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Nu kör vi TV

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Nu när intresset för tidningen är hetast 
väljer vi att även satsa på TV och då 
talar vi dagens sätt att se på TV genom 
olika streamingtjänster. Vi väljer att köra 
hårt med Youtube som är precis som 
tidningen, gratis (o m man bortser från 
alla annonsörer)

Först ut är sommarens Crew Ride som 
kommer i tre delar. Därefter kommer 
vi släppa en miniserie kring vårt 
deltagande under 24-timmar racet som 
Race4fun arrangerade.

Vår tanke med denna kanal är att göra 
intressanta inslag i TV-serieformat. 
Vi vill helt enkelt dela med oss av bra 
material och som alltid är gratis.

I övrigt fortsätter trenden med de 
ökande läsarsiffrorna kring tidningen. 
Den är mycket populär helt enkelt. 
Rekordnumret nu är uppe i snart 200 
000 läsare! Man blir nästan mållös när 
man tänker på det. Det svåra är nu att 
fylla nummer när evenemangen inte blir 
av, nästa år hoppas vi så klart kunna 
leverera 8 nummer men just nu ser det 
ganska mörkt ut.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Foto: Pontus Blomqvist
Text: Christoffer Talvis

Efter några bilbyggen i bagaget var tanken att lägga allt 

med bilar på hyllan en period, men det sket sig ganska 

fort.



Efter en uppväxt med mycket 
japanska bilar och speciellt 
Mazda RX-7 så hittade även 
stockholmaren Alex Tidholm 
sin kärlek till japanska bilar. 
Alex äger själv en egen RX-
7a som han byggt och fixat 
med under snart 10 års tid. 
Om vi blickar tillbaka ett gäng 
år så var det där allt började, 
när han provade på drifting 
på Mantorp Park med just 
den bilen. Där och då kände 
han direkt att detta vill han 
hålla på mer med, men bilen 
saknade för mycket saker 
som Alex ville ha i sin egen 
renodlade drifting-bil. 

 Jag köpte mig en BMW E36 
för att bygga en enklare drift-
ingbil för att få en förståelse 



vad exakt jag ville ha. Bilen 
byggdes under två års tid och 
sedan blev det bara några få 
tillfällen bilen kördes på bana, 
säger Alex.

På höstkanten 2016 började 
Alex spekulera i ifall BMW 
skulle byggas om mer eller if-
all den skulle säljas för ett helt 
nytt projekt. Det sistnämnda 
övervägde mer, försäljning 
blev det! Nästa projektbil stod 
i garaget endast några dagar 
därefter, går snabbt när Alex 
väl bestämmer sig för något. 
Bilen Alex hade fått tag på 
var en Nissan S14a från 1996 
helt original, dock utan motor 
och drivlina. 

Vännerna frågade ju då 
såklart om jag kommit fram till 
vad det ska bli eftersom det 
gick såpass fort och det hade 
jag inte riktigt listat ut än. Det 
enda jag visste var att jag ville 
ha en bil som har allt, säger 
Alex.

Bilen rensades ganska 
omgående från allt så att 
karossen var helt ren, det är 
lättare att göra stora ingrepp 
på karossen utan massa sa-
ker monterade. Sen kom 
vinkelslipen fram, ett verktyg 
som är mångas bästa vän. 

 Efter ha testat drifting på Mantorp Park, 
fick han blodad tand och byggde då en BMW 
E46 som driftingbil. Men hans japanska 
bilkärlek gick inte att stoppa så BMWn 
byttes mot Nissan.



All plåt framför och bakom 
fjäderbenstornet kapades 
bort, därefter svetsades 
bashbar fram och bak på 
plats men även en fullbur. 
Därefter påbörjade Alex med 
att passa in eftermarknads-
bodykitet och tillverka de 
fästen som behövdes.  

Nu när karossen kändes hyf-
sat klar kunde jag påbörja 
det roliga jobbet med att bör-

ja med motorn och drivlinan, 
säger en nöjd Alex. 

Att jaga rätt på en SR20DET 
som sitter original i Nissan 
S14a var inget alternativ, 
planen med denna bil var att 
göra så extremt som möjligt. 
För att få så hållbar motor 
som möjligt nöjde Alex sig 
bara med det värsta. Han 
köpte ett Concept Perfor-
mance LSR-block från USA. 

Det är inte mycket som lämnats ifred på 
denna bil.



Blocket är tillverkat i ett vrålstarkt 
aluminum (356 T6 Aluminum In-
got material). Blocket är god för 
2000 hästkrafter. Men utan inne-
håll kan man inte plocka ut någon 
effekt. Alex valde bara att använ-
da helsmidda delar, det kändes 
onödigt att kosta på ett så extremt 
block och sen snåla in på innehål-
let. Topparna skruvad med 6-bul-
tar i LSR-blocket istället för 4a som 

övriga LS-block är. Som toppar 
föll valet på Trick Flow där varsin 
Precision 6266 turbo sitterm mon-
terade (god för 735 hästkrafter 
styck). Totalt ligger motorns volym 
på sju liter. 

Nu var snart själva motorn kom-
plett, men för att stå pall för denna 
effekt behövs en minst sagt bra 
drivlina. Alex hade bara en väx-

Motorn är rejält påkostad och bara det bästa har 
varit bra nog åt Alex. Det är kanske därför senaste 
mappningen gav 1368 WHP och 1654 wNm



ellåda i åtanke som skulle 
kunna palla detta och det 
var en sekventiell låda från 
Sellholm. Ihop med detta 
monterades en Winters 
diff med sviktstålaxlar och 
drivknutar från Porsche. 

Nu när bilen kändes klar 
efter tre års slit med bilen 
så var det dags att riva ner 
precis allt igen. Alex ville 
skippa och maskera och 
hålla på inför lackering, en-

Bilen är extrem på många sätt, 
inte bara under huven.



klare att lacka karossen helt tom 
och alla delar lösa. Alex valde en 
mattgrå kulör som verkligen gav 
bilen den råa och aggressiva kän-
slan. Efter att bilen var hopmon-
terad igen efter lackering kvar-

Originalinredningen är ett minne blott. Nu är 
det spartanskt men ändå ganska vackert.



stod det roligast jobbet, 
mappa bilen och se vilken 
effekt bilen lämnar. 

