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Vila i frid min vän

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Det finns inte ord för sorgen som nu 
sprids i bilvärlden när nyheten om 
att David ”Mr. Fun” Persson hastigt 
lämnat oss. David var för många en 
idol och förebild, som under många 
år fightades mot Lukas Kooz i vem 
som tog hem Peoples Choice på 
Elmia under påsken. Detta var 
kanske ett spel för galleriet då 
de aldrig var bittra konkurrenter 
utan ganska goda vänner. Men 
det blev vad man burkar kalla bra 
PR och folk älskade detta. 2005 
var första året som jag besökte 
Bilsport Performance & Custom 
Motor Show för första gången och 
minns väl att David hade byggt om 
en Mini Cooper. Jag pratade då för 
första gången med David som likt 
Lukas satsade på lite utsmyckade 
montrar.

David drabbades tragiskt av cancer 
och flera år kämpade han med 
cellgifter och strålning. 

Hoppet om att han skulle överleva 
var sedan länge borta men David 
gav aldrig upp och testade olika 
behandlingsformer som slutligen 
gjorde att han friskförklarades. 
2017 tog David hem det ärofyllda 
priset GreenLight Award och detta 
var samma år som han fick uppfylla 
sin dröm om att köra Gumball 3000. 
David var också med oss året efter 
och körde Modified Run med sin 
Porsche.

Jag hoppas alla minns vår vän 
David som den bilentusiast han 
var, men också som kämpen som 
vägrade ge upp. David är för mig 
en stor inspirationskälla och jag 
kommer att minnas honom och 
sakna denna lite försynte bilbyggare 
från Listerlandet.

Tack David, tills vi ses igen.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Foto: Daniel Käldström
Text: Christoffer Talvis

Vad får man om man förser en finsk 32-årig kille 

med en Ford från 1979? Resultatet är en bil som 

får hela världen att tappa hakan.

www.youtube.com/DKFilmsOriginal

www.instagram.com/dkfilms_official



På andra sidan Nordsjön i 
linje med Umeå hittar vi den 
finska byn Öja som tillhör 
staden Karleby. Vi tar oss till 
det familjeägda företaget Ab 
Öja Alu-tank oy och finner 
32-åriga Sebastian Sundfors 
som är VD samt konstruktör. 
Företaget jobbar med att till-
verka huvudsakligen alumin-
ium-bränsletankar till båtin-
dustrin. 
Sebastian har alltid så län-
ge han kan minnas gillat att 
modifiera saker och konstru-
era egna lösningar, därför 
han inte kan låta konstruk-
tionsjobben vara helt och hål-
let trots sin roll som VD. 

- Under min uppväxt har jag 
umgåtts mycket med komp-
isar som är några år äldre än 
mig. När jag var i 16-års ål-
dern så började mina komp-
isar bli runt 18 och få körkort 
och skaffa bilar, detta gjorde 
att man hängde mycket i de-
ras garage och hjälpte dem 
skruva men även tillverka 
specialbyggda delar, säger 
Sebastian.

Familjen Sundfors har ägt en 
och annan Ford under Sebas-
tians uppväxt varför nog valet 
var ganska lätt vad han själv 
ville äga. Helst av allt ville ha 

Från början var tanken att bilen skulle likna 
en Rally Escort. Men snart lutade det mer 
mot en banbil.



han en egen Escort MK1 RS, 
den modellen med de större 
skärmarna, så kallad ”Bubble 
Arches”, dock är dessa inte så 
vanliga längre och hittar man 
en i bra skick så kostar dem 
därefter. Dagligen när Sebas-
tian åker in till stan passerar 
han ett närliggande hus där 
han tycker han sett skymten 
av en Ford Escort MK2, en 
modell som är mer prisvärd.

- Därför fick det bli en MK2 
från 1979 istället, det finns 
potential att göra något ballt 
med dem med, plus mycket 
mer prisvärd, säger Sebas-
tian.

Sebastian hämtade bilen mitt 
i vintern och den var i riktigt 
bra skick i lacken och bilen 
var försedd med den uppdat-
erade 1.6 liters sport motorn. 
Dock hade den stått där i över 
10 år med trasig växellåda 
som ingen orkat fixa. Men det 
visade sig ganska snart att 
det inte bara var växellådan. 

- Bilen var försedd med tak-
lucka som inte hade varit helt 
tät, vilket under alla dessa år 
hade gjort att golvet hade fått 
rostskador, säger Sebastian. 

Väl hemma började Sebas-



tian med att plocka isär bilen 
helt, planen var att lacka om 
den helt i vitt. 

- När jag nästan hade ett tomt 
chassi såg jag att rostskadorna 
på golvet var mer omfattande 
än vad de såg ut på plats när 
jag köpte bilen, säger Sebas-
tian. 

Detta innebar att stora delar av 
golvet behövde kapas bort och 
ersättas med ny plåt innan bilen 
kunde lackeras. I samma veva 
skaffade en kompis till Sebas-
tian en Rally Escort och någon-
stans här började allt spåra ut.

- En egen rallyversion av Ford 
Escort var något jag bara skulle 
ha. Sagt och gjort så började 
jag ombyggnationen, säger en 
nöjd Sebastian.

Måttandet för en fullbur påbör-
jades, nya karossdetaljer så-
som BDA-paneler, alltså de 
klassiska rallyskärmarna man 
kan se på gamla Ford Escort 
måttades. Den gamla 1.6 liters 
motorn skulle inte vara lämplig 
till detta så den ersattes med 
en 2 liters Ford OHC motor 
med SKracing förgasare, klas-
siskt ska det va. Ford-drivlinan 
var bara glömma, Sebastian 
ville ha något mer hållbart och 

Då Sebastian till vardags är konstruktör är 
det inte konstigt att denna Ford har en hel 
del specialtillverkade delar.



då fick det bli en 4-links Volvo 
1031 bakaxel. Mitt i allt detta 
fick Sebastian lägga bilbyg-
gandet åt sidan för studiernas 
skull. Bilen var nästan klar, 
bara lite småpill kvar.

Precis innan studerandet var 
klart fick Sebastian låna en 
uppsättning Compomotive 
fälgar, 11 och 13 tum breda i 
15 tum. Detta fick Sebastian 
att tänka om igen. 

- Här kom jag i andra tankar, 
bilen skulle vara riktigt ball 
som banbil, och vara riktigt 
låg, säger Sebastian.

Han började montera bort alla 
skärmar med mera på bilen, 
tillslut såg bilen bara ut som 
ett rörramschassi. Förhastade 
beslut är något som är lätta att 
ta när man håller på att bygga 
och Sebastian tänkte att en 
SR20 från Nissan kunde vara 
ett bra komplement. Dock 
hann han aldrig montera den 
innan han sprang på en 2.5 li-
ters M3-motor från BMW.

- Jag råkade provmontera den 
lite snabbt i motorutrymme 
och det var som bilen var och 
motorn var skapta för varan-
dra, säger Sebastian med ett 
skratt.



Med de breda fälgarna och vi-
sionen om att få bilen riktigt 
låg för bra banegenskaper så 
funkade det inte med BDA-skär-
marna, så här var det bara att 
tänka till och bygga något nytt, 
givetvis något mycket bredare 
än tidigare. 

