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God Hjul & Gott Nytt År.
Året är snart slut och ett 2013 väntar
med nya utmaningar. Jag måste får
skryta lite, jag vet att det är osvenskt
men vem vill inte vara stolt. Jag är stolt
att inför 2013 få äran att arbeta med ett
team av extremt duktiga medarbetare.
Tack Christoffer, Rani, Tommy, Fredrik,
Christoffer P och alla andra som hjälper
oss att skapa Sveriges största e-tidning
för bilintresserade. Jag hoppas att de
vill vara med och skapa en tidning även
i framtiden. Jag vill att ni läsare tar och
tackar mina medarbetare för att ni kan
läsa en super-professionell tidning utan
att betala en spänn!

Inför 2013 kommer vi troligen att uppdatera vår layout i tidningen. Det kommer bli lite småförändringar men inget
som påverkar tidningens innehåll. Vi
kommer även öppna upp för fler samarbeten med eventarrangörer, företag och andra eldsjälar. Sedan kvarstår
den stora frågan om vi orkar arrangera
en gala igen. Med tanke på hur mycket
energi det tar att få ihop en gala låter
jag svaret på frågan få vänta lite till.

igen; inga tidningar betyder inget bilintresse.
Alla medier bör jobba lite mer samordnat för att bygga ett intresse för något.
Jag ser fram emot alla frusna sjöar som
kommer fyllas med vinterbilar under
julledigheten. För er som tillbringar julen i garaget kan jag bara uppmana er
att sätta en gran i garaget. Det går bra
med en wünderbaum också om du inte
har plats i garaget.

Däremot fick vi ett mycket fint reportage
från galan i Bilsport. Alla som trodde vi Så från oss alla till er alla, en riktigt god
var konkurrenter bör nog ta två steg till- hjul, så hörs vi igen 2013!
baka. Har sagt det förr och säger det

Ledare

Text: Daniel Serénus

Reportage
Text & Foto: Christoffer Talvis

När man ser denna breda, argsint gula Evo, får man direkt en känsla att denna bil kör
mycket på bana då den ser ut som en Time Attack-bil. Men än är så inte fallet, i år blev det
bara utställningar.

Mitsubishi Evolution är en
mycket populär bil, vi ser både
vänster- och högerstyrda på
våra svenska vägar. Den här
Evon är svensksåld och rättstyrd som många anser det.
Detta är Damir Sejdics andra
bil som är i utställningsskick,
den första han ägde var en
riktigt snygg Audi A4 ombyggd till RS4. Men då han under
en längre tid gillat japanska
bilar var valet inte så svårt när
det var dags att köpa nytt.
Jag kommer aldrig att glömma då Paul Walker satte sig
i sin NOS-preppade Eclipse
för att dra iväg och köra race
mot Vin Diesel i första Fast
and the Furious filmen. Det
var nog här mitt sug efter en
japansk bil började, säger
Damir.
Bilen köptes tidig höst 2011
och redan då hade Damir
stora planer för den. Det hela
började med att beställa ett
widebodykit som tillverkaren
APR tagit fram. Detta kit finns
i två olika versioner. Antingen
ett massproducerat kit eller
en customvariant. Det sistnämnda skiljer sig lite från det
massproducerade genom annorlunda front och bakspoiler.
APR widebodykitet har väldigt bra passform och kräver

inte några jättestora modifieringar för att passa.

lar till widebodykitet hade
Damir kunnat montera rakt
av, men bakskärmen valdes
Det var i samma veva som att kapas sönder för att kunjag beställde kitet som jag na få dit bredare fälgar samt
hade bestämt mig för att kunna sänka den mer. Månköra Time Attack-stuk på ga saker som han hade köpt
till bilen var ”simpla jobb”
bilen, Säger Damir.
som Damir själv beskriver
Leveranstiden var inte jät- det, men vilka gjorde oerhört
telång, vilket det brukar ha mycket på slutresultatet.
en tendens att vara när man Som man brukar säga, månbeställer från utlandet. I no- ga små detaljer gör större
vember satte bygget fart på skillnad än man tror. Damir
riktigt. Många andra delar, hade många bollar i luften
även trimdelar till motorn, samtidigt i garaget, så på
hade kommit hem. Alla de- bara några dagar såg det ut

Byggd för att rattas
runt banan på bästa
tid.

som att otroligt mycket hade
hänt, även om det var mycket kvar på vissa saker. Efter
några månaders slit satt widebodykitet äntligen ordentligt
på plats och passformen var
perfekt, så bilen kunde köras
till lack. Lack- och monteringsjobbet gjordes hos JKR Lack
och där fick bilen tillbringa
några veckor. Kulören som
Damir valde, är en specialblandad gul färg som verkligen
sticker ut på en Evo. När bilen
äntligen hade hittat tillbaka till
Eskilstuna började monteringen. Detta med några veckor kvar till den efterlängtade

Stilrent och enormt
genomtänkt

påskhelgen.

Nice ASS

Jag var riktigt nöjd med det jobb
JKR hade gjort. Färgen var oerhört läcker när man fick se effekten i solljuset, Säger Damir glatt.
På Bilsport Performance & Custom Motor Show fick vi se bilen
full med dekaler, vilka Damir hade
hämtat influenser till från en Mitsubishi Evo Time Attack-bil. Temat
på bilen var svårt att ta fel på,
men något saknades. Självklart
fattades en stor vinge, men Damir
hade inte hittat någon som föll
honom i smaken. Eller rättare sagt fanns en vinge
som han ville ha,
men plånboken
tillät inte den
vid denna
t i d -

punkt. Någon månad efter
Elmia, när vi träffade Damir,
var dekalerna borta och på
bagageluckan satt en stor,
bred, elak vinge som verkligen
gjorde bilen komplett.
Från dag ett när Damir började
bygga, har han tillbringat cirka
åtta timmar varje dag i garaget.
Sex månaders arbete som det
tog att göra bilen ”någorlunda”
klar inför premiärvisningen.