Ärtan på PPF såg till att vi 
fick till en riktigt fin mapp 
och bromsade ur 860whp 
och 1200wnm på 0.6 bars 
laddtryck i första pullen, 



säger Alex.

Med det låga laddtrycket 
och hur fint motorn betedde 
sig i bromsbänken kände 
man att det fanns mycket 
mer att hämta.

Dagen hos PPF slutade på 
1368whp och 1654wnm 

V8an passar perfekt mellan fjäderben-
stornen. Även om originalhuven kan bli lite 
svår att stänga.



med 1.6 bars laddtryck. Vi 
skrattade allihop och sa 
att nu får det vara bra, det 
behövs absolut inte mer, 
säger Alex med ett skratt.



Här i sin rätta hem-miljö, en driftingbana!



Här är Alex med sitt trogna team som ställer 
upp i vått och torrt.



Switchar och brytare är racing det.





 

FAKTA
Namn: Alex Tidström
Bor: Djursholm
Arbete: Egen företagare
Bilmodell: Nissan S14a 
Årsmodell: 1996

Tack till: 
PPF, Overtake, LMR, Nordic Tuning, Badass Parts och inte minst alla fina vänner 
som ställt upp och hjälpt till!



Spana in årets tyngsta billjudsrea

Dirtcult.comBecome the hero of your own story.



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

En fantastik ljusramp av vårt eget 

märke! Navi LED-ramp ger 1 lux vid 450 

meter. Rampen är E-märkt och levererar 

4690 faktiska lumen.

Den dubbelradiga Siberia från Strands 

är en LED-ramp som levererar 1 LUX på 

hela 538 meter samtidigt som den har 

bredden. E-märkt.

En ny familjemedlem i Siberia-serien 

som verkligen förhöjer utseendet på 

ditt fordon med läcker design och 

kraftfullt ljus. E-märkt.

Snygga dynamiska spegelblinkers till 

BMW 3-serie och BMW I3. För dig som 

vill ha den nya looken på dina gamla 

blinkers.

Ett billigt sätt att få snygga bromssok. 

Rekommenderas till bilar med större 

fälgar. Levereras med rengöringsspray, 

tvåkomponentslack och pensel.

Snygg och diskret spoilerläpp nedre 

fram passande Volvo V70/S80 

årsmodeller 2013-2016.

Snyggt och praktiskt lastskydd tillverkat 

i borstat stål som ger din bil ett exklusivt 

utseende. Passar Volvo V60 2010-2016.

Nummerskyltsbelysning till Audi A4 B8 

2008-2010. 

1349:-

LED-RAMP NAVI SLIM 53CM LED-RAMP SIBERIA DR 56CM 

3-PACK EXTRALJUS SIBERIA DYNAMISKA SPEGELBLINKERS

BROMSOKSFÄRG GUL CUPSPOILER FRAM VOLVO V70

LASTSKYDD SVART VOLVO V60 LED NUMMERSKYLTSBELYSNING

Extraljus Siberia Night Ranger 7” LED

LED-ramp Navi slim 53cm

Art.nr: 805093 Art.nr: 502012 Art.nr: 809181 Art.nr: 348003

Art.nr: 809187-P3 Art.nr: 912-45142 Art.nr: SC34071 Art.nr: 1010A2
995:-995:-

2995:-369:-

395:-

2495:-

5290:-



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset har nog funnits där sen jag var liten. Jag följde alltid med pappa till garaget så ofta jag 
fick. Men intresset växte nog mer efter jag träffade min sambo för ungefär sex år sedan.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Oj, då jag egentligen inte byggt så mycket än så skulle jag nog säga 2-3 någonstans.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Peppar peppar, än så länge har jag nog inte haft något större.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Måste nog säga motor och el, men man blir ju bättre för varje gång man håller på.

Vem är din bilförebild? 
 Så många olika inom olika kategorier, svårt att nämna en bara.

Bästa garage drycken? 
Det blir alldeles för mycket Redbull och Monster när jag är i garaget.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Väldigt olika, men i stort sett all den tid som finns kvar efter jag jobbat natt och hunnit sova några 
timmar tills det är dags för jobb igen.

Fakta
Namn: 
Emelie Broman
Ålder: 
27år
Bor: 
Strängnäs
Arbete: 
Boendestödjare på LSS
Civilstatus: 
Sambo



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Jag har en Nissan s13 med CA18DET, som är rensad, full-bur, sportstolar och lite sånt. Använder den till att köra drift-
ing. Dock har min motor tyvärr sagt upp sig, så nu blir de ny motor och lite annat godis i vinter. Kommer använda en 
BMW-motor istället, så mycket ska byggas om.
 





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Martin Hansson

G A T E B I L  M A N T O R P



Trots rådande restrik-
tioner arrangerades 
Gatebil, men utan publik

Sista helgen i september 
var det dags för årsfina-
len av Gatebil på Mantorp 
Park. Precis som de få 
övriga Gatebil evenemang 
som kunnat genomföras i 
år har de varit väldigt be-
gränsade. Föranmälan har 
varit ett måste för att kun-
na följa alla restriktioner 
som folkhälsomyndighet-
erna har bestämt. Dessa 
restriktioner ställer väldigt 
höga krav på arrangören 
men det har ändå gått att 
genomföra med avstånd i 
depå, utan publik och så 

vidare. 
Driftingen och bankörnin-
gen pågick för fullt från 
morgon till kväll. Vad som 
gjorde körningen lite unik 
denna helg var att det var 
kvällskörning på lördagen 
med belyst bana. Då det 
varit dåligt med drifting-
möjligheter för förarna i år 
så var intresset för Breis-
ladden och GDS-tävlingen 
oerhört stor, med många 
som varit tävlingssugna. 
Hela 40 bilar var anmälda 
till GDS. I topp 6 var det 
fem svenska och en dansk 
som tävlade om att ta hem 
vinsten. Det slutade med 
dubbla Toyota Supra på 
finalrepan, det var Aver-
stedt och Lilja som var 



ordentligt taggade. Men det var 
Norrköpingsföraren Andreas Lilja 
som gjorde den bättre repan och 
tog hem segern. 
I breisladden (som kördes i 
Parisern) var det Viktor Anders-
son (BMW E92) som tog hem 
segern, tätt följd av Alfred Grind-
berg i sin 240. Vi ser stor poten-
tial i Viktor som presterat på topp 
i år under de få tävlingsmöjlighet-
er som funnits och han kommer 
garanterat vara lika svårslagen 
nästa år. 