Det som kvarstår i av original-
bilen är egentligen bara A-B-C 
stolparna och främre golvsek-

tionen. Allt annat är specialtill-
verkat enligt eget huvud. Se-
bastian har verkligen tänkt till för 
att det ska finnas många inställ-
ningsmöjligheter, men likaså 
vara lätt-skruvat. Viktbesparing 
har varit en viktig detalj också, 
dörrar gjutna i glasfiber, taket i 
kolfiber, flip-front gjord i glasfiber 
och kolfiber med mera.

- Dock finns det mer vikt att ta 
bort om man skulle vilja, dock 



valde jag kraftig dimension på rörkon-
struktionen för att få styvheten, vilket jag 
ångrar lite i efterhand, säger Sebastian.

Innan karossdetaljer monterades såg 
Sebastian till att hela chassiet pulver-
lackerades. När det kommer till drivlinan 
och väghållningen så är även den up-
pgraderad från ”rally-versionen”. Sebas-
tian valde att använda S-chassiet från 
Nissan för främre hjulinfästningen med 
hjulhubb osv. men givetvis modifierad för 
att passa geometrin för Escort. Den före 
detta 4-links baserade Volvo-bakaxeln 

är numera en modifierad 6-link historia. 
Precis som i många andra racingbilar 
och även drifting-bilar valde Sebastian 
att montera kylare, oljetank, catchtank, 
bränsletank och elektrisk vattenpump 
bak. Detta skapar ett mindre trångt mo-
torutrymme, plus andra fördelar i en ban-
bil. Invändigt sitter Sebastian riktigt bra 
i ett par omsydda Sparco Pro2000 med 
färgglatt mönster. När man ska klättra in 
och ur bilen är det skönt att kunna hålla i 
något lite mjukare så Sebastian satte sin 
fru i arbete att virka burskydd i samma 
färgglada mönster. Specialbyggt pedal-



Sebastian har verkligen skapat en av 
världens snyggaste Escort enligt vår 
mening!

ställ, specialgjord hand-
bromsspak och växelspak 
i billet-material. För att ha 
koll på temperaturer och 
övriga motordata använ-
der sig Sebastian av MXP 
Strada 6-tums dashbord.  

Bilen är så förbaskat väl-
byggd med många smart 
och genomtänkta lösnin-
gar även om ägaren Se-
bastian inte själv håller 
med och endast ser för-
bättringspotentialen, vilket 
är lätt när man själv har 
byggt allt. Sebastians Es-
cort är av den kalibern att 
den borde få synas på 
flera av de större bilträf-
farna runt om i världen.



 Inredningen är något spartansk, men 
ändå väldigt inbjudande.



Motorn kommer från en BMW M3.
Denna är som klip och skuren för den gamla 
forden.



Bakaxeln kommer från Volvo.



 I en bil av denna kaliber så är det 
en självklarhet att ha golvmonterat 
pedalställ.





Stora delar av bilen är väldigt enkel 
att demontera vilket gör att Sebastian 
kan få bra access där det behövs.



 

FAKTA
Namn: Sebastian Sundfors
Ålder: 32år
Bor: Öja, Finland
Arbete: Ab VD & Konstruktör på Ab Öja Alu-tank oy
Bilmodell: Ford Escort MK2 1,3 
Årsmodell: 1979

Tack till: 
Benjamin Sundfors (bror)
Emanuel Sundfors, (bror) 
Cecilia Sundfors, (Fru) 
Mikael Öster 
Anders Westerberg, Hans Svahn / KW-suspension, 
Häggblom Motorsport,
Dennis Häggblom 
Johan Blomqvist, 
Fabian Björndahl
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar? 
Intresset för bilar har jag haft så länga jag kan minnas. Jag har alltid haft ett öga för bilar även som 
liten pojk.
Men intresset eskalerade när jag skaffade min första cross och strax därefter moped som man 
ständigt skruvade på. Har ägt många roliga bilar efter körkortet togs och får alltid suget för att 
påbörja nya projekt vilket kanske är en nackdel för man aldrig riktigt blir klar.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Jag är endast en hobbybyggare och försöker göra allt jag kan själv med dom verktyg och kun-
skaper jag har vilket inte alltid räcker till. Men jag är envis och ger mig inte förens jag är nöjd och 
det brukar bli helt okej! Så jag skulle säga en stark 6`a.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det måste vara när jag drog sönder gängorna i motorblocket precis när allt var ihopsatt igen efter 
renovering och jag skulle bara efterdra bulten liiite till.
Ingen olycka skedd men den besvikelsen och ilskan jag kände då går inte att beskriva med ord.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Jag är hopplös på att dra ut på saker. Jag har för dåligt tålamod om bilen blir stående en längre tid 
om nått behöver fixas. Allt ska fixas nu direkt så jag kan ut och köra fortast möjligt haha!
Annars är jag väldigt dålig på att ”ha sönder saker” får ont i magen bara av att göra ett skruvhål i 
mittkonsollen om jag ska montera något.

Vem är din bilförebild?
Jag har ingen riktig förebild inom bilvärlden. Inga i min familj har nånsin gillat bilar så jag har fått 
köra mitt egna race. 
Det kan möjligtvis vara några bilbyggare jag följer på sociala medier som inspirerat mig och mina 
byggen, men skulle inte kalla dom förebilder.

Bästa garagedrycken? 
Coca cola och kaffe dricker jag litervis när det skruvas.

Fakta
Namn: 
Elliott Rexhagen
Ålder: 
23 år
Bor: 
Lysekil
Arbete: 
 Processtekniker på
Preemraff Lysekil
Civilstatus: 
Sambo med 
Erika Strandberg
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Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Jag har lyxen att ha mitt garage nära hemmet så lägger väldigt mycket tid där efter jobb och helger. Skulle gissa på 
25-30 timmar i veckan och då är körning och bilträffar inte inräknad i tiden.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Min Nissan S14 är mitt största projekt just nu som närmar sig färdig. Sen har jag ett sidoprojekt som jag skruvar på 
när jag har tid över vilket är en Opel Calibra Turbo som är lätt uppskrämd på 600+ häst. Tanken är att få den redo 
inför vinterns iskörning då den är fyrhjulsdriven. Har även en Bmw e46 320i STCC som just nu agerar bruksbil över 
vinterhalvåret.
Min sambo har även en Mazda mx5 NA som jag hjälper till att skruva på vid behov.
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Gör dig fri från dammet
Mirka är grundare till uttrycket ”dammfri slipning” och 
var det första företaget i världen att lansera ett dammfritt 
slipsystem. 

Mirka är kända för att gå i bräschen för dammfria sliplösningar, och 
vi har lyckats med något som många andra har gått bet på. Vi var 
först i världen med att utveckla ett dammfritt slipsystem, som nu 
har blivit en industristandard. Mirkas dammfria lösning är en kom-
bination av ett ergonomiskt elverktyg, ett helt symmetriskt Abranet 
slipnät och en effektiv dammsugare. 

Abranet innehåller tusentals hål, vilket innebär att det maximala 
avståndet från varje slipkorn till närmaste dammutsug är endast 
0,5 mm. Eftersom dammsugaren hela tiden suger upp dammet 
blir slipningen i det närmaste dammfri. Detta bidrar till en ren och 
hälsosam arbetsmiljö, med minskad dammbelastning av farliga 
partiklar och ökad effektivitet och motivation. 