Tack till:

Min familj för ert stöd i
alla lägen!
DiN- mat nära dig
Samt till alla vänner som
vart med och hjälpt till
på någon detalj. Ingen
nämnd, ingen glömd 


- En bil blir aldrig klar, inte för mig i
alla fall. Så länge jag har intresset,
tiden och pengar för att fortsätta
utveckla bilen kommer jag fortsätta, Säger Damir med ett leende.
Det som står högst upp på listan
för säsongen 2013, är att få använda bilen till det rätta. Att köra
i Time Attack-serien. Men fram
till dess kommer bilen säkert förbättras ännu mer. Om Damir gör
några av de saker han pratade
om, kommer bilen bli ännu grymmare.

Damir
i egen
hög person.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Har alltid gillat motorer (uppväxt på lantgård) och började med A-traktor. Sen snurrade det på efter
körkortet och jag snöade in helt på bilar. Första bilen putsades det mest på, bil nr. två spårade ur
med nya fälgar, motorbyte, kjolpaket osv… Sen dess går det inte att låta bli!

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
7

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När en vinterbil började brinna efter lite rostsvetsning. Blev lite nervöst eftersom finbilen stod i
samma garage… Men vi fick ut bilen och kunde släcka.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motortrim.

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Låter som en klyscha, men Chip Foose är grym…

Bästa garage drycken?
Red bull

Fakta
Namn:
Markus Järlestam
Ålder:
33
Bor:
Katrineholm
Arbete:
Realcar
Civilstatus:
Gift

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
50-70 timmar med jobbet inräknat. Huset tar för mycket tid…
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Soarer JZZ30 som konverteras till manuell och förhoppningsvis kan driftas med nästa år, samt bygger
en Corsa B för TimeAttack-serien. Den är det dock massor kvar på…
Blir några kit som monteras åt kunder också
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Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus

I Sverige har vi en rad olika
märkesklubbar. Det enda som
krävs för att vara medlem är
att du har en bil av det märke
klubben representerar.

märket Opel, tillät klubben oss
att ta den några varv runt banan.
I luften låg det regn över Kinnekulle Ring denna dag då
vi rullade in genom grinden.
Dagen till ära får vi på Green- Bilen var färdigpreppad för att
Light Magazine vara med när få några varv runt ”kullen”. I inmärkesklubben för Opel ar- checkningen träffar vi trevliga
rangerar en banträff tillsam- medlemmar från Opel Sport
mans med GTI-klubben. Eft- Club (OSC), som hjälper oss
ersom vår projektbil är av just med all info vi kommer att be-

Trevliga lokaler.

Besiktning pågår

höva. Först löser vi en en dagslicens
som man måste ha om man inte har
en banlicens sedan tidigare. OSC
följer SBFs (Svenska Bilsportförbundets) regler för bankörning, vilket
betyder att man exempelvis måste
ha hjälm samt heltäckande kläder.
Sedan testar man bromsvätskan så
den håller rätt värde.

behöver man inte vara orolig för att
inte få hjälp. Alla ställer upp och delar med sig av den information man
behöver. Flera här känner varadra
sedan många år tillbaka och vi som
nya ansikten får ett varmt välkomnande. Detta gör att man snart känner sig som en i gänget.

För er som trodde Opel var en tråkig
Efter det får vi en genomgång av da- gubb-bil, ska ni nog lägga ner de
gens regler och positioneringar av tankarna om det gamla tyska bilmärflaggvakter. Om man som nybörjare ket. För efter en dag på Kinnekulle
kommer till en av OSC’s banträffar med dessa entusiaster måste jag

Ljudet från sugmotorn som skrämts
upp en del var underbart vackert.

Opel visade tidigt
upp sin sportbilslängtan med Opel GT
och därefter Mantan.

erkänna att Opel är rätt sportig
ändå.
För det finns något skönt i ljudet
av en Kadett med en friskt upphottad sugmotor. Inte kan man
väl motstå att bli lite förälskad.
Även lilla Corsan gjorde bra ifrån sig med rätt man bakom
ratten.
OSC arrangerar en del event/
träffar tillsammans med GTIklubben och därför var det en

Genomgång.

del andra märken också på
plats. Detta är bra för att spara
in lite kostnader, för det är ju
inte helt gratis att vara med i
klubben även om 350 kr/år inte
är något att klaga på.
Vårt intryck av OSC är att det är
en trevlig klubb att vara medlem
i och vi hoppas att få besöka
fler av deras träffar i framtiden.

Denna Opel gick
som ett skållat .....

Även den Lotus-byggda lilla modellen
Speedster fanns det
gott om denna dag.

En av få fina sommardagar 2012.

Test

Text & Foto: Christoffer Talvis

Många har säkert varit med om att det har tagit i när ni haft bilen tungt
lastad eller satt på ett par fälgar som är bredare än original eller något
annat som påverkar. Då är valsning ett lätt sätt att åtgärda detta.