Det var inte bara fartfyllda aktivti-
ter på Gatebil denna helg, ARN 
Racing var med och ordnade 

 Nattkörning är ballt och gav 
förarna en extra utmaning då det 
blev extra svårt att se clipping-
pointen.



så Gatebil Showgarden (med 
parad för utställningsbilarna in-
nan driftingfinalen) så ska det 
arrangeras en utställning så är 
det detta Skara-gäng man ska 
ta hjälp utav, då blir det riktigt 
bra. 



Kul med lite äldre drifting bilar.



Mantorp bjöd på bra väder.



I can't see sh*t, vi förstår dig med 
tanke på alla stickers i hela framrutan.



Många förare ville få så mycket körtid 
som möjligt så gällde att vara snabb 
in i depån för att byta till nya fräscha 
däck innan man lineade upp på nytt.



 Bröderna Joensuu eldade på som vanligt 
med sina unika BMWs.



Troligsvis den snyggaste dekoren för i år.



Alexander Granlund har satsat hårt på GDS i år och på 
mantorp slutade han på en stark femteplats.



Fanns en del sportbilar som även rattade runt under time-
attacken.



Resultat GDS, Top 6
 1. Andreas Lilja
 2. Tony Averstedt
 3. Joakim Andersson
 4. Kasper Kristensen
 5. Alexander Granlund
 6. Mattias Bengtsson

Resultat Breisladden, Top 6
 1. Viktor Andersson
 2. Alfred Grindberg
 3. Johan Jalkelid
 4. Rasmus Alexandersson
 5. Eddie Trinks
 6. Andreas Staberg



Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

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 & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

Trycksaker & ReklamFoliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



Bilvård 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

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

www.simpson-europe.com 

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

Motorsportsprodukter

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 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga 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



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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! 
 
 www.streetperformance.se

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 Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

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

WR-Specialfälgar tillverkar “custom 
made” fälgar utifrån kunderna behov och 
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste 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.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



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

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

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

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

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som 
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter 
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri 
frakt på våra produkter. Vi vill att du som 
kund ska känna dig speciell och inte en i 
mängden. 

www.audio55.se

Billjud
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
  Foto:  Nox Pictures

www.nox.pictures

T I M E  A T T A C K  F I N A L E N



Time Attack-säsongen 
har kommit till sitt slut och 
serien har verkligen va-
rit underhållande att följa, 
starten på Ring Knutstorp 
var en viktig tävling inte 
bara för Time Attacken 
utan för att det krävdes att 
arrangören fick bevisa att 
det går att på ett ansvars-
fullt sätt arrangera motor-
sport trots att vi var mitt 
inne i en pågående pan-
demi. Pandemin är dock 
långt ifrån över men vi får 
nog lära oss att leva med 
detta virus i vår vardag.

Finalen skulle nu avgöras 
på anrika Gelleråsen utan-
för Karlskoga, som verk-
ligen är en utmanande 

bana att köra och lära sig 
hantera, detta när förarna 
jagar bästa tid. I luften låg 
inte bara en mörkgrå him-
mel utan också en hel del 
finalnerver. Det var nu det 
skulle avgöras och många 
förhandsfavoriter skulle få 
bekänna färg.

I Club-klassen har vi 
inte kunnat missa Johan 
Palmqvist fantastiska sä-
song i sin BMW M3 och 
inför finalen var det inte 
mycket som skulle kunna 
stoppa honom för en serie 
seger denna dag. Johan 
tog hem serien denna sä-
song och på Gelleråsen 
blev tiden 1:16:327. Det 
räckte dock inte till seger 

Johan Palmqvist har varit en 
lysande stjärna hela säsongen 
och slutade som seriesegrare.



utan där var det Marcus Persson 
i sin Renault Megane RS som 
tog hem segern. Marcus var Wild 
Card för dagen och det gjorde 
att Johan inte behövde oroa sig 
för serieseger. Dock slutade Lars 
Grennberger på en stark tredj-
eplats och har utmanat Johan 
under säsongen. Men största ho-
tet denna säsong var nog Robert 
Dahlberg som slutade som seri-
etvåa efter Johan i sen Porsche 
996

I Club Challange var det Robert 
Johansson som åter igen sopade 
banan med allt motstånd i sin 
BMW E46M3. Säsongen 2020 
har verkligen varit sergerfylld för 
Robert och även denna helg fick 
Robert stå högst upp på pallen. 
Vilken säsong för Robert som 
verkligen visat att han kan det 
här med att köra på tid, frågan 
är om han nästa säsong kommer 
att fortsätta med sergertåget eller 
om Fredrik Gehammar kan återta 
seriens första plats. Denna sä-
song har han legat hack i häl med 
Robert och det gav honom en an-
dra plats i serien. Fredriks Honda 
Civic har varit lite av en underdog 
då den varit relativt motorsvag. 
Frågan är om Fredrik nästa sä-
song ger Hondan ytterligare lite 
pulver för att återta förstaplatsen, 
rykten säger att det blir mer kraft 
under huven 2021.

Ville Gustavsson har verkligen 
utmanat Porscharna denna 
säsong.



I Pro street har det också va-
rit jämnt under säsongen och 
råder väl inget tvivel om att Jo-
nas Pentell i sin Porsche varit 
svårstoppad denna säsong. 
Även på Gelleråsen var det da-
gens bästa tid i klassen för Jo-
nas på 1:08:131 och stod som 
seriesegrare denna säsong. 
Men Jonas har varit jagad av 
Hans Holmlund  som legat 
några hundradelar efter seri-
esegraren vilket resulterar i en 
mycket stark andra plats. Mitt i 
Porschedominansen har även 
Ville Gustavsson i sin Nissan 

Niklas Maisaari har visat 
Porschar, japanare och ameri-
kanare att Svenskt kan vara 
ett bra koncept i den extrema 
klassen. 



GT-R utmanat i toppen och 
detta ledde till en tredje-
plats i serien.

