att korrektura läsa
allt vi skriver, han ersatte Tommy
Lindblad.

”EN AV ÅRETS BÄSTA FILMER”
COLLIDER

BASERAD PÅ DEN SANNA HISTORIEN OM

FORD MOT FERRARI

#LeMans66
LeMans66.com

BIOPREMIÄR 15 NOVEMBER
#LeMans66
LeMans66.com

EVENEMANG
Text & Foto
Daniel Serénus

Vid Byfjordens kant arrangerades Uddevalla Motorshow för första gången.
Ett trevligt arrangemang som lockade
ett 100-tal fordonsutställare. Värdet var
med arrangörerna och en mer glassvänlig dag kunde man nog inte ha valt.
Träffen var välorganiserad och välkomnande och trots att arrangörerna hade
hoppats på fler besökare så var de
positiva, då det alltid svårt första gången ett evenemang arrangeras. Första

året är starten, andra året är finslipas
ideer och utförande och tredje året
brukar succén vara ett faktum. Så vi
på tidningen hoppas att arrangörerna
fortsätter att utföra denna trevliga träff
mitt i högsommaren.
Själva tog vi med vår redaktionsbil
och ställde ut samt även den gamla
Opel Speedstern, vilket lockade både
besökare och .

Jalusi är tillbaka på bakrutorna!

Christian Björnberg står bakom
denna välpolerade Audi.

Träffen lockade en rad Volvo V70,
här är Fredrik Wennbergs välljudande bil.

En rad med tyska bilar i olika generationer.

Träffen lockade både gamla och nya bilar..

Ford RS är verkligen en modell som Ford har lyckats
med och med lite extra kärlek från eftermarknaden
blir den ännu vackrare.

Tidningen rastade Opel Speedstern.

En svart Dodge Charger står nog på mångas önskelistor om man gillar “American Muscles”

Wilhelm Serénus går i pappas
fotspår och hjälpte till bakom
kameran.

Japanska bilar är väldigt
populära, speciellt Toyota Supra
MKIV.

Robin Lindhavs
Volvo lockade
många blickar under
utställningen

En riktigt JDM-Saab som är riktigt tufft
byggd med plexiglashuv.

BILLJUD
Text & Foto
Sören Octan Karlsson

Den 14e september höll
EMMA Sweden SM-finalen i
billjud i Fegen två mil från Ullared. Totalt var 25 bilar anmälda och skulle tävla i någon
av de 10 olika klasserna. Även
två extrema bilar från Finland
hade anmält sig för att mäta
sina krafter med oss svenskar. Förutom finländarna var
det bilar från Malmö i söder till
Boden i norr som deltog.
Vi hade bestämt oss för att
köra hela finalen på en dag,
så vi började tidigt med ett
fast schema som hölls till

Fredrik Wennbergs cleana installation utförd av BRL.

punkt och pricka. Vi startade
kl 9 och höll på till kl 20 med
endast två korta måltidsuppehåll, hemmagjord pastasallad
på dagen och pizzautkörning
på kvällen.
Nu är denna EMMA Swedensäsongen avklarad för 2019
och vi ser fram emot EM-finalen till våren 2020 men även
säsongstarten på Sweetspotmässan i Jönköping i slutet
av april, välkomna att lyssna
då.

Stilrent installation som inte snor något av
bagageutrymmet.

Alla deltagare uppställda och redo för att bli
bedömda.

Perfekta kabeldragningen är A och
O när det kommer till välljudande
tävlingar.

Högtalare i A och B-stolpen ger en bra ljudbild.
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Cerwin Vega
VMAXX 12”

Högpresterande 1000W bas

Xcelsus Pro 4 x 8"
Marknadens mest välljudande “raggarplanka”.