För att valsa dina skärmkanter är det några saker som behövs. En del har man oftast
redan hemma i garaget, men
några måste man köpa/låna.
Det som man oftast inte har
liggande, är en skärmvals,
vilken går att köpa för runt
en tusenlapp på många firmor som säljer tillbehör till
bilar. Utöver det behövs en
värmepistol, en stålborste
för att ta bort skit som sitter
fast på insidan av skärmen
och sist en trasa att torka
rent med. Det gäller att det är
rent mellan skärmvalsen och
skärmkanten.

Vi var tvungna att valsa de
bakre skärmkanterna på chefredaktörens Saab 9-5 när
han monterade ett par 20tums fälgar som var 0,5 tum
bredare än originalfälgen. Vid
små ojämnheter i asfalten skrapade det emot plastbiten
som satt längs med skärmkanten bak. Till och börja med
hissade vi upp bilen så att vi
kunde ta bort fälgen. Efter det
tog vi bort plastbiten som satt
där. Vi mätte vad skärmkanten hade för djup innan vi började, vilket var 25 millimeter
inåt från ytterkanten. Då var
det dags att sätta dit skärm-

valsen, som monteras på navet på samma sätt som en fälg
är monterad. För att göra detta
krävs det inte att man är något
proffs, det gäller bara att vara
försiktig och valsa lite i taget.
För att inte skada lacken värmer man upp den lite för att den
inte ska spricka. Men även här
gäller det att vara försiktig, för
värmer du för mycket så kan
lacken ”koka” vilket man absolut inte vill.
Vi började lite försiktigt och
valde bara att valsa in den kant
som stack ut innanför skärm-

kanten, för att sedan ta en
provtur och se om det räckte.
När man ställt in valsen bra är
det bara att rulla några gånger
fram och tillbaka, sedan spänna åt den ca. 1/2-1 varv per
gång och upprepa proceduren
tills du uppnått det resultat
du vill ha. Men känn alltid på
lacken emellanåt, för det kan
behövas att värmas lite mer
med värmepistolen för att inte
en skada ska ske. Skärmvalsen går att justera i längd, tryck
och vinkel på rullen, allt för
du ska kunna massera in den

kant du valsar.
Slutresultatet blev 18 mm mer
utrymme mellan däck och skärmkant, vilket räckte för att det inte
skulle ta i under körning på ojämna vägar och tungt lastad bil.

Evenemang
Text & Foto: Christoffer Talvis

Då var Swedish Powerdrift-serien över för i år och trots dåligt
väder var många läktare fulla.

tjänat ihop poäng på varje deltävling de varit med på. I slutet
av september hölls den stora
finalen på Mantorp Park och
Under hela våren och som- många var nog riktigt taggade
maren har deltävlingar hållits denna dag. Enda tråkiga denna
runt om i landet, förarna har dag var vädret. Det regnade

Mr. Björks råa V8
Golf.

rätt friskt till och från under hela
förmiddagen. Visserligen fick
man se hur förarna hanterade
bilen på blött väglag, vilket de
flesta gjorde med bravur. Under
eftermiddagen sprack det upp
och banan torkade lite. Publiken
kunde lägga ifrån sig sina paraplyer och i alla fall ana en liten
tendens till däcksrök

Mad Drift-teamet har
skrämt upp denna
Opel Calibra rejält.

Dagens stora vinnare blev Team
Jspec föraren Johan “Hollywood”
Halvardsson.

Många trotsade regnet!

Anders, mer känd
som Tokan, har haft
en otursdrabbad säsong men trots det
lyckas köra bra.

DRAGKROK AR

Dragkrokar från Spanska Aragon.
Alla dragkrokar är E-märkta och godkända.
Till över 1000 bilar, fasta / avtagbara.
Bra priser och snabba leveranser!
TEL: 031-980140
MAIL: INFO@TILLBILEN.SE
WWW.TILLBILEN.SE

Tuningcar

FOTO: Sebastian ”NaturalBehavior” Larsson

Projektbilen

Projektbilsbygget är i full gång
och i veckan har man börjat
sammanställa alla delar som
kommer att byggas om och
ändras i projektet inför kommande säsong. Arbetet med
att få med sponsorer och hitta
ett bra sponsorsupplägg säger
projektgänget att de redan
känner sig klara med.
Dock kommer vi alltid att hitta
bra samarbetspartners under
resans gång, säger Daniel
Just nu har man börjat plocka
isär bilen. Först flög frontläppen av för att klara av besikt-

Bakplåtspapper
funkar bra för att
rita mallar.

ningen. Även vingen plockades ner av samma anledning
och fästena till den kommer
att lämnas till Improx Customs
som kommer få ta beslutet
om vilken färg som ska läggas på dom. Valet står mellan mattsvart eller blanksvart.
Matt känns mer racing medans blank passar ihop med inslagen i taket.
Sedan satte man igång att
tejpa upp bakplåtspapper på
bilen. Inte för att baka, utan
för att göra mallar till skärfiler.
En skärfil är en fil som man

Jonas demonterar
sidokjolar.

gör i datorn för att kunna få
figurskurna vinylbitar, vilka
sedan kommer att sättas på
karossen. Sedan gjordes det
mallar för bakljusen. Tanken är att man skall montera
röda inslag i lyktorna och
förhoppningvis få en annorlunda ny look på lyktorna. Till
hjälp har man företaget Soyafilm.se som är experter på
allt från solfilm till vinyldrapering.
Som vi nämnde, plockades
frontläppen av och även
sidokjolarna rök när man
började demontera. Tanken
är att dessa skall lämnas till
kolfiberproffset Adrian som
driver Adrian Styling.
Det är få som klarar av att
drapera i kolfiber, men vi
har jobbat med Adrian i flera
omgångar av bygget och
han är ett riktigt proffs, säger
Daniel