Eftersom slipmaterialet och slipytan hela tiden hålls dammfria und-
viker man problem som pillerbildning och igensättning, vilket gör 
att slipmaterialet håller längre.
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ARTIKEL
Text: Daniell Serénus

Foto:  Hampus Lindwall
J A P  D A Y S



I slutet av Augusti fylldes hela Man-
torp Park med japanska bilar. En 
riktig folkfest för alla som äger en 
bil från landet som gett oss sportbi-
lar för vanliga plånböcker, för det är 
precis vad de japanska biltillverkar-
na gjort sedan 70-talet. Redan se-
dan den första The Fast and The 
Furious filmen hade premiär har det 

varit en galen yra kring att bygga om 
japanska sportbilar. I Sverige har 
intresset för just japanska bilar varit 
väldigt stort och det är kanske där-
för bilevenemang som detta lockar 
så många hundratals bilar.

Japdays är ett tvådagars evene-
mang som innefattar allt från bilut-

Även om nu Mattias Toyota är en helt ny 
bilmodell, fick han så klart vara med på denna 
Japan-träff.



ställning till bankörning. I år 
fanns till och med en Drive-
in-bio. Även en terrängbana 
för de som ville köra lite mer 
off-road än on road fanns till-

gänglig.

 Japdays är det ultimata 
evenemanget för dig som 
älskar japanska bilar. Tyvärr 

Peter Antonsson snålade inte på gasen denna 
helg, vilket han aldrig gör!



Blir det vackrare än så här?

bjöd årets evenemang på lite 
mindre roligt väder men trots 
detta verkade de flesta njuta 
av tillställningen.

Mycket lutar åt att nästa år 
blir minst lika bra om inte bät-
tre nu när restriktionerna lät-
tat!



Viktors lite annorlunda utförande av en Nissan S15 
lockade många blickar.



Datsun 240Z är en ikonsik sportbil 
från landet i öst.



Inte helt självklart att se vilken 
bilmodell det är. Men tittar man lite 
på bakdelen och taklinjen så ser man 
snart att detta är en Toyota Supra 
mk4.



Nissan 370z med riktigt bra fitment.



 Toyota Camry är inte jätte-
vanliga i Sverige, men denna 
var i riktigt bra skick och 
hade schysst fitment.



Mazda Miata är en väldigt liten 
bil, men med rätt fälgar och 
andra små detaljer blir den helt 
klart kaxig



 Gammal Toyota Celica från 1977 som drog 
åt sig blickar.



Mot kvällen var det dags för crusing runt 
Mantorp Park.



En salig mix av japanska bilar kunde man se cruisa 
såsom denna Toyoa Aygo tillexempel.



Det eldades på bra



När man ser Erikas rosa Mazda 
Miata så blir man på glatt humör, 
något med kulören som gör det.



Dennis brutala Nissan S13 pickup som ni kunde 
läsa om i förra numret.



Double trouble in pink



Var många bilutställare på plats.



HBanpreppad Honda Civic!



Det var väldigt halt på banan under 
Jap days då det tyvärr kom en hel del 
regn. Men går lika bra att drifta med 
dem förutsättningarna också.



www.sonax.se

Keramisk försegling som skyddar lacken

Mycket enkel att använda

Ger en djup färgmättnad & pärleffekt

„LÄTTARBETAD KERAMISK FÖRSEGLING SOM SKYDDAR LACKEN 
OCH GER EN DJUP UPPFRÄSCHNING AV FÄRGEN. GER EN OTROLIGT 
LEN YTA OCH PÄRLEFFEKT!“ Daniel Carlsson - ägare till bilen på bilden

SI-CARBON-TECHNOLOGY

NYHET! 
SONAX XTREME 
CERAMIC SERIES



Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Folier 

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 

Hos oss hittar du ett stort utbud på vinyl, 
solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. färdig print-
ade camovinyler, sticker- bombvinyler, 
kolfibervinyler, metal- licvinyler. Snabb 
frakt i hela Norden. 

www.vnvinyls.se 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123Trycksaker & Reklam

Foliering & 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

Bromsar

Vi kan bromsar!
Belägg, Bromsok, Big Brakes, Broms-
skivor m.m.

www.getech.se

info@getech.se

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



Bilvård Styling & biltillbehör 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 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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 & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you

www.tershine.com

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård

Världens bästa hjälmar för bilsport.
Om du är ute efter det bästa på 
marknaden är STILO det givna valet.

 
www.simpson-europe.com
 



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

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

Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87
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Rökfylld fest i centrala 
Linköping när Sveriges elit 
inom drifting gjorde upp om 
SM-titeln.

Första helgen i september 
tidigare i år var det dags 
för Sveriges alla skickliga 
driftingförare att få testa på 
en ny bana. Inför finalen 
hade Gatebil Swedish drift 
championship tagit hjälp 
av duktiga MK5100 att ar-
rangera denna final. För att 
ens göra denna final möjlig 
vid Saab Arena som bara 
ligger minuters bilfärd från 
Linköpings centrum be-
hövdes givetvis hjälp. Här 
klev Askling Bil in som stor 
sponsor men givetvis hade 
det inte varit möjligt ifall inte 

André Andersson bränner gummi runt 
arenan i Linköping.



Linköping kommun och 
Visit Linköping hade 
gett sitt godkännande 
också. När något ar-
rangeras i en sådan 
miljö kräver det givetvis 
mer planering och ar-
bete än att som normalt 

Ibland gick det riktigt nära.



åka till en bana där all säker-
het och så vidare är klart. För 
att säkra upp banan hade ar-
rangören ett gediget arbete 
framför sig att placera ut alla 
betongblock samt kravall-
staket. Men som vanligt när 
MK5100 men även SDC ar-
rangerar ett evenemang är 
det bra utfört. Nog om detta, 
hur presterade förarna den 
sista tävlingen på året?

Vid 17-tiden på fredagskväl-
len började publiken släppas 
in och de bjöds snart nog på 
en maffig stuntshow innan 
det var dags för driftingförar-

nas första träningstillfälle. 
Man såg direkt att de flesta 
förarna var oerhört taggade 
och de ville snabbt hitta rätt 
ställen att initiera på för att få 
ett bra flow runt banan. Alla 
förare hade ju trots allt lika 
försättningar, ingen hade 
kört denna bana förut. Under 
själva träningen var det fort-
farande bra ljusförhållande 
under, men någon timme 
senare när det var dags för 
de första kvalomgångarna 
så var det redan ganska 
mörkt ute. Detta löstes med 
en maffig ljusshow när förar-
na körde sina kval, en min-

Kevin Brunberg har gjort en 
fantastisk säsong och slu-
tade på en stark fjärdeplats 
i serien.

Tyvärr blev inte alla lika 
nöjda denna dag.



nesvärd kväll helt enkelt. 
Själva kvalet då, vi kan ju 
säga samma sak som vi 
sagt tidigare, årets förare 
är riktigt jämna. Domarna 
hade inte lätt att poäng-
sätta alla battles. Även om 
många förare satsade rik-
tigt hårt just för att få de 
där extrapoängen som kan 
vara avgörande i slutändan 
så blev det en spektakulär 
kväll. Bäst presterande om 

man nu kan säga så var 
Mathias Johansson med 
96 poäng, men som sagt, 
säger det ännu en gång, 
det var jämnt för fyra plac-
eringar ner hittade vi Philip 
Ågren med 91 poäng. Mitt 
ibland årets tävlingsförare i 
toppen hittar vi ett wildcard, 
Johan Andersson som 
visar att han fortfarande är 
en riktigt vass förare. Med 
tanke på hur bra alla körde 

Fredrik Westring från Kalix slutade på en 
15:e plats.



under kvalet så hade man på 
känn att lördagens finalstegar 
skulle bli minst lika spännande.