Mega-paket från Deaf Bonce Hannibal

2x12”, 4x6,5”, 2xdiskant, 2000W RMS, 240W RMS + Låda

Audi AI:TRAIL quattro

Eldrivna Audi AI:TRAIL quattro
är utvecklad för att vara både
självkörande och köras offroad.
Hela passagerarutrymmet är
inglasat och ger en enorm rymdkänsla och runtomsikt. Det
väldimensionerade batteriet ger
tillräckligt med räckvidd även om
laddnätverket är begränsat.
“TRAIL” står för idén om att upptäcka naturen. Det saknas därför stora skärmar för TV-tittande
eller videokonferenser, istället är
det naturen som underhåller ge-

nom de stora glasytorna. Marc Lichte, Audi’s designchef beskriver
tanken bakom konceptet:
- Med AI:TRAIL visar vi ett offroadkoncept med utsläppsfri eldrift för
en helt ny körupplevelse bortom
asfalterade vägar. Vi har därför
varit konsekventa och skapat en
monolitisk grundform med maximal glasyta för direktkontakt med
omgivningen. Ett koncept för hållbar mobilitet.
Exteriör med synlig teknik
Den 4,15 meter långa och 2,15

meter breda Audi AI:TRAIL
signalerar direkt att den
har kapacitet långt utanför de asfalterade vägar.
Takhöjden på 1,67 meter
och de enorma 22-tumhjulen med 850 mm däck ger
en hint om bilens offroadkompetens. Med en markfrigång på hela 34 centimeter kan den forcera vatten
som är över en halvmeter
djupt. I tuff och stenig terräng rör sig bilen smidigt
och utan att batteriet i golvet kommer i kontakt med
marken.
Med Audi AI:TRAIL följer
formen bilens funktioner.
Interiört gör de utåtvinklade
sidopartierna att passagerarna får mer utrymme där
de behöver det mest, vid
axlar och armbågar, samtidigt som de ger bättre sikt.
Audis designers har haft
som mål att ge passagerarna den bästa upplevelsen
av naturen och omgivningen och bryta gränsen
mellan inne och ute. När
bilen körs är passagerarnas blickar inte riktade
framåt utan fria att vandra
och upptäcka detaljer i omgivningen. I AI:TRAIL är
tanken att passagerarna
skall kunna koppla av och
njuta av lugnet.

Audi AI – på väg mot smart
mobilitet
Audi AI:ME, Audi Aicon
och AI:TRAIL är konceptbilar med namn som refererar till en förkortning
som Audi använder för innovativ teknik. Audi AI är
beteckningen för en rad
elektroniska system som
avlastar föraren och samtidigt ger nya lösningar för
hur tiden i bilen kan spenderas. Audi AI använder
därför strategier och teknik
från artificiell intelligens
och maskininlärning. Audi
AI kombinerar fordonsintelligens, som t.ex. gör automatiserad körning möjlig,
med interaktionsintelligens
som gör bilen till passagerarnas partner. Audis AIsystem är kapabla att lära
och tänka och kan även
vara proaktiva och personliga. Tack vare Audi AI
kommer modellerna som
bär de fyra ringarna att
vara både intelligenta och
empatiska i framtiden. De
kommer att vara i ständig
interaktion med omgivningen och passagerarna och
därmed anpassa sig bättre
än tidigare till passagerarnas krav.
Självkörande på väg, förarassistans i tuff terräng

Det som redan är etablerat i spårtrafik och vid flygning är nu på väg
att få ett genombrott i bilindustrin
med automatiserad körning. Audi
AI:TRAIL är utvecklad för att kunna
köra på vägar upp till nivå 4. Nivå
4 är den näst högsta nivån på en
standardiserad internationell skala
för ökande grad av automatiserad
körning. Även om systemen på
den här nivån inte kräver någon assistans av föraren är funktionerna
begränsade till speciella områden,
som motorvägar eller stadskärnor
med rätt infrastruktur. Föraren kan
då överlämna körningen till systemen och behöver bara ta över när
bilen lämnar de därför avsedda
områdena.
Audi AI:TRAIL är därför utrustad
med traditionell ratt och pedaler.
Föraren kommer att behöva dem
vid offroad-körning. Även om de
flesta grus- och skogsvägar har
kartlagts kan vägarnas skick ha
förändrats och det blir för osäkert
att tillåta automatiserad körning.
Nivå 3 kan vara möjligt i specifika fall och i lägre hastigheter när
föraren har flera sekunder på
sig att ta över. Men sensorerna
och assistanssystemen finns där
för att stötta föraren även vid offroad-körning. Först och främst
det beprövade sensorsystemet
för ESP. Indata för friktionsvärden
och halka förser elektroniken med
alla nödvändiga parametrar för att