I hobbyingenjörsklas-
sen PRO är det bilen lika 
mycket som föraren måste 
leverera på topp varje del-
tävling. Trots att säsongen 
inte varit ständiga topplac-
eringar för göteborgaren 
Robin Antonsson har han 
ändå plockat poäng varje 
tävling vilket bevisligen 

varit till hans fördel då det 
slutade på en andra plats 
för Robin. Men högst upp 
på pallen har vi haft Anton 
Cosmo i sin Mitsubishi Evo. 
Anton har varit en lysande 
stjärna hela säsongen och 
på Gelleråsen visar han 
varför han är så bra med 
att sätta en tid på 1:05:651 
i finalen. När nerver och 
bilen skall leverera så gör 
den verkligen det för Anton 
även om lördagen inte var 



lika bra så var söndagen 
något helt annat. Hatten 
av för seriesegraren An-
ton Cosmo.

I Unlimited har denna 
säsong varit en katt och 
råtta lek mellan Ben 
O’Donnells Porsche 991 
GT3EP och Johnny Nils-
sons Corvette C7R GT3. 
Båda startade starkt på 
Gelleråsen med 1:04- 
tider och vi trodde det 
skulle bli en upprepning 
av vad vi sett i säsongen 
men hela topptrion fick 
problem och på sönda-



gen var Johnny utom täv-
lan, vilket gjorde att han 
fick en delad andraplats i 
serien med fenomenet Nik-
las Maisaari i sin Volvo240. 
Det har varit mycket motor-
strul i värstingklassen och 
det kan bli en spännade 
säsong 2021 om man får 
ordning på bilarna. Dock 
verkar Bens Porsche vara 
ett segerkoncept som tåls 
att utmanas.

Denna säsong har vi följt 
upp modelltoppen för 
att få biltillverkarna att 
uppmärksammas. Det stod 
länge BMW på toppen men 
sista helgen gick Porsche 
förbi och tog hem segern. 
Kanske borde Porsche 
vara en stark sponsor 
2021. I dominansen från 
Porsche och BMW hittar 
vi Mitsubishi på plats nr 3 
och där under kommer en 
rad modeller. Mer varia-
tion av bilval är något vi på 
tidningen hoppas på nästa 
säsong!

Martin Gustavssons Mazda RX-7 har 
utmanat på toppen i PRO-klassen. Vem 
sa att inte Vankel var att räkna med?



Kul att se en riktig banpreppad 
Ferrari 488



Robin Antonsson slutade på en 2:a plats 
i serien.



Anton Cosmo har verkligen levererat 
denna säsong och hans super snabba 
Mitsubishi verkar passa denna förare som 
handen i handsken. 



Perry Johanssons Alpine verkar passa 
bra för Gälleråsen då han körde in på 
en 3:e plats denna helg.



Peter Fridströms Mazda MX-5 har trots 
sin motorsvaga bil visat att det det 
inte bara handlar om hästkrafter utan 
också genom att optimera motoreffekt 
med körstil.



Johan Hwassers Lotus Exige är med 
sina 380hk och 900kg verkligen snabb.



Club
1. Johan Palmqvist, BMW E46 M3
2. Robert Dahlqvist, Porsche 996
3. Erik Eriksson, BMW E36 M3

Club Challange
1. Robert Johansson, BMW E46 M3
2. Fredrik Gehammar, Honda Civic
3.Simon Strandh, BMW M2

Pro Street
1. Jonas Pentell, Porsche 997
2: Hans Holmlund, Porsche 991 GT3
3. Ville Gustavsson, Nissan GT-R

Pro
1. Anton Cosmos, Mitsubishi EVO VI
2. Robin Antonsson, Toyota Supra MKIV
3. Martin Gustavsson, Mazda RX-7

Unlimited
1. Ben O'Donnell , Porsche 991 GT3EP
2.Johnny Nilsson, Corvette C7R GT3
3.Niklas Maisaari, Volvo 240

Modelltoppen 2020
1. Porsche - 240p
2. BMW - 210p
3. Mitsubishi - 65p
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BMW M3, M4 och M1000RR 



BMW M presenterar tre fartfyllda 
produktnyheter: Nya BMW M3 
Sedan och BMW M4 Coupé är 
två fanbärare när det kommer till 
äkta racingkänsla - nu är de redo 
för vägarna i sin nyaste form. 
Samtidigt är det världspremiär för 
BMW Motorrads första M-modell: 
BMW M 1000 RR.

35 år efter att den första BMW 
M3 såg dagens ljus är det dags 
för en ny generation av denna 
ikoniska modell. I nya BMW M3 

Sedan och BMW M4 Coupé har 
kombinationen av racingprestan-
da med utmärkt användbarhet i 
vardagen tagits till nya höjder.
Precis som övriga prestandamod-
eller från BMW M kommer nya 
BMW M3 och BMW M4 att erbju-
das med två motorvarianter var-
dera. Den ena med en rak 6-cy-
lindrig motor med M TwinPower 
Turbo, vars 480 hästkrafter förfly-
ttas till bakhjulen via en 6-stegad 
manuell växellåda, vilket är unikt 
i detta segment. Som alterna-



tiv finns Competition-
modellen som kommer 
med 510 hk tillsam-
mans med en 8-stegad 
M Steptronic-växellåda 
med Drivelogic.
För första gången i en M3 
& M4 blir de båda Com-
petition-modellerna även 

tillgängliga med M xDrive 
fyrhjulsdrift (beräknat 
från sommaren 2021).
De stora framstegen i 
kördynamik som gjorts i 
förhållande till föregån-
garna är ett resultat av 
typisk M-utveckling till-
sammans med den fin-



justeringsprocess som ge-
nomfördes i samband med 
tester för den nya racing-
bilen BMW M4 GT3. Den 
extremt höga vridstyvheten 
i kaross- och chassifäste är 
en nyckelfaktor bakom den 
dynamik, smidighet och 
precision som känneteck-
nar BMW M-modellerna. 
Gemensamt för nya BMW 
M3 och BMW M4 är också 
det spektrum av känslor 
som väcks till liv av motor 
och chassi, ihop med den 
uttrycksfulla designen och 
de nya M specifika kontroll- 
och manöversystemen.