Med skinande sol kunde förarna 
njuta av ett fint träningstillfälle 
som startade strax efter lunch 
på lördagen. Vid halv fem tiden 
började publiken för kvällens 
höjdpunkt att trilla in. Med tanke 
på gårdagens kvalomgång så 
var det nu ännu skillnad mellan 
ettan och tvåan som kunde ta 
hem SM-titeln. När dessa tillfäl-
len uppstår så märks det direkt 
på förarnas körstil att de taggar 
till lite extra och detta blir något 
som besökare uppskattar or-

Välkörd Twin-battle mellan Tony Averstedt 
i sin Toyota Supra och Anders Hay i sin 
BMW.



dentligt. Vid 17-tiden välkom-
nades alla på plats och vi fick 
en presentation av förarna 
i PRO-klassen, sen var det 
dags för Top 32-stegen. Re-
dan såhär tidigt på dagen var 
det top notch körning. Ganska 
snart började solen gå ner 
och det blev lite show-artat 
som kvällen innan med ljuss-
how ihop med tighta battles. 
Ju längre in på kvällen vi kom 
desto färre förare var det kvar i 
stegen. Mellan Top 32, Top 16 

Vanligtvis är detta en helt vanlig parkering 
till Saab Arena som denna helg fick agera 
unik driftplats.



och Top 8 så bjöds det på 
stuntshow av MC/ATV-
förare. 
Hur slutade då årets 
drifting-serie? Jo, Johan 
Andersson som denna 
helg var wildcard visade 
ännu en gång att driftin-
gen är i hans DNA, trots 
paus från tävlandet så 
presterar han gång efter 
gång. Likaså gjorde han 
denna helg och fick kliva 
högst upp på pallen och 
ta emot första priset. Men 
det var en jämn final-bat-
tle mot Joakim Anders-
son som även han kör en 
Nissan, tyvärr fick Joakim 

problem med bilen vilket 
gjorde att han tappade, 
annars kanske han hade 
stått högst upp på pallen. 
Fighten om tredjeplatsen 
för kvällen stod det mel-
lan Mathias Johansson 
och Mikael Johansson, 
var även dessa två herrar 
som det endast skiljde 
7 poäng emellan i se-
rien innan kvällens final 
påbörjades. Här var det 
Mathias som körde snäp-
pet bättre och tilldelades 
vinsten och hamnade 
därmed på en bronsplats 
i Linköping. Båda tillde-
lades bra poäng vilket 

Philip Ågren slutade på en 9:e plats i årets 
tuffa serie.



Jim Olofsson dyker upp mer och mer på 
svenska drifting-scenen och återigen som 
Wild Card.

Joakim Andersson slutade på en 8:e plats. I 
denna repa ligger han riktigt nära betong-
fundamentet.

att poäng-diffen mellan 
dessa två herrar endast 
blev två ynka poäng till 
slut för hela tävlingssä-
songen. Det är tillräck-
ligt för att Mathias Jo-
hansson kan titulera sig 
som SM-mästare i drift-
ing säsongen 2021.     



Här har vår fotograf Pontus Blomqvist 
lyckas fånga två generationers Toyota 
Supra.



Det var inte bara däckrök som gällde denna dag. Många 
andra fina bilar hade hittat hit.



Mikael Johansson slutade på andra 
plats efter ha levererat på topp hela 
säsongen.



Man körde även när solen hade gått 
ner vilket gav en riktig Japan-feeling 
över hela banan. Riktigt häftigt.



För Andreas Lilja blev det en 5:e plats i 
serien efter ha kört riktigt bra.



 
För Jonas Franzén i sin Madza RX8:a 
blev det en 16:de plats.



En härlig fartbild från startfållan tagen av 
vår fotograf Gustaf Heijdenberg  



Det var härlig stämning i depåområdet.

Dennis fick hålla i micken under 
finalen.



Gatebil Swedish Drift Championship arrangerade en fantas-
tiskt serie 2021 trots begränsade möjligheter.



Med 4 poäng från tvåan var det 
Mathias Johansson som tog hem segern 
och titeln som Sveriges bästa drifting 
förare 2021. 



Tobias Anderssons Supra är riktigt 
läcker!



 Bra sätt att köra fyrhjuling på om man 
vill spara däck.

För Christian Erlandsson blev det en 
28:de plats i serien. Men Christian 
bjuder dock alltid på show.





Johan Jalkelid rattade Volvos enda 
sportbil enligt en del fantatiker. 

Stor eloge till arrangörerna denna helg 
för ett väl genomfört arrangemang.



MAY THE
GLOSS
BE WITH YOU





Audi grandsphere concept



Under bilsalongen IAA 2021 
i München visar Audi upp en 
privatjet för vägarna - Audi 
grandsphere concept. Lik-
som i ett förstaklassflyg kom-
binerar den 5,35 m långa 
grandsphere lyxkänslan i en 
privatjet med högsta komfort 
och en avancerad upplev-
else ombord. Självkörande 
på nivå 4 ger den en helt ny 
frihet - interiören omvandlas 
då till en rymlig upplevelses-
fär utan ratt, pedaler eller in-
strument. Framsätena blir en 
förstaklasslounge med maxi-
malt med utrymme, fri sikt och 
tillgång till alla funktioner i ett 
heltäckande digitalt ekosys-
tem

Som den andra av tre “sphere” 
konceptbilar från märket 
med de fyra ringarna har el-
drivna Audi grandsphere en 
speciell plats. Det beror på 
att mycket teknik och många 
designfunktioner i koncept-
bilen kommer att dyka upp i 
kommande serietillverkade 
Audi-modeller inom några få 
år. Audi grandsphere concept 
visar på märkets ambition att 
bli trendsättare för teknisk 
transformation och helt nya 
mobilitetserbjudanden i bil-
världens översta segment.
I augusti 2021 premiär-

visades den eldrivna road-
stern Audi skysphere con-
cept– en spektakulär vision av 
en självkörande GT som tack 
vare ställbart axelavstånd kan 
förvandlas till en aktivt körd 
sportbil. Båda konceptbilarna 
– liksom Audi urbansphere, 
den tredje konceptbilen som 
visas under 2022 – utgår från 
det gemensamma konceptet 
att vara självkörande på nivå 
4. Audi arbetar tillsammans 
med CARIAD, Volkswagen-
koncernens mjukvarubolag, 
för att lansera tekniken un-
der andra hälten av detta år-
tionde.
Nivå 4 gör inte bara att in-
teriören förändras från klas-
sisk förarorienterad till en 
rymlig lounge så snart som 
ratten och pedalerna försvin-
ner. Samtidigt öppnar det upp 
för en ny frihet. Audi grand-
sphere frigör inte bara förar-
en från själva körningen när 
det är möjligt, utan erbjuder 
samtidigt alla ombord ett brett 
utbud av upplevelser: kom-
munikation eller avkoppling, 
arbete eller tillbakadragande 
till en privat sfär om så öns-
kas. Audi grandsphere con-
cept omvandlas från att vara 
enbart en bil till en “experi-
ence device“.
Med Audi’s egna tjänster och 