Vi plockade ur alla lampor för att byta allt mot nya
LED-lampor från Hova.com,
berättar Jonas, projektbilsbyggare.
Sedan kommer även panelen/mittkonsolen byggas om
och man hoppas få lite hjälp
av Thors Bilsadelmakeri,
vilka är duktig på interiörsdetaljer. Daniel blev inte
riktigt nöjd med den panel
man byggde förra året. Sedan planerar man att kunna
trycka in en baslåda i den lilla
kupén. Ingen lätt match.
Även backspeglarna plockades av för att få ny klarlack.
De har fått mycket stryk av
solen sedan man monterade dessa för 3 år sedan. De
kommer att lämnas till Improx Customs. Många planer
finns och när bilen premiärvisas är inte klart.

Kolfiber skall snyggas till av Improx
Customs.

HUVUDSPONSORER

www.improxcustoms.com

www.ralphsdack.com

www.adrian-styling.com

www.hova.com

www.persverkstad.se

www.cobra.nu

www.soyafilm.se

www.dalhems.se

Servicepartners
G-partner - Redline Oil - Motul

www.4protect.

www.thorsbilsadelmakeri.se

www.ljudia.se
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Evenemang
Text: Daniel Serénus
Foto: Fredrik Berglund

Det är tidigt på morgonen
när jag och fotografen
Fredrik Berglund åker mot
Mantorp Park. Lagom till vi
kommit till Falköping får vi
beskåda en vacker soluppgångång. Ett tecken på att
denna dag skulle bli något
alldeles extra. Efter några
timmar i en Opel Speedster
med hårt inställda Bilstein
coilovers och stolar utan

stoppning var det skönt
att vara framme vid Mantorp. Här hade hela 140
bilar samlats, allt från supersportbilar som Porsche
och Ferrari till det värsta
du kan åka i gatlegal banbil (överladdad Ariel Atom).
Även några av Sveriges
bästa drifting chafförer
hade kommit till Mantorp
denna söndag. Redan här

Resan mot Mantorp
Park startade tidigt
på morgon.

kunde man känna succé i
luften, dock hade det börjat
komma lite regnmoln i luften
och man kunde se ur besvikelsen började komma i
förarnas ögon.
Alla 140 bilarna radades upp
i en av kurvorna så att barnen kunde se bilarna innan
de anlände. Vi hade fått instruktioner om att det skulle

utföras ett så kallat ”practical joke” där man först rullade fram en VW transporter
och meddelade barnen om
att man inte lyckats få fram
några bilar. För att sedan
rulla fram 140 bilar.
Kan ju säga att det var en
underbar känsla att få rulla fram och ta emot allas
blickar och den glädje som
fanns hos familjerna. Vissa

Barnens favorit blev
denna överladdade
Ariel Atom.

av oss hade fått så kallade
fadderbarn. Detta var för
att få barnen att komma i
gång med banåkandet. Mitt
fadderbarn hette Hampus,
en djärv kille som trotts sin
sjukdom strålade av glädje.
Jag måste erkänna att jag
var mer närvös än Hampus när det bar av ut på
banan. Men efter ett varv
så gav jag Hampus riktig
åktur. Vi skrattade gott när
vi rullade in efter vår andra
varv. För reglern var enkla

varje person som åkte med
fick max åka 2 varv. Efter
Hampus åkt med oss så
var det fritt fram för honom
att välja vilken bil han ville
för medåkning och eftersom man inte blev utsläppt
på banan utan att ha någon
familjemedlem med sig. Var
det många barn och föräldrar som fick åka hur mycket de ville. Barnens favorit
blev dock en överladdad
Ariel Atom vilket jag förstår.
Vem skulle inte känna ac-

Barnen och familjerna var överlyckliga.

celerationen i en bil som väger
runt ett halvt ton.
Blev en kanon dag och regn
slapp vi beskåda, även om
jag tror att det inte hade spelat
någon roll då den lycka familjerna visade hade torkat allt vatten
i världen.
Radical
Racing
arrangerar
evenemanget tillsammans med
stiftelsen min stora dag. Ett välgörenhetsarrangemang
som
betyder mycket för de barn och
familjer som får vara med denna
dag. Varje sjukhus tilldelas möjligheten att välja ut de familjer
som skall få komma denna dag.

Blev en ”brinn ut”tävling med. Inför
jublande barn.

Vi på Greenlight magazine är stolta att
få vara med och förgylla denna dag och
man känner hur en liten insats kan göra
så mycket.

En glad kille som
fick åka två varv i
denna feta
Lamborghini.

Trots en brandman som bjöd på
sig själv, vann inte
brandkåren ”Låta
högst”-tävlingen.

Barnen kunde välja
fritt bland en rad
olika sportbilar.

Låt dina kläder tala - enkelt och
effektivt med designade kläder!
Skräddarsytt efter din designidé
e-posta eller ring för mer info.

www.dinjacka.se

info@dinjacka.se 08-759 57 80

För:
Öltält - Bröllop - Kalas - Nattklubb
Party - Tema fester - Rajraj - Studenten
Ölhävartävlingar - Rock’n’roll
Fylleslag - Grisfester - Beach partyn
Scener - förfester - Efterfester eller
något annat kul!

www.x-masters.se

Reportage
Text: Daniel Serénus
Foto: Spirra

Från landet som gav oss Gangnam Style och taekwondo kommer
här allt du behöver veta om Sydkoreas supersportbilsmärke
Spirra.