Exteriör
BMW M-modellerna har 
med sin distinkta figur 
en hög igenkänningsfak-
tor från alla vinklar,ed nya 
exklusiva exteriörfärger, de 
framträdande hjulhusen, 
de förlängda sidokjolarna 
och de M-specifika BMW-
njurarna med sina horison-
tella stänger.
Flera M-specifika inslag bi-
drar till att kraven för hög-
presterande sportbilar up-
pnås och kan integreras 
harmoniskt i det moderna 
designspråket. Båda bilar-
na har tak i kolfiberförstärkt 



plast (CFRP) med aerodyna-
miskt optimerade fenor, bak-
spoiler samt de dubbla avgas-
rören som har blivit synonymt 
med M-modeller.
Interiör
Elektroniskt justerbara M 
sportsäten i Merinoläder med 
utökad funktionalitet i standar-
dutförandet och som tillval finns 
nya M Carbon bucket seats som 

kombinerar racingteknologi med 
lättviktsdesign (-9,6 kg). M Mode 
och Setup-knapp för intuitiv han-
tering av display och assistens-
system.
Prestanda
Motorprestandan säkerställer en 
körupplevelse med imponerande 
acceleration. Och siffrorna på 
pappret är lika imponerande. 
Nya BMW M3 Sedan och nya 



BMW M4 Coupé gör:
0 – 100 km/h på 4,2 
sekunder
0 – 200 km/h på 13,7 
sekunder
Competition-modellerna 
gör sprinten:
0 – 100 km/h på 3,9 
sekunder
0 – 200 km/h på 12,5 
sekunder
Maxhastighet för samtliga 
modellvarianter är elek-
troniskt begränsad till 250 
km/h, och kan stiga till 
290 km/h med tillvalet M 
Driver’s Package.
I standardutrustningen in-
går bland annat:
Adaptiv fjädring
Elektronisk justering av 

sätena med minnesfunk-
tion
Live Cockpit Professional
M Sport-säte i Meri-
noläder med utökad funk-
tionalitet
PDC fram och bak
Hi-Fi högtalarsystem
Utrustning i Competition-
paketet:
Utökad motorprestanda 
(+ 30 hk)
BMW Individual extended 
Shadowline
M Drive Professional
M Steptronic-växellåda
Extra visuella detaljer 
(badges)
Nya BMW M3 Sedan 
och BMW M4 Coupé når 
marknaden från mars 



2021. Längre fram kommer även 
en BMW M3 Touring bli tillgänglig.
Priser:
BMW M3 Sedan, från 855.000kr
BMW M4 Coupe, från 875.000kr
Competition paketet + 51.000kr 
för båda modellerna

Text & Foto: BMW



Spana in årets tyngsta billjudsrea



Jaguar I-PACE



Jaguar lanserar nu en tids-
begränsad 320 hk-version 
av helt eldrivna I-PACE. 
En instegsmodell med at-
traktivt pris som har sam-
ma fantastiska design och 
oslagbara köregenskaper 
som grundbilen – det enda 
som ändrats är antalet 
hästkrafter.
Som ett av få europeiska 
länder har Sverige fått till-
stånd att sälja en speciell 
limited edition av Jaguars 
prisvinnande elbil Jag-
uar I-PACE. Den nya ver-
sionen heter I-PACE 320 
S Limited Edition, och som 
namnet indikerar är antalet 

hästkrafter i bilen nu 320 
mot grundversionens 400 
hk.
“Vi är mycket glada över 
att ha valts ut som ett av 
de länder där nya Jaguar 
I-PACE 320 Limited Edition 
kommer att säljas. Det är 
ett unikt och tidsbegränsat 
erbjudande till de svenska 
kunderna – en elbil i pre-
miumklass med fantastisk 
design och sportiga köre-
genskaper – för de flesta 
räcker 320 hk. Jag är säker 
på att den kommer att attra-
hera nya kunder, säger Ja-
kob Månsson, produktchef 
på Jaguar Land Rover i 



Sverige
Kampanjbilen Jaguar I-
PACE Limited Edition kostar 
från 799 900 kr och är fullma-
tad med utrustning såsom: 
LED-strålkastare, 20-tums-
fälgar, eldriven baklucka, 
trådlös mobilladdning, ton-
ade fönsterrutor, uppvärmd 
ratt och framruta. Förutom 
antalet hästkrafter är den 
nya modellen identisk med 
I-PACE 400EV Model Year 
21. Det enda som påverkas 
är toppfart, vridmoment och 



acceleration.
I I-PACE Limited Edition 
är toppfarten 180 km/h 
– accelerationen från 
0-100 km/h ökar från 4,8 
till 6,4 sekunder och vrid-
momentet sjunker från 
696 Nm till 500 Nm. Med 
andra ord finns det inte 
mycket att sakna. När det 
gäller räckvidden är den 
identisk. Upp till 470 km 
på en laddning.
Modellen lanseras med 
en 11 kW-laddare som 
standard i bilen. Vilket 
innebär möjlighet till tre-
fasladdning och därmed 
markant snabbare 
laddning hemma.
Vid anslutning till en 
väggmonterad box på 11 
kW nås en räckvidd på 53 
kilometer* (WLTP) i tim-
men, och en full laddning 
från helt urladdat tillstånd 
tar nu endast 8,6 timmar – 
perfekt för laddning hem-
ma över natten.
För den som är i farten 
och har tillgång till publik 
DC-laddning – ger en lad-
dare på 50 kW upp till 63 
kilometer på 15 minuter, 
medan en laddare på 100 
kW ger upp till 127 kilome-
ter inom samma tidsrymd.
Revolutionerande info-
tainmentsystem

Jaguar I-PACE är den 
första Jaguar-modellen 
som är utrustad med det 
nya Pivi Pro-infotainment-
systemet. Pivi Pro är lika 
intuitivt att använda som 
en smartphone. Syste-
met är snabbt och re-
sponsivt med förbättrad 
elbilsnavigation, som kan 
visa dig tillgängliga och 
upptagna laddningssta-
tioner i närheten , vad en 
laddning kostar på de olika 
laddningsstationerna och 
hur lång tid laddningen 
tar. Den virtuella HD-in-
strumentgruppen på 12,3 
tum, pekskärmarna** på 
10 tum upptill och 5 nedtill 
samt de multifunktionella 
reglagen erbjuder fräsch, 
ren och modern grafik för 
en intuitiv användarupp-
levelse.
Den nya menystrukturen 
gör det enkelt att navig-
era i systemet genom att 
de funktioner som använ-
ds regelbundet kan nås 
via startskärmen med ett 
enkelt klick. Det nydes-
ignade navigationssyste-
met halverar antalet steg 
som krävs för att ställa in 
en destination. Det min-
imerar förarens distraktion 
som nu kan zooma ut och 
in på kartan med finger-