integrationen av andra 
digitala tjänster är möj-
ligheterna nästan oänd-
liga. De kan ge tips om 
ett spektakulärt vägval, 
liksom restauranger 
eller hotellförslag på 
en resa. Bilen tar även 
hand om vardagsupp-
gifter utöver resan i sig. 
Den självkörande Audi 
grandsphere concept 
hämtar upp sina pas-
sagerar med information 
om deras destination och 
hanterar själv parkering 
och laddning.
Skräddarsydd infotain-
ment, och sömlös in-
tegration av musik och 
video. I ett ytterligare 
steg, kommer Audi göra 
personaliserade och 
exklusiva möjligheter till-
gängliga med konserter, 
kulturella-, och sporte-
venemang som kunder-
na får inbjudningar till.
Audi grandsphere con-
cept illustrerar märkets 
ambition att definiera 
framtidens progressiva 
lyx: för Audi omfattar det 
möjligheten till nya högk-
lassiga upplevelser som 
möjliggörs via digitaliser-
ing, liksom en helhetssyn 
när det gäller hållbarhet 
med målet att nå koldiox-

idneutralitet längs hela 
värdekedjan i en nära 
framtid.
Förstklassigt gånger tre 
för framtiden
Med de tre konceptbilar-
na Audi skysphere, Audi 
grandsphere, och Audi 
urbansphere visar mär-
ket med de fyra ringarna 
sin vision av progressiv 
lyx. Audi inkluderar då 
bilupplevelser som går 
långt utöver syftet att 
köra bilen från A till B, 
och även långt utöver 
körupplevelsen som så-
dan.
Helt ny är formgivningen 
som utgår från interiören 
och gör passagera-
rutrymmet centralt och 
inte längre underord-
nat tekniken. Det åter-
speglas i den flexibla ut-
formningen av interiören, 
de dolda reglagen och 
rymden, och därtill helt 
nya tjänsteutbud
Designprocess – från in-
sidan och ut
Namnet “sphere” skickar 
i sig en signal: interiören 
är själva hjärtat i Audi 
skysphere, grandsphere, 
och urbansphere con-
cept. Framdrivning och 
körkänsla är inte längre 
överst i designspecifika-



tionerna för den nya gen-
erationen av bilar. Utgång-
spunkten är istället bilens 
interiör, passagerarnas 
vardags- och upplevelses-
fär under en resa. Deras 
behov och önskningar 
skapar formen, arkitekturen 
och funktionerna. Med den-
na omvärdering förändras 
själva designprocessen. I 
början av alla diskussioner 
riktas fokus mot interiören 
och dess utformning. Först 
därefter designas helheten, 
exteriöra linjer, och propor-
tioner som tillsammans med 
de tekniska förutsättningar-
na formar bilen till en hel-
het.

Varken armatur eller skär-
mar
Audi grandsphere bjuder 
på en överraskning med 
sin naturligt färgade, re-
ducerade designade in-
teriör. Varken instrument 
eller svarta digitala skärmar 
syns innan förarfunktion-
erna aktiveras – med andra 
ord en digital detox.
Alternativt kan projek-
tionsytorna användas – i 
självkörande läget – som 
CinemaScope-skärmar för 
underhållning eller till och 
med skärmar för videokon-
ferenser. Dessutom finns 

en sensor integrerad un-
der projektionsytan för att 
snabbt kunna skifta mellan 
olika innehåll, till exempel 
mellan musik eller naviga-
tion. Den visar alla funk-
tioner och applikationer 
som är aktiva i bilen. Ikoner 
för de olika menyerna lyser 
då upp.
Ett speciellt och väldigt in-
novativt reglage vid dörren 
är MMI touchless response. 
Om föraren sitter i en aktiv 
position bakom ratten långt 
fram, kan hen använda 
reglaget genom att vidröra 
det och välja ur olika funk-
tionsmenyer via ett roter-
bart reglage och klicka sig 
fram genom olika nivåer. 
Enkelt och intuitivt.
Om föraren istället lutat 
sätet lång bak när bilen fär-
das i nivå 4, behöver hen 
inte avstå från dessa kom-
fortfunktioner. I den posi-
tionen används istället en 
kombination av eye-track-
ing och geststyrning. En 
sensor som är riktad mot 
ögat upptäcker synlinjen 
när kontrollenheten skall 
aktiveras. Och passager-
aren behöver bara att göra 
analoga handrörelser, utan 
att böja sig fram, som liknar 
de haptiska rörelserna och 
kan använda systemet lika 



bra utan att röra någonting.
Vare sig det är med eye-tracking, 
gest- eller röstkontroll, med hand-
skrift, eller touch, samma sak gäller 
för allt; Audi grandsphere concept 
anpassar sig efter den individuel-
la användaren och lär sig dennes 
preferenser och de mest frekvent 
använda menyerna. Baserat på 
dessa kan den inte bara tolka och 
fullfölja enkla kommandon, utan 
även ge personliga förslag direkt till 
föraren.
Även i dörrarmstöden finns det 
reglage. På så sätt erbjuder bilen 
alltid sina passagere osynliga 
touch-ytor genom att använda en 
optisk indikator för att visa po-
sitionen. I dörrarmstöden finns 
dessutom VR glasögon som kan 
användas tillsammans med info-
tainmentfunktioner som exemple-
vis holoridesystem.
Dynamisk exteriör design
5,35 meter lång, 2 meter bred 
och 1,39 meter hög – yttermåt-
ten på Audi grandsphere concept 
avslöjar att den definitivt är en bil 
i de övre segmenten. Axelavstån-
det på 3,19 meter är till och med 
större än i den förlängda versionen 
av nuvarande Audi A8. Men ännu 
mer imponerande är det visuella 
intrycket den ger vid en första an-
blick. Audi grandsphere ser ut som 
allt annat än en traditionell sedan, 
snarare som en stramt designad 
fyradörrars GT med en linjeföring 



som hämtad från vindtunneln.
Teknik som syns – strålkastarna
I fronten finns en innovativ tolkning 
av märkets singleframe-grill: den är 
formad som en platt hexagon. Inner-
ytorna, som ligger bakom ett trans-
parent skydd, är under körning indi-
rekt belysta från ovan – vilket ger en 
distinkt, tredimensionell strukture-
rad visuell effekt.
Strålkastarna är smala som på 
fokuserade ögon och refererar till 
märkets logotyp: de är förstorade 
och ger intrycket av två beskurna 
ringar med pupiller – en ny och 
omisskännlig digital ljussignatur. 
Storleken på ytorna kan anpassas 
efter funktion, som dagsljus eller 
dynamiska blinkers beroende på 
trafiksituation och därigenom ge 
en tydlig signal av säkerhetsskäl. 
Samma grafiska form visas även i 
bakljusen som ytterligare ett bevis 
på Audis innovativa ljusdesign.
Drivsystem och laddning
Den tekniska plattformen i Audi 
grandsphere – som kallas Premium 
Platform Electric eller PPE – är ut-
vecklad enbart för elbilar och drar 
därför full nytta av tekniken. Bat-
terienheten mellan axlarna har en 
kapacitet på ca 120 kWh och har 
en helt plan layout eftersom hela 
utrymmet mellan axlarna utnyttjas.
Tillsammans med de stora hjulen 
ger det grundproportioner som är 
perfekta inte bara från ett design-
perspektiv. Den stora fördelen är 