Oullim Motors är namnet
på fabriken som tillverkar
Spirra. Oullim Motors
startades av Han-Chul
Kim och Dong-Hyuk Park
2006. Han-Chul Kim jobbade tidigare som designer för Ssangyong
som är en av Sydkoreas
mer kända biltillverkare.
Men projeket Spirra föddes mycket tidigare och

första versionen visade
Han-Chul upp 2004 på
Beijing Motor Show. Men
när entreprenören DongHyuk fick upp ögonen för
en sydkoreansk exotisk
sportbil som var byggd
för att konkurrera med
de mer etablerade europeiska bilmärkena Ferrari, Porsche och Lamborghini, började allvaret

och 2008 startades produktionen
av Spirra.
Idag finns en rad olika modeller av Spirra med ganska imponerande siffor. Den snabbaste
modellen gör 0-100 km/h på 3.8
sekunder. Inte illa för en Hyundai-motor. För i Spirra har man
monterat den populära V6:an
som återfinns i Hyundai Genesis,
men som man skrämt upp rejält
så den gen bilen en toppfart på
över 300 km/h. Spirra har en lättviktskaross och totalt väger bilen
1.320 kg, vilket kan anses som
rätt tungt med tanke på att karrossen är i glasfiber.
Men hur står sig bilen gentemot
andra sportbilar. Spirra konkurerar med de största bilmärkena
utan att egentligen ha något som
verkligen får oss på tidningen att
fastna för modellen. Karossen
känns lite gammal och inredningen saknar den där riktiga sportbilskänslan. Tittar man på Spirra
från sidan liknar den gamla Ferrari 355.
Men helt klart har man gjort rätt
från Oullim Motors som satsar på
växande bilmarknader med återförsäljare i både Kina och Förenade Arabemiraten. Lyckas man
etablera sig på dessa marknader
har Oullim Motors en ljusnande
framtid.

Eftersom Oullim Motors är en
ung biltillverkare finns det inget historiskt att bli nostalgisk
kring. Men det gör inte bilmärket mindre intressant. Jag tror
snart att vi får se fler modeller
från denna sportbilstillverkare
och ibland kan det vara mer
roligt att se på bilmärken från
början än när de är bortglömda.

Snygg-ful inredning. Vissa delar är
vrålsnygga medans
andra ser ut som ett
hemmabygge

En blandning mellan
Audi R8 och Ferrari
355.

Limosine service

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Motorsport produkter

www.ljudia.se

www.dalhems.se

Vi har mer än bra laptimers, vi har massvis med produkter för din bil.
Kolla in oss på.

Tel: 0706-64 24 66

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a.

www.hagalimo.se
HAGA

www.improxcustoms.com

Reservdelar

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

Tel: 0346 - 20735

www.laptimer.se

Dieseltrim

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm ,
kolfibervinyl m.m.

www.speedkit.se

Däck & Fälgar

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Styling & tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Motorsport-produkter

VI KAN R-DÄCK!.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

Över 26,000 delar online till Audi, BMW,
Lamborghini, Mini, Porsche, SEAT,
Skoda & Volkswagen. Allt som en kund
kan önska sig som söker seriösa uppdateringar.

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Stil för många mil
Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

Billjud från Audiopipe och Fusion

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Action Kameror
Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror,
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varningsljus.
tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Vi är experter på ljud i bilen!

www.carsound.se
niklas@carsound.se

Racing-/banåkningskläder

Tuning produkter till rätt pris!

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

Isaw har prisvärda actionkameror med
hög bildkvalité och tillbehör för alla tillfällen.

www.isaw.se
info@isaw.se
0224 - 80447

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörning.

www.mlimits.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

Realcar: Realcar har delar för styling,
tuning och performance till alla märken.
Ett brett utbud med något för alla. Vi
utvecklar kontinuerligt nya delar till Saab
och Volvo. Realcar - Real Street Performance. Vinnare av Årets Företag på
Greenlightgalan 2012

Specialister på helfoliering och fordonsdekor. Ett fullserviceföretag inom
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din
bil till något unikt och personligt på några
dagar

Do88: Sveriges största sortiment med
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager.

Civinco Tuning Excellence är proffs på
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco,
DTA, NIRA, Haltech, Link ...
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjusteringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonverteringar

www.realcar.se

Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

info@realcar.se
0151 – 51 18 80

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

www.gpartners.se
054-210 400

www.wrapzone.net

www.do88.se
Tel. 08-588 010 88

www.civinco.com

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se
Tel: 070-2182577
Trollhättan

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

S 6 Avant
Nya Audi R

Revolutionerande
prestanda:
Nya Audi RS 6 Avant
Kraftfull V8 med dubbelturbo:
4.0 TFSI på 560 hk och 700 Nm
Lägre vikt för ännu bättre effektivitet och prestanda
0 - 100 km/h på 3,9 sekunder –
topphastighet 305 km/h
Nya Audi RS 6 Avant levererar
revolutionerande
prestanda.
Bilen har blivit både lättare och
effektivare jämfört med föregångaren och prestandan har förbättrats ytterligare. 0 till 100
km/h går på 3,9 sekunder och
topphastigheten ligger på 305
km/h. 4.0 TFSI utvecklar hela
560 hk med en imponerande
snittförbrukning på endast 9,8 liter per 100 kilometer.
Nya Audi RS6 Avant är en högprestandabil för vardagsbruk.
För bilens kompromisslösa
sportiga karaktär och egenskaper svarar quattro GmbH, ett
helägt dotterbolag till AUDI AG.
Företagets RS-modeller utgör
själva spjutspetsen i modellprogrammet där förkortningen
”RS” är beteckningen på de
mest kraftfulla versionerna i en
modellserie. Det innebär quattro
permanent fyrhjulsdrift, extremt
goda vägegenskaper, en diskret
design och full funktion i vardagen.
4.0 TFSI, som introducerades
i fjol, är ett perfekt exempel på
Audis downsizing-teknik i hög-