rörelser på samma sätt som på 
en smartphone.
I-PACE har även en trådlös lad-
dare till enheter (extrautrust-
ning) under den “svävande” 
mittkonsolen. Den trådlösa 
laddningen innefattar också 
signalförstärkning, vilket säk-
erställer att enhetens signal 
förblir stark under längre tid.
Ett Smartphone-paket med 
Apple CarPlay® är standar-
dutrustning, vilket också gäller 
Bluetooth-tekniken som kan 
parkoppla två telefoner sam-

tidigt så att du alltid har säker 
uppkoppling. Smartphone-pa-
ketet omfattar också Android 
Auto™ och Baidu CarLife som 
standardutrustning beroende 
på användning på de enskilda 
marknaderna.
3D-kamera och ClearSight-
backspegel
Jaguar I-PACE kan också 
utrustas med bland annat 
ClearSight-backspegel och 
3D-surroundkamera. 
I kupén erbjuder ClearSight-
backspegeln en obehindrad vy 



över vägen bakom bilen, även 
om tre personer sitter i baksätet 
eller bagageutrymmet på 656 li-
ter är fullastat upp till taket.
ClearSight använder en bakåt-
vänd vidvinkelkamera med an-
slutning till en högupplöst skärm 
som är inbyggd i den ramlösa 
backspegeln i glas. En liten om-
kopplare på backspegeln ger 
föraren möjlighet att obesvärat 
växla mellan backspegelns 
standardvisning och kamerans 
bildvisning.
Den högupplösta kameran är 
integrerad i den takmonterade 
antennmodulen och fungerar 
under alla förhållanden. En 
skyddande kant samt vattenav-
visande beläggning hjälper till 
skydda kameralinsen mot vatten 
och säkerställer att den alltid är 
ren.
Frisk luft till alla
Alla personer i bilen kan njuta av 
den optimerade klimatanläggn-
ingen som säkerställer energief-
fektiv uppvärmning eller kylning i 
upp till fyra zoner oberoende av 
varandra. Jonisering av kupé-
luften är konstruerat för att av-
lägsna allergener och systemet 
omfattar nu även ett filtrerings-
system som fångar upp ultrafina 
partiklar – bland annat skadliga 
PM2,5-partiklar – för passager-
arnas hälsa och ökade välbe-
finnande i bilen.En viktig fördel 
med det nya filtreringssyste-

met är kundernas möjlighet att 
använda systemet i I-PACE till 
förklimatisering (som optimerar 
batteritemperaturen) för att rena 
kupén från allergener och ultrafi-
na partiklar innan körningen bör-
jar och medan bilen fortfarande 
laddas.
Läckra detaljer
Jaguar I-PACE är i sig en sportig 
bil att se på, men nu tillkommer 
fler detaljer som gör bilen ännu 
“vassare”. Nya lyxbetonade 
Bright Pack (extrautrustning) 
kompletterar den nya kanten 
på kylargrillen i Atlas Grey och 
kan fås till alla modeller i I-PACE 
serien. Bright Pack framhäver 
I-PACE fantastiska design med 
en exklusiv kylargrillsinfattning i 
krom, sidospegelskåpor i Atlas 
Grey, lister kring rutorna i Satin 
Chrome och bakre diffuser i At-
las Grey. Moderna Black Pack 
(extrautrustning) är optimerat 
med detaljer i Gloss Black på 
emblemen baktill.
Uppdaterade exteriörfärger om-
fattar nu även Caldera Red, Por-
tofino Blue och Eiger Grey. Man 
kan också välja mellan olika typ-
er av fälgar och för första gån-
gen erbjuds nu en ny 19-tums 
fälgdesign till I-PACE som ersät-
ter 18-tumsfälgar som standar-
dutrustning på S-modeller i ut-
valda länder. 

Text & Foto: Jaguar
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Porsche Panamera



Porsche kompletterar 
Panamera-serien med en 
toppmodell med 514kW 
(700hk) och ett vridmo-
ment på 870 Nm. Nya 
Panamera Turbo S E-
Hybrid är den mest kraft-
fulla varianten i den helt 
förnyade produktlinjen. I 
den kombineras en 420 
kW (571 hk) stark fyra-
liters biturbo-V8 med en 
elmotor på 100 kW (136 
hk). Räckvidden med el-
drift har ökats med upp 
till 30 procent tack vare 
ett nytt batteri på 17,9 
kWh och optimerade 

körinställningar. Detsam-
ma gäller nya Panamera 
4 E-Hybrid där elmotorn 
liksom tidigare komplet-
teras med en 2,9 liters 
biturbo-V6, vilket ger en 
systemeffekt på 340 kW 
(462 hk).
Slutligen finns Pana-
mera 4S som utvecklar 
324 kW (440 hk), som 
också drar nytta av den 
senaste modellens alla 
optimerade förbättringar 
när det gäller chassi, de-
sign, utrustning och info-
tainment
Laddhybridtrio med för-



bättrad eldrift
Tillsammans med den 
nyligen presenterade 
Panamera 4S E-Hybrid 
med en systemeffekt på 
412 kW (560 hk), erbju-
der Porsche nu för första 
gången tre versioner 
av Panamera som lad-
dhybridmodeller - var 
och en tillgänglig i två 
karossvarianter, som 
sportlimousine och som 
Sport Turismo. Porsche 
fortsätter därmed att sys-
tematiskt bygga vidare 

på sin E-Performance-
strategi. Grunden i driv-
linan är elmotorn som 
är integrerad i den åt-
tastegade dubbelkop-
plingslådan (PDK) och 
fortfarande utvecklar 
100 kW (136 hk) och ett 
maximalt vridmoment på 
400 Nm. Tillsammans 
med de olika valen av 
förbränningsmotorer ger 
det mycket goda pres-
tanda. I kombination 
med Sport Chrono-pa-
ketet, som är standard i 



laddhybriderna, och en biturbo-
V8 på fyra liter som nu utvecklar 
420 kW (571 hk) istället för 404 
kW (550 hk), gör nya Panamera 
Turbo S E-Hybrid sprinten från 
0 – 100 km/tim på 3,2 sekunder 
– 0,2 sekunder snabbare än 
föregångaren. Toppfarten är nu 
315 km/tim, en ökning med 5 
km/tim. Panamera 4 E-Hybrid 
behöver bara 4,4 sekunder 
(-0,2 s) för att nå 100 km /tim 
från stillastående, på väg mot 
toppfarten 280 km/tim (+2 km /
tim).
Högvoltsbatteriets bruttokapac-
itet har ökats från 14,1 kWh till 
17,9 kWh tack vare optimerade 
celler, och körinställningarna 