ett stort innerutrymme med gott om 
benutrymme i både de främre och 
bakre sätesraderna. Dessutom gör 
frånvaron av växellåda och kardan-
tunnel att rymden ökar i elbilar.
Audi grandsphere har givetvis quat-
trosystem. Konceptbilen har en el-
motor på fram- respektive bakaxeln 
som koordineras elektroniskt för att 
ge fyrhjulsdrift vid behov och en per-
fekt balans mellan kördynamik och 
energieffektivitet. Audi grandsphere 
concept’s två elmotorer kan ge en 
effekt på 530 kW och ett vridmo-
ment på 960 newtonmeter.
Snabbladdning och lång räckvidd
Hjärtat i drivsystemet är 800-volts 
laddtekniken. Liksom i Audi e-tron 
GT säkerställer tekniken att bat-
teriet kan laddas med upp till 270 
kW på snabbast möjiga tid vid 
laddningsstationer.
Strategin gör att laddstoppen när-
mar sig tiden för att tanka en för-
bränningsmotor. På bara tio minuter 
kan batteriet laddas tillräcklig för att 
ge en räckvidd på över 30 mil. På 
mindre än 25 minuter laddas det 
120 kWh stora batteriet från 5 till 80 
procent.
Med en räckvidd på över 75 mil, 
beroende på vilket drivsystem och 
effekt som valts, är Audi grand-
sphere concept anpassad för att 
köras långa avstånd. Räckvidden 
och laddhastigheten är jämförbar 
med en förbränningsmotor, vilket 
gör den till en perfekt bil i vardagen.



När det gäller dynamiska kvaliteter över-
trumfar Audi grandsphere concept sina 
rivaler med förbränningsmotorer. Tack 
vare det höga vridmomentet som finns 
tillgängligt från det första varvet, görs 
0–100 km/h på strax över fyra sekunder 
med en maxhastigheten som är begrän-
sad för att vinna räckvidd.
Luftfjädring och aktivt chassi för maximal 
komfort
Framhjulen är förbundna via en femlän-
kad axel som är speciellt optimerad för 
elbilar. Bakaxeln är multilänkad och är 
liksom de främre tillverkad i aluminium. 
Trots den lång hjulbasen ger de styrbara 
bakhjulen utmärkt manövrerbarhet. Audi 
grandsphere concept är dessutom utrus-
tad med Audis luftfjädring – ett enkam-
marssystem med adaptiva dämpare. Vid 
behov anpassade för aktiv körning, an-
nars ger de under normala förhållanden 
behaglig komfort utan märkbara kaross-
rörelser.
Anledningen är att Audi grandsphere con-
cept har aktivt chassi. Det avancerade 
systemet kan höja eller sänka varje 
hjul individuellt på millisekunder via 
elektromekaniska ställdon. Det gör det 
möjligt att aktivt styra chassit i varje kör-
situation och därför minska lyft och nign-
ingar vid acceleration eller inbromsning. 
Tack vare frontkameran som upptäck-
er ojämnheter sker anpassningarna i 
förväg. Navigationssystemets typograf-
iska data används också för att integrera 
kurvradier, stigningar, och sluttningar i 
systemet. 
Text & Foto: Audi





Nya BMW iX3



I höst kommer en ny ver-
sion av den helelektriska 
BMW iX3 med flera av de 
uppgraderingar som nyli-
gen nått BMW:s övriga 
X3-modellerna. Dessa in-
nefattar utökad standar-
dutrustning och fler likheter 
med kommande BMW i4 
och BMW iX.
Den senaste generationen 
av BMW X3 lanserades 
2017, och i fjol startade 
serieproduktionen av den 
helelektriska modellen, 

BMW iX3. Denna höst up-
pgraderas denna mångsi-
diga SUV, och dessa upp-
graderingar omfattar även 
BMW iX3.
Skarpare och sportigare 
design
Designmässigt skiljer 
sig nya BMW iX3 mar-
kant från sin föregångare, 
då BMW:s välkända M 
Sport-exteriör är standard. 
Bilen har därmed fått ett 
skarpare och sportigare 
utseende, med framträ-



dande linjer i den främre stöt-
fångaren. Fronten sticker ut 
genom ett nytt, större format 
för grillen samt nya smalare 
strålkastare. De nya LED-
strålkastarna kommer dessu-
tom med LED Matrix-funktion 
som standard. Som tillval kan 
nya BMW iX3 utrustas med 
BMW Laser Light, som ger 
helljusen en räckvidd på upp 
till 650 meter, vid hastigheter 
över 60 km/h.
De sportiga elementen i M 
Sport-designen är också 

framträdande längs bilens 
sidor och baksida. Sett baki-
från kännetecknas exteriören 
av en ny strålkastardesign 
med tredimensionella kontur-
er och en ny diffusor i stötfån-
garen.
Mer utrustning, mer komfort 
och mer teknik
I förarsätet på nya BMW iX3 
finns en uppdaterad kon-
troll- och infotainment-skärm, 
sportstolar i nya generation-
ens Sensatec (konstläder), 
sportratt samt antracit-färgat 



tak som standard. Kontroll-
panelen i mittkonsolen har 
omorganiserats och den 
fristående skärmen på instru-
mentpanelen med pekfunk-
tion mäter nu 12,3 tum. Ett nytt 
alternativ för rattuppvärmning 
finns som tillval.
Nya BMW iX3 har trådlös up-
pkoppling, där ny mjukvara 
och nya tjänster kan laddas 
ner direkt till bilen. Det in-
nebär också att det moln-
baserade navigationssystem-
et BMW Maps fungerar både 
snabbare och mer exakt med 
trafikövervakning. Smart-
phones kan anslutas via både 
Apple CarPlay och Android 
Auto.
Effektiv och välbeprövad driv-
lina
Drivlinan från BMW iX3 är 
kvar i den nya versionen. Mot-
orn sitter direkt på bakaxeln 
och är mycket effektivare än 
vissa andra elmotorer. Med 
en effekt på 286 hk och ett 
vridmoment på 400 Nm görs 
0-100 km / h på 6,8 sekunder.
Nya BMW iX3 har en räckvidd 
på upp till 459 km (WTLP) från 
ett batteri med en bruttokapa-
citet på 80 kWh. Laddnings-
kapaciteten på 150 kW DC / 
11 kW AC innebär att du med 
en snabbladdning på 150 kW 
kan nå 80 % kapacitet på bara 

34 minuter. Ett laddningss-
topp på 10 minuter ger alltså 
cirka 100 km räckvidd. Vid 11 
kW-laddning laddas batteriet 
från 0 till 100% på 7,5 timmar.
– Ett antal oberoende tes-
ter av BMW iX3 det senaste 
året visar att BMW har skapat 
en mycket effektiv elbil. Med 
stöd från flera väldokumenter-
ade områdestester levererar 
BMW iX3 extremt bra i förhål-
lande till WLTP-standarden, 
i varierande förhållanden, 
säger Carl Lindwall, informa-
tionscheef på BMW Group 
Sverige.