optimera körstabiliteten. Det finns
dessutom en rad sensorer som
kan upptäcka både vägens skick
och hinder tack vare optiska system som kamera och laser samt
ultraljud och radar. All data gör det
möjligt för centraldatorn (zFAZ) att
undvika kollision genom ingrepp i
ratt och broms vid behov.
Elektroniken assisterar även föraren t.ex. när bilen lutar kraftigt eller
kör uppför branta partier. Systemen kan varna föraren om kritiska
gränser är på väg att överskridas,
som exempelvis markfrigång och
vinklar som är svåra att kontrollera. De kan även hjälpa till att hålla
bilen på bana, inom systemgränser. De smarta assistanssystemen ökar säkerheten och avlastar
föraren.

STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

2795:-

590:-

LED EXTRALJUS 7” 65W

GOLVMATTOR - MODELLANPASSADE
Modellspecifika golvmattor för din bil.
Tillverkade av plast. Bra passform och
fin kvalité. Komplett set om 4st mattor.
Monteringsdetaljer medföljer.

995:-

LASTSKYDD TILL BIL

Snyggt och praktiskt lastskydd tillverkat
i rostfritt kromat stål som ger din bil ett
exklusivt utseende. Monteras på bakre
stötfångaren.

1795:-

PAKET MED LED-RAMP 120W - PASSA PÅ!

Vi har massor med modellanpassade paket med allt du behöver för att montera
en LED-ramp på just din bil! Vi har anpassat paketen så att om din bil behöver
extra stöd för canbus så är det inkluderat! Vänta inte, ge dig själv och din bil extra
ljus redan nu!

Art.nr: 64210NBL-HCB

399:-

FR
ÅN
:

FR

ÅN
:

Swedstuffs nya extraljus är både
snyggt, kraftfullt och billigt. I kitet
ingår 3 extraljus, hållare, reläsats
och toppstag!

FR
ÅN
:

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

OSRAM NIGHTBREAKER H7

Osram Nightbreaker Laser strålkastarlampor med H7 fattning, ger upp till
130% mer ljus upp till 40m extra. Pris
per par.

Art.nr: 808005

159:-

LED ARBETSLAMPA 12W

En helt ny serie arbetslampor från
Swedstuff. Utrustad med OSRAM LED
med IP69K-klassning! 12-24V.

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

Art.nr: 270918-P3

2995:-

LED EXTRALJUS 7” 30W
Slimmat LED extraljus av hög
kvalitet från kända Strands. I kitet
ingår 3 extraljus, hållare, reläsats
och toppstag!

i Sián

rghin
Lambo

Hybrid V12 med mest vidare med sin 6,5 liter
effekt i Lamborghini- stora V12a som även sitstallet
ter i Aventador SVJ men
som i Sián försetts med
Med endast nio dagar en liten twist. V12an ihop
kvar tills dörrarna slogs med en 48 Volts E-moupp till International Mo- tor som sitter monterad i
tor Show i Frankfurt valde växellådan lämnar dessa
Italienska Lamborghini att två en total effekt på 819
Mildhybrid
släppa pressreleasen av hästkrafter.
sin nya modell Sián. I just som denna teknik i Sián
denna modell har även kallas använder sig av ett
det Italieska företaget lågvoltsbatteri istället för
tagit steget in i framtiden lithium. Utöver att förse
och försett denna bil med bilen med 34 hästkrafter
en hybridteknik. Lambo- extra får växellådan en
rghini jobbar fortfarande helt annan performance