har anpassats för ännu ef-
fektivare energianvändning. 
Panamera Turbo S E-Hybrid 
har en räckvidd med eldrift på 
upp till 50 km/tim enligt WLTP 
EAER City, medan Panamera 
4 E-Hybrid kan köras utan lo-
kala utsläpp upp till 56 km en-
ligt WLTP EAER City. Porsches 
plug-in hybridmodeller laddas 
med fördel hemma – antingen 
via ett standarduttag eller via 
en laddbox. En modellspecifik 
laddningskapacitet på upp till 
7,2 kW är möjlig med Porsche 
Mobile Charger, som är stan-
dard. Man kan också ladda vid 
publika laddningsstationer med 
en Mode 3-kabel.



Vassare utseende och ännu bättre 
uppkoppling
Nya Panamera 4S, som fortfarande 
drivs av en varvvillig 2,9-liters bitur-
bo-V6 på 324 kW/440 hk, når 100 
km/tim på 4,1 sekunder med Sport 
Chrono-paketet. Toppfarten är 295 
km/tim (+6 km/tim). Panamera 4S 
drar nytta av alla optimeringar från 
de senaste modelluppdateringarna 
och är som standard utrustad med 
Sport Design-fronten, tidigare ett till-
val, med markanta galler över luft-
intagen och stora kylluftsöppningar 
på sidan liksom en enkelrads ljus-
ramp fram.
Den nya utformningen av fronten 
på Panamera Turbo S E-Hybrid 
särskiljer sig med sina dubbla C-
formade Turbo-ljusmoduler fram lik-
som dess större sidoluftintag.
Den nyutformade bakre ljus-
rampen, med en anpassad kontur, 
sträcker sig nu sömlöst tvärs över 
bagagerumsluckan. Som tillval finns 
till exempel tonade bakljusmoduler 
i Exclusive Design med dynamisk 
Coming/Leaving Home animation, 
tre nya 20- och 21-tumsfälgar och 
två nya exteriörfärger (Cherry Metal-
lic och Truffle Brown Metallic).
I Porsche Communication Manage-
ment (PCM) har bildskärmen högre 
upplösning och innefattar extra digi-
tala funktioner och tjänster som för-
bättrad röststyrning, Voice Pilot, Risk 
Radar för vägmärken och olycksin-
formation, trådlös Apple® CarPlay 
och andra uppkopplingstjänster.



Bättre prestanda och högre 
komfort
Chassit och kontrollsystem-
en har i alla nya Panamera-
modeller trimmats för både 
sportig körning och bekväm-
lighet. I vissa fall har en helt 
ny strategi tillämpats. En ny 
generation styrningskontroll 
och nya däck garanterar 
bättre och mer exakta kur-
vegenskaper. Toppmodellen 
Panamera Turbo S E-Hybrid 
har som standard alla nu 
tillgängliga chassi- och kon-
trollsystem, som elektroni-
ska krängningshämmare, 
Porsche Dynamic Chassis 
Control Sport (PDCC Sport), 
som inkluderar Porsche 
Torque Vectoring Plus (PTV 
Plus), bakaxelstyrning med 
Power Steering Plus liksom 
keramiska bromsar, Porsche 
Ceramic Composite Brake 
(PCCB).
De nya Porsche Panamera-
modellerna kan beställas 
från och med nu och når åter-
försäljarna från och med bör-
jan av december. Priserna i 
Sverige börjar på 1 110 000 
kronor för Panamera 4 E-Hy-
brid. Panamera 4S börjar på 
1 210 000 kronor och från 1 
950 000 kronor för Panamera 
Turbo S E-Hybrid. 
Text & Foto: Porsche
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Maserati är en välkänd sportbilstill-
verkare men som de senaste 15 åren 
varit rätt passiva om vi bortser från 
en sportig SUV som kom får några år 
sedan. Nu hårdsatsar bilmärket med 
denna nya modell som heter MC20, 
en förkortning av Maserati Corsa och 
där 20 står för år 2020.
Biltillverkaren har även en helt egen 
drivlina eller rättare sagt två driv-
linor. En dubbelturbo V6:a som läm-
nar hela 630 hästar, samt en elmo-
tor som bäddar för en framtid utan 
fossila bränslen. Men om vi nu ändå 
skall bortse lite från miljön så låter en 
V6:a med 630hästar lite roligare än 
en symaskin. Den fantastiska motorn 
möjliggör en toppfart på 325km/h och 

tar föraren upp till 100km/h på 2,9sek. 
Det är imponerande fakta. Bilen kom-
mer med en 8 stegad dubbelkop-
plingslåda som passar den nya bilen 
perfekt.
Gällande elmotorn uppger Maserati 
samma prestanda och en räckvidd 
på 32 mil. Men vem vill ens titta på 
denna elbil när Maserati för första 
gången på 15 år är tillbaka med en 
sportbil värd att mäta sig med klas-
sikern MC12.
Bilens formspråk känns igen och luk-
tar italiensk sportbil lång väg. Även 
prislappen som ryktesvägar verkar 
hamna på ca 2,5 miljoner visar att 
man vill fightas mot de inhemska 
konkurrenterna.



Bilens vikt är under 1500kilo 
och det är resultatet av rätt 
mycket användande av det 
lätta materialet kolfiber. Även 
aerodynamiken har det ar-
betats hårt med för att få en 
kaross med minsta möjliga 
luftmotstånd. Trots detta har 
man fått en vackert designad 
bil som verkligen bör tilltala 
en supersportbilsköpare. Lite 



mer nördig fakta är CW-värdet som 
ligger på låga 0,38.

Är du sugen på en ny supersportbil 
i sommar kanske denna står högst 
på inköpslistan och planeringen för 
att starta fullskalig produktion innan 
årsskiftet om nu inte Corona-viruset 
ställer till det.

Text: Daniel Serénus
Bild: Maserati
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Lukas fick sin drömbil och kanske slutar han nu intala sig själv 

att han kan lägga av. Vi klarar oss nog inte utan honom. Men i 

en säsong där världen aldrig fick chansen att se den fysikt. 