prestandaklassen. I nya Audi RS
6 Avant levererar dubbelturboV8:an med sin cylindervolym på
3.993 cm3 inspirerande kraft i
alla körsituationer. Den maximala uteffekten på 560 hk uppnås i
varvtalsområdet 5.700 till 6.600
v/min och vridmomentet ligger på 700 Nm hela vägen från
1.750 till 5.500 v/min.
Motorresponsen är omedelbar,
främst tack vare de två stora
turboladdarna med sina dubbla inloppskanaler. Turboaggregaten sitter tillsammans med
laddluftkylaren monterade i V:et
mellan cylinderbankarna. Topplockens avgassida sitter också
de på insidan, och inloppssidan
utvändigt. Det här resulterar i en
kompakt konstruktion och korta
gasvägar med minimala strömningsförluster.
Den specifika RS-motorstyrningen bidrar tillsammans med det
ostrypta insugssystemet till den
resoluta responsen från de 8 cylindrarna.
4.0 TFSI bjuder på ett sportigt,
maffigt ljud. Med hjälp av de omställbara klaffarna i avgasröret
kan man, när man så önskar, få
ljudet ännu fylligare. Som tillval
erbjuds också ett sportavgassystem.
Med den kraftfulla V8-dubbelturbon accelererar nya Audi RS
6 Avant från 0 till 100 km/h på
klassbästa 3,9 sekunder. I stan-

dardkonfiguration är topphastigheten elektroniskt begränsad till 250
km/h. Med Dynamic-paketet (tillval)
höjs denna till 280 km/h, och med
Dynamic plus-paketet till hela 305
km/h.
Mätt enligt den vanliga europeiska
körcykeln, drar RS 6 Avant i snitt
endast 9,8 liter bränsle per 100 km.
Det standardmonterade start/stoppsystemet och den innovativa temperaturhanteringen bidrar till den
låga förbrukningen som sänkts med
ca 40 % jämfört med den tidigare
modellen.
En banbrytande effektivitetsteknologi i Audi RS 6 Avant är det s.k. cylinder-on-demand-systemet (eller kort
och gott COD). Då belastningen på
motorn endast är låg eller medelhög,
kopplar systemet bort insugs- och
avgasventilerna till cylindrarna 2, 3,
5 och 8. 4.0 TFSI fungerar då som
en 4-cylindrig motor, till dess föraren
accelererar tillräckligt kraftigt igen.
De verksamma cylindrarnas effektivitet ökar, eftersom arbetspunkterna förskjuts mot högre belastning.
Övergången mellan 4- och 8-cylindersdrift tar endast ett par hundradelar av en sekund. Det enda man
som förare märker av detta är en
indikering på instrumentpanelen.
COD-tekniken sänker bränsleförbrukningen enl. ECE med ca 5%.
Ännu större besparingar – på ca
10% – är möjliga när man kör i lite
lugnare hastigheter. Aktiva motorlager med fasförskjutna motsvängn-

ingar kompenserar för de vibrationer
som uppstår vid 4-cylindersdrift.
4.0 TFSI är kopplad till en 8-stegad
tiptronic-växellåda med extra korta
växlingstider.
Automatväxellådan
har två lägen: D och S. Vill man
växla själv kan man använda växlingspaddlarna på ratten eller växelspaken som har en unik RS-design.
De lägre växlarna är korta för verkligt sportig prestanda, medan de
långa utväxlingsförhållandena i de
högre växlarna sänker bränsleförbrukningen.
RS 6 Avant är utrustad med quattro permanent fyrhjulsdrift där själva hjärtat i den vektorbaserade
momentfördelningen utgörs av en
självspärrande
mellandifferential
med ett förhöjt spärrvärde. Temperaturen regleras av en oljekylare. Om
man så vill, kan sportdifferentialen
steglöst fördela motorns drivkraft
mellan bakhjulen för att öka smidigheten och stabiliteten ytterligare.
Nya RS 6 Avant är den första RSmodellen från Audi som är utrustad
med en speciellt anpassad luftfjädring som standard. Den dynamiska
inställningen för den adaptiva luftfjädringen på RS 6 sänker karossen
med 20 mm.
Systemet kombinerar luftfjädring
med dämpningsreglering och anpassar sig efter vägförhållandena,
körstilen och det läge som valts på
Audi drive select med vilket föraren
själv i flera steg kan påverka bilens
köregenskaper.

Audi erbjuder också det styvare systemet ”sportfjädring
plus” med Dynamic Ride Control (DRC) som ett alternativ
till den adaptiva luftfjädringen.
Systemet består av stålfjädrar
och justerbara 3-vägs-stötdämpare som via en central
ventil sitter kopplade diagonalt
via oljeledningar för minskade
karossrullningsrörelser.
Ett
annat tillval är den dynamiska
styrningen som har steglös
styrkraft och utväxling. Detta
system kan också integreras i
Audi drive select och är precis
som den standardmonterade
elektromekaniska
servostyrningen anpassad speciellt
för RS 6 Avant.
Bromsarna bjuder på kompromisslös prestanda. De
fyra ventilerade bromsskivorna är av en viktbesparande
konstruktion och har en vågliknande kontur. Skivorna
fram har en diameter på 390
millimeter med svartlackerade
6-kolvs bromsok som även
kan väljas röda. Som tillval
finns dessutom kolfiberarmerade keramikbromsar med en
diameter på 420 mm. Bromsoken är då lackerade i antracitgrått.
Den elektroniska stabiliseringskontrollen (ESC) har ett
speciellt sportläge och kan
även kopplas ur helt.