och blir rejält snabbväxlad. 0-100
km/h avverkas på 2,8 sekunder
och topphastigheten är låst till
350 km/h. Sián blir därmed den
snabbaste accelererande Lamborghinin som någonsin tillverkats.
Det är härligt att se att Lamborghini jobbat vidare med utveckligen
av designen, tack vare sitt mer
aggresiva och spetsiga formerna
så upplevs bilen mycket längre
och sportigare än de tidigare bilmodeller.
Bilen kommer tillverkas i 63 exemplar och alla var redan bokade
när Lamborghini släppte pressreleasen. Köparna har fått betala i
runda slänga 35 miljoner svenska
kronor för sitt unika exemplar av
Sián.
Text: Christoffer Talvis		
Foto: Lamborghini
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Become the hero of your own story.

Dirtcult.com
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Noll till 100 km/h på 3,6
sekunder för en familjebil
Denna fyrhjulsdrivna värsting från Audi presenterades
i våras och räknas med att
nå de första kunderna under sista kvartalet av 2019,
alltså väldigt snart. Vad har
hänt med RS6an sedan
förra generationen då, vi
ser ju klart och tydligt att det
gjorts en designändring.
Fronten har fått mer markerade och kantiga öppningar i fronten som ger bilen
en aggresivare look. Gällande LED-Strålkastarna
som är standard på RS6an
så är de identiska med
A7an. Bilen är breddad 40
millimeter per sida vilket är
liknande som föregående
generation. För att fylla ut
de väldigt stora hjulhusen
på modellen så sitter det
21 tummare som standard
och bakom dessa gömmer
sig stora bromsskivor. När
det gäller bromsarna så
finns det olika val, standard
så sitter det 420mm skivor
fram och 370mm bak,
tycker du inte detta räcker
så finns ett keramiskt alternativ, givetvis med ökad
bromsförmåga men även
ett rejält prispåslag. Vad

gäller bakstötfångaren så
har den skapat diskussioner, vissa gillar den och
andra inte, Audi har gjort
en väldigt kraftig markering
av diffusern. Förstår att de
vill matcha den mer markerade fronten men här
tror jag många håller med
om att förra generations
bakstötfångare ser bättre
ut, cleanare om inte annat,
visst det är en RS6 och ska
sticka ut lite mer.
Audi har även sett över
den adaptiva luftfjädringen
till bilen vilket gör att bilen
känns stabilare i högre
hastigheten. Till denna
fjärde generation har luftfjädringen fått en ny modul
som öppnar upp för fler
möjligheter för dig som
förare.
Man fortsätter att använda
sig av sin 4.0 TFSI dubbelturbomatade V8, men till
denna generation har man
integrerat ett mild-hybrid
batteri som hjälper till att
ge lite mer effekt men även
sänka
bensinförbrukningen ett gäng deciliter enligt
tillverkaren. Men det är inte
bara mild-hybrid tekniken
som drar ner bensinkonsumtionen, man har även
gått över till en teknik där

motorn stänger av vissa cylindrar vid låg hastighet. Detta är
en teknik som även Ford och
andra tillverkare har börjar använda sig av, vilket inte bara
drar ner drivmedelsförbrukningen men även får ner de ständigt skärpta avgaskraven.
Bakom förarratten ser det
ganska snartlik för att vara en
RS6 givetis har man gett bilen
en något mer lyxigare känsla precis som man vill uppnå
med denna modell.