Han har bokstavligen kastat 
slipmaskinen i ett reportage 
i en känd biltidning och det 
var första gången han skulle 
lägga av. Sedan har det varit 
några gånger. När han firade 
20 år som bilbyggare var det 
för att ta farväl av fler långa 
nätter i garaget. Men alla vet 
numera att bilbyggaren Lu-
kas Kooz aldrig kan sluta. 
Hur mycket han än vill sluta 
kommer det inte gå. När vi 
på tidningen gav honom en 
rullator på GreenLight Galan 
var detta inte ett skämt. Vi in-
såg att han troligvis kommer 
bygga till den dagen han tar 
sig in i garaget med just detta 
fordon. 

Bilbyggandet är mer än bara 



en hobby för Lukas, det är 
hans liv. Det har varit i hans 
liv så länge att han likt en 
missburkare inte kan vara 
utan drogen ”bilbyggande”. 
Frågan vi alla ställer oss är 
om vi hade klarat oss utan 
Lukas. Han är trots allt en stor 
inspirationkälla för kategorin 
”styling”. Vem skulle kunna ta 
över kronan efter Lukas och 
bibehålla stylingintresset som 
han. Troligtvis ingen och där-
för får han inte sluta. 

Redan vid 20-års jubileumet 
berättade Lukas att det enda 
som skulle kunna få honom 
att bygga en bil igen är om 
han skulle komma över sin 
drömbil, en Nissan GT-R. Inte 
så långt efter han avslutat sin 
20-års turné stod det en GT-R 
i Lukas ägo. Men det var inte 
riktigt hela sanningen då det 
där emellan kom en Hyundai 
Veloster. GT-R:en var bara en 
täckmantel för han egentliga 
drömbil. En Hyundai.... eller?

Nä, så var det så klart inte. 
Istället var det både av eko-
nomiska skäl och en del an-
nat som gjorde att GT-R fick 
vänta och lite tacksamma är 
vi nog för det. För Hyundaien 
blev ännu en bil som bevisar 
hur bra Lukas och hans gäng 

“För första gången var jag nervös över att 
kapa i karossen”



är på att förvandla Japanska 
ankungar till vackra svanar. 
Samt vi hade kanske ald-
rig fått se mig förnedras av 
Deadpool på galan annars.

Men trots allt stod ju den där 
drömbilen hemma i garaget 
och när Lukas lade ut bilder 
på söndagsåkning trodde 
kanske alla att detta inte 
skulle bli något bygge. Men 
ni känner nog inte Lukas och 

han känner nog inte sig själv 
heller. Han hade nog vetat 
sluta där men när Specialfäl-
gar eller Special Wheels som 
de numera heter sponsrade 
honom med ett par fälgar 
växte hornen och planerna 
börjades smidas i huvudet. 
Han ville ändå tacka Spe-
cial Wheels lite genom att ge 
bilen lite uppdateringar. När 
flera av han trogna partners 
valde att ställa upp på bygget 

Bilen andas lyx med kombinationen av 
kolfiber och gulddetaljer.



var det igång. 

Men denna gång skulle vi få se 
något som vi inte vanligen ser hos 
den smått galna kreatören. En lite 
mer stilrent bygge. Men om man 
blickar bakåt så kanske detta var lite 
mer tillbaka i rötterna. Före Bond-
bilar och superhjätar. För oss som 
minns hans Nissan 300ZX eller för 
den delen hans Toyota Celica vet att 
det fanns en tid före hans stora film-

intresse inspirerade byggena.

Denna gången blev det ett bygge 
som insprierats av hans resa till 
SEMA show för några år sedan. Det 
resulterade i väldigt mycket kolfiber 
denna gången och en matchande 
inredning med ett stilrent ljudbygge 
från Pioneer.

 Å| För första gången var 
jag nervös över att kapa i karossen, 

Tänk vad ett par fälgar kan göra! För det var 
just sponsringen av fälgar från SpecialWheels i 
Kungsbacka som gjorde att Lukas fick känslan att 
han var tvungen att bygga om bilen.



vilket känns lite underligt 
då jag gjort det så många 
gånger innan. Men denna 
gången var jag rädd för att 
något skulle gå fel, vilket 
det dock inte gjorde som 
tur var, säger Lukas
Lukas och hans team 
monterade Varis framskär-
mar som inte passade så 
bra utan fick byggas om. 
Även en TOP SECRET 
breddning monterades. 
Blev även en kolfiber 
vinge, en kolfiber huv och 

Bygget har tagit över 80 dagar 
i garaget att färdigställa. Om 
Lukas skulle sammanställa 
antalet timmar i garaget skulle 
det nog vara en tredje del av 
hans liv. 



ett kolfiber tak. Hela inredningen 
har byggt om för att passa bilbyg-
garens tycke. 

Bygget som tog 80 dagar och 350 
timmar skulle ha haft premiär tra-



ditions enligt på Elmia eller 
Bilsport performance and 
custom motor show som 
den egentligen heter. Men 
då mässan blev inställd 
gjorde Lukas en liten exklu-
siv avtäckning av bygget 
online. 

När resten av säsongen 
ställdes in blev tyvärr bilen 
aldrig uppvisad fysiskt på 
det sätt Lukas och alla an-
dra bilbyggare är vana vid. 
Dock har den fått mycket 
uppmärksamhet online och 
det känns därför extra kul 
att hjälpa vår gammal vän 
att ge honom möjligheten 
att visa upp sitt bygge i en 
säsong som man helst vill 
glömma.

Tänk vad ett par fälgar kan 
göra.....

Inredningen har inte heller lämnats ifred och 
även här är det kolfiber tillsammans med ett 
fantastiskt jobb från Fordon sadelmakeri. 
Kolla bara in sömmarna!



Det tråkiga med bygget är att han i år inte 
kunnat visa upp det som det var tänkt. 



Även om Nissan GT-R är en potent maskin 
från början, har Lukas inte kunnat lämna 
denna ifred och nu sjunger den något bättre 
än från fabrik. 



Även ett ljudbygge från Pioneer finns, en 
partner som följt Lukas karriär i många år. 



Detta var Lukas drömbil och det var ändå 
inte helt självklart om han skulle våga eller 
för den delen ha råd att bygga om bilen.
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