Till 2023 räknar BMW Group 
med att det ska finnas elek-
triska modeller i över 90 pro-
cent av de olika modellseg-
menten.
– Mycket har hänt sedan lan-
seringen av BMW i3, och in-
nan årets slut kan vi erbjuda 
fyra väldigt olika elbilar. Sam-
tidigt kommer urvalet av ele-
ktriska modeller att fortsätta 
växa och vi ser fram emot he-
lelektriska versioner av både 
BMW X1, BMW 5-serien och 
BMW 7-serien under de kom-
mande åren, avslutar Carl 
Lindwall. 
Text & Foto: BMW
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Precis i rätt tid för IAA MO-
BILITY 2021 i München 
(7 – 12 september) ger 
Porsche en spektakulär 
inblick i bilens framtid. 
Konceptstudien Mission 
R kombinerar toppmod-
ern teknik och hållbara 
material, som till exem-
pel naturfiberförstärkt 
plast, med en passion 
för motorsport. Förutom 
progressiv design har 

den extremt låga, helt 
eldrivna bilen, de typ-
iska linjerna som känne-
tecknar sportbilarna från 
Stuttgart-Zuffenhausen. 
Två nyutvecklade elmo-
torer i Porsche Mission 
R levererar upp till 800 
kW (1 088 hk) i ett så 
kallat kval-läge. Batteriet 
har en kapacitet på cirka 
80 kWh och ett innova-
tivt återhämtningssys-



tem som gör sprintracing 
möjlig utan effektförlust.
- Porsche är märket 
för människor som vill 
förverkliga sina drömmar. 
Det gäller också inom 
motorsport. Vi upplever 
vår innovativa styrka på 
tävlingsbanan, visar mod 
genom att bryta ny mark, 
och gläder våra kunder 
med sportiga prestan-
da, säger Oliver Blume, 
styrelseordförande i 
Porsche AG.
- Vid sidan av vårt en-
gagemang i Formel E-
världsmästerskapet, tar 
vi nu nästa steg mot ele-
ktrisk mobilitet. Koncept-
bilen är vår vision om 
helelektrisk motorsport 
för racingkunder. Mis-
sion R förkroppsligar allt 
som gör Porsche starkt: 
prestanda, design och 
hållbarhet, säger Oliver 
Blume.
Racing för privata team 
värderas högt hos 
Porsche. Sedan start-
en av Porsche Carrera 
Cup i Tyskland för 31 år 
sedan, har Porsche till-
verkat och sålt mer än 4 
400 Cup-bilar. Totalt körs 
30 entyps-mästerskap 
världen över, baserade 

på dessa tillförlitliga, hög-
presterande tävlingsbilar. 
Den senaste versionen 
av 911 GT3 Cup lanse-
rades först inför starten 
av 2021 års tävlingssä-
song och baseras på den 
senaste generationen 
av 911 (992). Porsche 
Mission R ger en indika-
tion om hur ett framtida 
entyps-mästerskap med 
helelektriska bilar skulle 
kunna se ut.
Den fyrhjulsdrivna bilen 
med nära 1 100 hk i kval-
inställning, accelererar 
från 0 – 100 km/tim på 
under 2,5 sekunder. Top-
pfarten är över 300 km/
tim. På bana når den 
eldrivna racern samma 
varvtider som nuvarande 
911 GT3 Cup. Tack vare 
nyutvecklade elmotorer 
och battericeller – alla 
utrustade med innovativ 
direkt oljekylning – ger 
konceptstudien Porsche 
Mission R en konstant 
motoreffekt av 500 kW 
(680 hk) i racingmode. 
Så kallad effektreduk-
tion, det vill säga en be-
gränsning av batteriets 
effekt på grund av för 
hög värme, har elimin-
erats. En elmotor med 



320 kW (435 hk) driver fra-
maxeln medan maximalt 480 
kW (635 hk) driver bakax-
eln. Tack vare avancerad 
900-volts teknologi och 
Porsche Turbo Charging, 
räcker en 15-minuterspaus 
från tävlandet för att ladda 
batteriet från 5 till 80 procent 
SoC (State of Charge).
Laddning kan ske med upp 
till 340 kW. Mission R har 
också en vidareutveckling 
av Porsche Active Aerody-
namics (PAA) med Drag 

Reduction System (DRS) 
på nossektionen och den 
bakre vingen. Den består 
av tre lameller i vardera av 
de två luftintagen på sidan 
av nossektionen, liksom en 
justerbar tvådelad bakvinge.
Utöver den innovativa el-
driften är konceptbilens 
kaross utformad för mins-
kade koldioxidutsläpp och 
miljömässig hållbarhet: 
den är till stora delar gjord 
av naturfiberförstärkt plast 
(NFRP), vars basmaterial är 



linfibrer från jordbruket. Det 
här ekologiska materialet 
används också till frontspoil-
erläppen, diffusorn och 
sidokjolarna. NRFP används 
i hög grad i inredningen, till 
exempel till dörrpanelerna, 
den bakre torpedväggen och 
sätet.
Inredningen är på alla sätt 
fokuserad på föraren. En er-
gonomiskt placerad display 
mellan kontrollerna på rat-
ten visar relevant informa-
tion under tävlingen. Bild-
skärmen ovanför rattstången 



visar bilder från sidospeglar-
nas kameror och den centralt 
placerade backspegelskam-
eran. En pekskärm till höger 
om sätet kan användas för att 
till exempel ta fram förarens 
biometriska data. Flera andra 
kameror inne i bilen kan an-
vändas för att leverera spän-
nande livestream-sekvenser.
Med Mission R-projektet för 
Porsche verklig och virtu-
ell racing närmare varandra 
än någonsin tidigare. Föra-
rens monocoque-modul har 
exakt samma form som den 
i en esport-simulator. Säker-
hetsstrukturen av kolfiber 
kombinerar ett säkert skydd 
för föraren med låg vikt och ett 
distinkt utseende. Porsches 
ingenjörer kallar den nyut-
vecklade takstrukturen i kol-
fiber, där säkerhetsburen in-
tegrerats med yttertaket, för 
“Exoskelett”. Porsche Mission 
R är med sina 4 326 millimiter 
i längd något kortare än 718 
Cayman, men betydligt bre-
dare, 1 990 millimeter, och 
med sin höjd på 1 190 mm är 
den också betydligt lägre.
Under de senaste åren har 
Porsche, med konceptstudier-
na Mission E (2015) och Mis-
sion E Cross Turismo (2018), 
gett tydliga förhandstittar på 
sina kommande första helele-



ktriska sportbilar. Porsche 
Taycan (2019) och Tay-
can Cross Turismo (2021) 
visar stor likhet med de två 
konceptstudierna när det 
gäller utseende och teknik, 
och har redan framgång-
srikt lanserats på världs-
marknaden. Med andra ord 
- mission accomplished.