Prislappen startar på ungefär
1 250 000 kronor och givetvis
finns det en hel del extratillval
att välja på. Prislappen kan bli
bra mycket högre ifall du vill
det om du inte nöjer dig med
det redan påkostade standardutförandet. Audi kommer
även för första gången göra
denna generation av RS6an
tillgänglig för den amerikanska marknaden.
Text: Christoffer Talvis		
Foto: Audi

D-006

8,5x18” ET35
9,5x18” ET20

10,5x18” ET15

2199kr/st
2399kr/st
2499kr/st

D-005

D-004

8,5x17” ET20

fr. 1899kr/st
fr. 2099kr/st
9,5x18 ET20 fr. 2399kr/st
11x18 ET15 fr. 2599kr/st
8,5x17 ET10

9,5x17” ET10

9,5x17 ET5

9,5x18” ET20

10,5x18” ET15

1899kr/st
2099kr/st
2399kr/st
2499kr/st
D-003

8,5x18” ET35
9,5x18” ET20
11x18” ET15

S-001
SUPERSPORT RS

235/40 -18”
265/35 -18”

715kr/st
725kr/st

8,5x19” ET38
9,5x19” ET40

59NORTH WHEELS
59NORTHWHEELS

2199kr/st
2399kr/st
2599kr/st

2499kr/st
2699kr/st

MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset
641 94 KATRINEHOLM
WWW.59NORTHWHEELS.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE

Taycan
Porsche

- Taycan länkar vårt arv till
framtiden. Den för vidare
vårt märkes framgångssaga - ett märke som fascinerat och förtjust människor över hela världen i
mer än 70 år, sade Oliver
Blume, styrelseordförande
i Porsche AG, när han invigde världspremiären i
Berlin.

danen är ett unikt paket,
som kombinerar typiska
Porsche-prestanda
och
uppkoppling med användbarhet i vardagen. Samtidigt sätter nya avancerade
tillverkningsmetoder och
Taycans egenskaper en
ny standard när det gäller
hållbarhet och digitalisering.
De första modellerna i den
- Den här dagen är början nya serien är Taycan Turbo S och Taycan Turbo.
på en ny era.
De utgör spetstekniken av
E-Performance
Fyrdörrars
sportse- Porsche

och är bland de mest kraftfulla serietillverkade modellerna som Porsche nu
har i sitt produktsortiment.
Mindre kraftfulla varianter
av de här fyrhjulsdrivna
bilarna kommer senare i
år. Det första derivatet på
modellen blir Taycan Cross
Turismo som kommer i slutet av nästa år. Under 2022
kommer Porsche att ha investerat mer än sex miljarder Euro i E-mobilitet.
Prestanda och effektivitet
Flaggskeppet Taycan Turbo S kan utveckla upp till
560 kW (761 hk) overboosteffekt i kombination med
Launch Control, och Taycan Turbo upp till 500 kW

(680 hk). Taycan Turbo S
accelererar från noll till 100
km/tim på 2,8 sekunder
medan Taycan Turbo gör
sprinten på 3,2 sekunder.
Turbo S har en räckvidd på
412 kilometer och Turbo
kan nå 450 kilometer (blandad körning WLTP i båda
fallen). Toppfarten för de
båda fyrhjulsdrivna modellerna är 260 km/tim.
Taycan är den första serietillverkade
helelektriska
bilen med ett 800-voltssystem i stället för de vanliga
400-voltssystemen. Det är
en stor fördel för Taycans
förare. På bara drygt fem
minuter kan batteriet laddas för en räckvidd av upp

till 100 km med hjälp av en kraftfull
DC-snabbladdare (enligt WLTP). Laddtiden från fem till 80 procent SoC
(State of Charge/batteriladdning)
är 22,5 minuter för laddning under
idealiska förhållanden, och maximal
laddning är 270 kW. Den totala kapaciteten i Taycans Performance Battery
Plus är 93,4 kWh. Ägarna till Taycan
kan enkelt och bekvämt ladda sina bilar hemma med upp till 11 kW växelström (AC).
Porsche Taycan Turbo S och Porsche
Taycan Turbo kan beställas från och
med nu och priset i Sverige blir från
2 080 000 kronor respektive 1 700 000
kronor.
Puristisk design med Porsche-DNA
Med sin rena puristiska design signalerar Taycan början på en ny era.
Samtidigt behåller den Porsches
omisskännliga design-DNA. Framifrån ser den bred och platt ut med
höga välvda framskärmar. Silhuetten
skapas av den sportiga taklinjen som
sluttar bakåt. De höga skulpterade sidosektionerna är också karaktäristiska. Den slanka kupén, den indragna
bakre C-stolpen och de markerade
skuldrorna innebär en stark betoning
av bakpartiet, typiskt för märket. Där
finns också innovativa detaljer som
Porsche-logon i glas integrerad i den
bakre ljusrampen. Med ett Cd-värde
från 0,22 ger den aerodynamiskt optimerade grundformen ett väsentligt
bidrag till den låga energiförbrukningen och därmed långa räckvidden.