Nya Audi RS 6 Avant levereras
som standard med smidda,
högglanspolerade 20”-fälgar
med dubbel 7-ekersdesign.
Som tillval finns gjutna 21”-fälgar i tre olika utföranden: högglanspolerade silver, polerade
svarta, resp. polerade titanlook.
Karossen består till 20% av aluminium och innehåller många komponenter av höghållfast stål. Nya Audi RS 6 Avant
väger ca 100 kg mindre än den
förra modellen. Det förbättrade effekt/vikt-förhållandet
bidrar till ännu bättre köregenskaper med högre prestanda
och lägre förbrukning.
Ett antal speciella RS-designdetaljer framhäver det distinkta utseendet. Det man
lägger märke till först är de
matta
aluminiumdetaljerna
på karossen, den svarta högglanspolerade
kylargrillen,
stötfångarna,
skärmarna,
tröskelbreddarna och den stora takspoilern. En diffusor och
två stora, elliptiska avgasrör
ger bakpartiet dess speciella
karaktär.
Två stylingpaket – Matt aluminium eller Carbon – gör
det möjligt att individualisera
ytterligare. Nya Audi RS 6
Avant kan fås i nio olika lacker, däribland exklusiva Daytonagrå matt. Tillval från Audi

Exclusive erbjuder ännu
fler möjligheter till individualisering.
Den sportiga och eleganta
förarplatsen i nya Audi RS
6 Avant är helt inriktad på
föraren. Instrumenten är
svarta med vita tavlor och
röda visare. Den treekrade
multifunktionsratten med
sin platta nederdel, de
belysta
instegslisterna,
varvräknaren,
MMI-displayerna och förarinformationssystemet pryds alla
av ett RS-emblem.
En nyhet i förarinformationssystemets RS-meny
är växlingsstapeln. Ju
högre varvtal, desto fler
gröna segment tänds upp.
Stapeln går över i rött
och börjar att blinka när
varvtalet börjar närma sig
det röda strecket. Displayer för växelläge, turbotryck
och oljetemperatur avrundar tillsammans med en
digital hastighetsmätare
det speciella förarinformationssystemet för RS 6.
Fotstödet, pedalerna och
reglagen på MMI navigation har aluminiumoptik.
Den dekorativa ramen runt
den infällbara monitorn går
i pianolacksvart, och de
invändiga dörrhandtagen
har en läcker design med

dubbla lister – en klassisk
RS-finess. Kolfiberinlägg
är standard – som tillval
finns ytterligare sex material att välja mellan. Det
standardlevererade svarta
innertaket kan också fås
i månsilver eller svart Alcantara.
Sportstolar med utökade
sidostöd,
integrerade
nackskydd och RS 6-emblem är standard. De är
klädda i en kombination av
svart Alcantara och läder,
och mittsektionerna pryds
av
diamantmönstrade
sömmar. Sätena kan också fås klädda i högklassigt,
rutmönstrat Valcona-läder
i svart eller månsilver.
Som tillval erbjuds elmanövrerade deluxsäten
med minnesfunktion. Audi
RS 6 Avant levereras som
standard med två sportigt
skålade baksäten. Som
tillval finns ett baksäte med
plats för tre personer. Lastutrymmet har en volym på
upp till 1.680 liter.
Svensk lansering sker under sommaren 2013, pris
är ännu ej fastställt.
Bild & Text: Audi
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Underground Raci

Amerikanska tuningfirman Underground
Racing som är kända för sina dubbelturbokit till Lamborghinis har varit i farten igen.
Underground Racing’s dubbelturbokit till Lamborghinis har varit populära
under många år nu. Det kit som vi sett
mest av hittills, är det till Gallardon. Men
nu har de tagit fram ett kit till Lamborghi-

nis senaste tillskott, Aventador.
Dock var detta inte gjort i en handvändning då Lamborghini jobbade hårt
med att försvåra eftermarknadsföretag att ge sig på dessa motorer, men
Underground Racing har lyckats efter många timmars arbete. Med kitet
monterat lämnar det i vanliga fall 700
hästars monstetr ifrån sig yttligare
500 hästkrafter och hamnar på 1.200
hästar. De har klockat sitt exemplar

från 0-100 km/h till 2,2 sekunder
med vanliga gatdäck, tänk er den
åkturen. Med dagens dollarkurs
får du hosta upp strax över miljonen för att få dubbelturbo-kitet
installerat på din Aventador.
Bild: Underground Racing
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Nya Porsche Caym