Nu presenterar Porsche, 
med Mission R, sin vision 
av hur motorsport för pri-
vata racingteam kommer 
att se ut i framtiden. Utställ-
ningsbilen har sin värld-
spremiär i dag på IAA MO-
BILITY i München. 
Text & Foto: Porsche
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Håll din bil hel och ren med en 
 modellanpassad bagagerumsmatta. Vi 
har mattor i både plast och gummi som 
är  jämförbara med vilka originalmattor 
som helst. Skyddar mot smuts och repor 
och spolas lätt av när du tvättar bilen.
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Lotus går lite emot sig 
själva när de lanserar en 
bensindriven bil 2022. För 
ni läste rätt, Lotus senaste 
lansering Emira kommer 
att ha en rak 4-cylindrig 
motor från en av världens 
främsta biltillverkare, Mer-
cedes AMG. Detta samar-
bete blir mycket spän-
nande och möjliggörs då 
Lotus ägare Geely har 
goda relationer med mo-
tortillverkaren i Tyskland. 
Motor drivs på bensin och 
sägs vara en av de mest 
kraftfulla 2.0l motorerna i 
världen.

Lotus gick nyligen ut med 
att innan 2020-talets slut 
det bara skulle finnas elbi-
lar i programutbudet vilket 
gör att Emira förvånar bil-
världen lite. Vi väntade 
kanske ha sett en plug-
in-hyrid under huven. 
Men att Lotus förvånar 
inte bara med motorvalet, 
utan även med designen. 
Den är förbaskat snygg 
och gör den gamla Exigen 
uråldrig. Emira erbjuder 
en mer tidsenlig design 
av vad vi väntar från en 
sportbilstillverkare idag. 



Det är kanske därför denna 
modell ersätter gamla Exigen 
och Elisen och troligtvis även 
Evoran på sikt.

Tyvärr blir inte fartegenskaper-
na så imponerande. Lotus pre-
senterar att motorn kommer att 
ligga mellan 360-400 hästar 
vilket får det nya 1400kg chas-
sit att göra 0-100km/h på under 

4,5 sek. Det gör elbilar som 
Tesla snabbare. Till och med 
Volvo V60 T8 gör 0-100km/h 
snabbare än Lotusen, vilket 
känns som ett misslyckande. 
Dock gör designspråket att 
man ändå hellre vill ha en Lo-
tus Emira än en Tesla. Invän-
digt har det hänt mycket med 
nya Emira, här finns äntligen 
lite modern design och teknik 



som gör att bilen ändå tilltalar den 
kräsne sportbilsköparen. Men det 
som imponerar är priset. Basmo-
dellen kommer att släppas för 72 
000 Euro, vilket gör den ganska 
prisvärd.

Lanseringen kommer att ske un-
der våren 2023 men redan nu kan 
man ställa sig i kö för att få köpa 
en.
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Taycan årsmodell 2022



Porsche Taycan och Tay-
can Cross Turismo upp-
dateras på en rad punkter 
inför det nya modellåret. 
Tack vare tekniska förbät-
tringar förlängs räckvid-
den för de helelektriska 
sportbilarna från Porsche. 
Andra viktiga uppgrader-
ingar är integrationen av 
Android Auto i infotain-
mentsystemet Porsche 
Communication Manage-
ment (PCM), liksom möj-
ligheten att för första gån-
gen välja Remote Park 
Assist till Taycan. Med det 
nya assistanssystemet 
kan parkeringen styras 
via mobiltelefon utan att 
föraren behöver sitta vid 
ratten.
Med de nya tillvalen Paint 
to Sample och Paint to 
Sample Plus kan nya 
ovanliga och personliga 
färger väljas. Till exempel 
kan Taycan nu lackeras i 
den klassiska Rubystar 
från -90 talet, eller ljus 
Acid Green.
- Kontinuerlig teknisk ut-
veckling är en del av 
Porsches DNA. Den sen-
aste generationen Taycan 
imponerar med sömlös 
uppkoppling mot smart-
phone, vilket nu inkluderar 
Android Auto, säger Kevin 

Giek vice vd för Taycan-
serien sedan i april.
- Vår helelektriska mod-
ellserie Taycan växer och 
frodas. Nya Cross Tur-
ismo, som kom i våras, 
har visat sig vara extremt 
populär bland kunderna, 
vilket bevisas av det stora 
antalet beställningar som 
gjorts.
Teknologiska förbättringar 
ger längre räckvidd
Den nya årsmodellen av 
Taycan kommer inte att 
homologeras separat så 
siffrorna för räckvidd en-
ligt WLTP kommer inte att 
förändras. Trots det kom-
mer räckvidden för de se-
naste versionerna att öka i 
vardagstrafik. Omfattande 
teknologiska förbättrin-
gar har tillämpats för att 
nå den förbättrade räck-
vidden. I inställningarna 
”Normal” och ”Range” är, 
i de fyrhjulsdrivna mod-
ellerna, den främre elmo-
torn nästan helt bortkop-
plad vid låg belastning. 
Dessutom drivs varken 
fram- eller bakaxel när 
bilen ”seglar” eller står 
stilla. Det elektriska fri-
hjulet minskar energiför-
luster som uppkommer 
på grund av slirning. Mo-
torerna kopplas in på mil-



lisekunder först när föraren ökar 
farten eller byter körinställning.
Kyl- och laddningsfunktionerna 
har också förbättrats. Med Turbo 
Charging Planner kan högspän-
ningsbatteriet nu värmas upp 
ännu något mer än tidigare. Det 
betyder att snabbladdning kan 
göras tidigare och till en högre 
laddnivå. Dessutom används 
spillvärme från elkomponenterna 
i ännu högre grad för batteriets 
temperaturreglering.
Remote Park Assist
Med det nya tillvalet Remote 
Park Assist är det möjligt att 
göra parkeringsmanövrar via 
smartphone när man kör in eller 
ut ur parkeringsplatser 1 utan 
att föraren behöver sitta bakom 
ratten. Automatisk kontroll är 
möjlig både vid parallellparker-
ing och vinkelrät parkering, även 
i garage. Systemet upptäcker 
automatiskt parkeringsutrym-
men och mäter dem med hjälp 
av bilens ultraljudssensorer och 
kamerasystem. Om utrymmet är 
tillräckligt stort kan föraren börja 
parkeringen via appen Porsche 
Connect och sedan stiga ur bilen. 
Föraren kan hela tiden övervaka 
parkeringsprocessen genom 
att trycka på och hålla ned en 
knapp på mobiltelefonens grän-
ssnittsapp. Remote Park Assist-
funktionen tar över styrning och 
bilens förflyttningar framåt och 



bakåt. Om knappen släpps upp 
stoppas Taycans parkerings-
manöver omedelbart.
Comeback för 90-talets kultlack-
er
På 90-talet introducerade 
Porsche ett antal mycket färg-
starka lacker till sitt program. De 
fick snart kultstatus bland mär-
kets fans och är särskilt populära 
idag på klassiska modeller som 
de i 964-generationen. De iögon-
fallande färgerna gör nu come-
back. Inom ramen för Porsche 
Exclusive Manufakturs vida-
reutvecklade strategi för skräd-
darsydda lösningar är nu, utöver 
17 standardlackeringar, Paint 
to Sample och Paint to Sample 
Plus tillgängliga till Taycan. Det 
första tillvalet ger för tillfället 
möjlighet till ytterligare 65 färg-
er. Bland dem Moonlight Blue 
Metallic, Acid Green, Rubystar, 
Riviera Blue och Viola Metallic, 
färger som är så karaktäristiska 
för märket.
Paint to Sample Plus ger kunden 
nästan total frihet i valet av färg, 
vilket innebär att det till exempel 
är möjligt att matcha sin Taycan 
med favorit-accessoaren.
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