Centralt nätverkssystem för chassikontroll
Porsche använder ett centralt nätverkssystem för chassikontroll.
Det integrerade Porsche 4D Chassis Control analyserar och synkroniserar alla chassisystem i realtid.
De innovativa chassikontrollerna
inkluderar adaptiv luftfjädring med
trekammars teknologi inklusive
PASM (Porsche Active Suspension
Management) elektronisk stötdämparkontroll, elektromekanisk
antikrängning inklusive Porsche
Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
liksom tillvalet Porsche Dynamic
Chassis Control Sport (PDCC
Sport).
Text & Foto: Porsche

irai
Toyota M

Toyotas vätgasdrivna elbil
Mirai kommer under 2020
i en helt ny generation.
Den bygger på Toyotas
modulära plattform TNGA,
vilket bland annat innebär
mycket goda vägegenskaper. En vidareutvecklad
drivlina ger dessutom både
bättre prestanda och en
väsentligt ökad räckvidd.
Nya Mirai förhandsvisas i
samband med årets Tokyo
Motor Show i slutet av oktober.

Den första generationen
av Mirai presenterades redan 2014. En tekniskt sett
sofistikerad modell som
drivs av elmotorer som får
sin energi från vätgasdrivna bränsleceller. Därmed
släpper den varken ut CO2,
kväveoxider eller partiklar under drift. Det enda
utsläppet när den körs är
ren vattenånga. Räckvidden för nuvarande generation upp till 50 mil och
tankningen av vätgas går
på några minuter. Sedan

lanseringen har omkring
10 000 Mirai sålts världen
över, samtidigt som Toyota
aktivt har stött utvecklingen
av en vätgasinfrastruktur på
de viktigaste marknaderna.
I samband med Tokyo Motor Show tas nu nästa steg
mot vätgasbaserad mobilitet med en tidig förhandsvisning av nästa generation
Mirai. Det är en helt och
hållet ny modell som visar
framstegen i form av såväl
spetsteknik som prestanda
och utseende. Nya Mirai
visar att bränslecellstekniken inte på något sätt behöver stå i motsatsförhållande till körglädje och
snygg design.
Tack vare en utveckling
av den bränslecellsbaserade drivlinan och större
vätgastankar har nya Mirai
omkring 30 procent längre
räckvidd, jämfört med den
föregående generationen.
Samtidigt har stor omsorg
lagts på en attraktiv design
samt ytterligare förbättrade

köregenskaper.
Exteriört kännetecknas nya
Mirai av en slank och elegant men samtidigt stram
formgivning som ger ett
kraftfullt och karaktäristiskt
uttryck. Förhandsmodellen
på Tokyomässan har en ny,
specialutvecklad blå lackering där ett stort antal färglager ger en enastående
glans och djupeffekt.
Interiören är stilren och ombonad, med en 12,3 tum
stor bildskärm i mitten av
instrumentbrädan och med
alla viktiga instrument och
kontroller riktade mot föraren. Bilen har plats för fem
åkande.
Nya Mirai bygger på Toyotas senaste plattform för
bakhjulsdrivna
modeller,
som har utvecklat för en
rad olika drivlinor, inklusive
vätgasdrivna bränsleceller.
Den ger en låg tyngdpunkt
och en mer vridstyv kaross,
vilket ger nya Mirai mycket
goda köregenskaper.
Text & Foto: Toyota
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