Den nya, tredje generationen av
Porsche Cayman är en helt nyutvecklad bil. Den är längre och
lägre, lättare och snabbare, kraftfullare och mer effektiv än någonsin. Längre hjulbas, ökad spårvidd
och större hjul ger den unika prestanda i sin klass. Nya Cayman får
världspremiär på Los Angeles bilsalong 2012.
Nya Cayman har samma typ av
innovativa lättviktskaross som
Porsche 911 och Boxster. Det gör
den upp till 30 kg lättare, beroende
på modell och utrustning och den
drar upp till 15 procent mindre
bränsle än föregångaren - trots
högre motoreffekt och förbättrade
prestanda.
Den nya generationen av Porsches
tvåsitsiga mittmotorsportbil lanseras i två versioner: Cayman och
Cayman S. Grundmodellen har en
2,7 liters sexcylindrig boxermotor med 275 hk (202 kW). 0 - 100
km/tim går på cirka 5,4 sekunder
beroende på utrustningsnivå och
toppfarten är 266 km/tim. Bränsleförbrukningen vid blandad körning,
enligt NEDC, är mellan 7,7 liter per
100 km och 8,2 liter per 100 km
beroende på val av växellåda.
3,4 litersmotorn i Cayman S ger 325
hk (239 kW). Från stillastående kan
den nå 100 km/tim på 4,7 sekunder
med rätt utrustning. Toppfarten är
283 km/tim och bränsleförbrukningen är från 8,0 liter per 100 km till

8,8 liter per 100 km beroende på
val av transmission.
Båda versionerna har som standard sexväxlade manuella växellådor. Porsches sjuväxlade dubbelkopplingslåda (PDK finns som
tillval. Den ger både snabbare acceleration och bättre bränsleekonomi.
Porsche erbjuder ett par nya tillval i den nya modellen, till exempel adaptiv farthållare (ACC) som
anpassar hastighet och avstånd
till framförvarande trafik, och ett
speciellt framtaget ljudsystem
från Burmester. Nyckellös dörröppning och start är ett annat
tillval.
Nya proportioner, framträdande
linjer
Nya Cayman har nya proportioner
men är ändå en typisk Porsche.
Förlängd hjulbas, kortare överhäng och 18 eller 19-tumsfälgar
markerar den nya bilens förbät-

trade köregenskaper. Designen
kännetecknas av precisa linjer
och skarpa skulpturala veck. De
förstärker bilens låga, utsträckta
silhuett där vindrutan förskjutits
framåt och taklinjen sträcker sig
längre bak.
Särskilt lägger man märke till dörrarnas urtag som leder insugningsluften via bakskärmarnas luftintag direkt in till motorn.
Framifrån utmärker sig nya Cayman genom de stora luftintagen i
stötfångarna. Lika framträdande
är den stora låga bakluckan av aluminium och bakpartiet som sveper runt hörnen. En tunn bakre
spoiler är fast monterad direkt
på bakluckan och jämfört med
Boxster är den högre och har en
brantare vinkel.
Nya Cayman lanseras i mars
2013.
Bild & Text : Porsche

SMS:a

till 72970 och förverkliga en dröm!
Då skänker du 20 kr i månaden som förverkligar svårt
sjuka barns önskedrömmar, som att besöka en djurpark.
www.minstoradag.org

Krönika
Text : Daniel Serénus
Foto: Rani, Talvis & Serenus

Det känns som en ära att få
skriva årets stora krönika
om allt och alla. Men när
man skall summera en säsong måste man tänka tillbaka och då minns man ju
bara de bästa bitarna. För
det var ju århundradets kanske regnigaste sommar, men
det minns snart ingen. Trots
mina 26 år har jag insett att
man en dag kommer sitta och
äta bröstkarameller och klaga på att allt var bättre förr.
Det är då jag skall tänka på
dagen då jag komponerade
ihop denna krönika. För vad
har egentligen hänt denna
säsong? Jag skulle vilja säga
att vi har sett duktiga entreprenörer som visat att man
kan skapa något stort genom
lite engagemang. Vi har fått
en helt ny Time Attack-serie
och en superbt marknadsförd
drifting-serie.
Imponerade
tycker jag att man lyckats få
till riktigt professionella serier i Sverige. Vi har även fått
en drifting-mästare vid namn
Johan ”Hollywood” Halvardsson som gjort en fantasktisk
säsong. Sedan är jag mycket
imponerad av driftingteamet
Limmet som verkligen byggt
det man kallar ”image” med
den förvånade smile-gubben.
Precis detta kommer det behövas mer av för att bygga

Halmstad Sports
Car Event.

Route of Sweden

profiler och team som folk vill
följa. Det jag nu hoppas på, är
att vi även kan få se lite mer
webbTV-produktioner som får
upp ögonen för båda de nya serierna. Det finns så många duktiga producenter på webben
så det borde inte vara någon
omöjlig uppgift.
Sedan tilldelades GreenLight
Award till Lukas Koos. Bilbyggarnas egen guldboll som media jämförde priset med. En bra
jämförelse tycker jag, då priset
är till för att visa respekt till alla
duktiga där ute.
Men tillbaka till tankarna om
dåligt väder. För Gatebils-helgen blev ingen höjdare, trots

Gatebil Rudskogen.

Elmia.

det så minns jag knappt
regnet alls, utan mer de
halvnakna tjejer som inbjöd
till gytjebrottning på campingen bredvid eventområdet.
Vill medge att varken jag
eller Christoffer kände för
att acceptera inbjudan.

Time Attack.nu
Deltävling 1,
Kinnekulle.

Karlstad
Motormässa

Tittar vi på sportbilsmarknaden, har det spottats
ut en rad nya modeller från
en rad olika tillverkare. Skall
jag nämna min favorit så
måste det bli en konceptbil
från Lamborghini, SUV:en
Urus. Men om denna bil blir
verklighet vågar ingen svara
på. Men den är helt klart rå.
Jag vill summera säsongen
med en stor tumme upp för
alla trevliga människor man
lärt känna och alla duktiga
evenemangsarrangörer vars
event vi fått besöka. TACK!

Ljudia-dagen.

Fotosession.

Elmia
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