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R.I.P Paul Walker.
Det känns fortfarande lite overkligt att skådespelaren Paul Walker
lämnat oss. För er som inte vet
vem Paul Walker var, skall jag
kort förklara. Paul Walker var en
skådespelare och förknippas med
filmerna The Fast and The Furious.
Första filmen i serien satte strora
spår i bilbyggartrenden. Själv var
jag som besatt av filmen och såg
den om och om igen på min VHSspelare. Även om jag inte hade
körkort 2001 när filmen släpptes,
gjorde den att alla fick upp ögonen
för japanska sportbilar. Andrahandsvärdet på Toyota Supra MkIV
gick upp avsevärt.
När vi den första december fick
nyheten att huvudrollsinnehavaren Paul Walker gått bort, blev det
moralpanik i sociala medier. Alla
ville visa sin respekt för Paul och
personligen trodde jag nog inte att
hans fans var så många och så
sorgsna. För mig var han en enormt
duktig skådis, rätt snygg och en viktig del i världens kanske bästa film.
Det gjorde att jag faktsikt blev rätt
ledsen. Att dessutom behöva dö
bara 40 år gammal är fruktansvärt.

gen hur Paul dog. För om nu ödet
väljer att jag skall dö, så hade jag
gärna gjort det i en Carrera GT.
En extremt vacker skapelse. Jag
vill heller inte dö i 50 km/h, utan
gärna i 200. Varje gång jag sätter
mig brevid någon i en sportbil eller
tävlingsbil, säger jag till mig själv:
Om jag dör nu så hade jag i alla fall
roligt innan jag dog.
Sedan skall ni inte tolka detta fel.
Jag vill inte att någon skall dö, men
hellre dör jag i en Carrera GT än i
Toyota Aygo. Hoppas inte detta gör
mig till en sämre människa, utan jag
vill bara vara ärlig hur jag känner.
Men att Paul Walker lämnat oss är
förfärligt och jag sörjer med hans
familj och vänner. Jag blir också
stolt att se att så många vill hylla
Paul som person. Men till er som
skrattar åt detta engagemang; er
kan jag tyvärr inte skänka något
stöd. För om någon vill hylla sina
förebilder och personer som de anser betytt mycket för dem, så ska
de få göra det hur de vill och när de
vill. Tycker du det är fel så kan du
väl hålla det för dig själv.

Vila i frid Paul och Roger, så tar vi
Men nu måste jag vara lite poli- en tur i Carreran tillsammans när vi
tiskt inkorrekt. Jag avundas nämli- ses i himlen tycker jag.
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Vi kan billjud!
490:JVC KD-R441
CD/MP3-spelare, USB för MP3/WMA ﬁler, AUX-ingång,
Effekt: 4x50W. LP ﬁlter. Ord.pris: 690:-

Bilstereo
449:-

Kenwood KMM-157
Media-spelare (ej CD), USB för
MP3 ﬁler, AUX-ingång, 1-lågnivå
och 4x50W. Ord.pris: 599:-

649:-

Pioneer MVH-360BT
Mediaspelare (ingen CD), Blåtand.
USB med fullt iPhonestöd. AUXingång, 2-lågnivå. Ord.pris: 999:-

990:-

Kenwood KDC-3357UY
CD/MP3 med AUX & USB-ingång
på fronten, 2-lågnivå, 2.5V, fjärr,
ﬂippfront. Ord.pris:1498:-

1190:-

JVC KD-R741BT
Bluetooth, streama trådlöst.
Mikrofon. AUX/USB, iPhone-stöd
1-lågnivå. Ord.pris: 1290:-

1590:-

Kenwood KDC-BT53U
CD/MP3 med 3-lågnivå, 4x50W,
USB/AUX på fronten, Hög/lågpass
ﬁlter. Ord.pris: 1899:-

2798:-

2790:-

Baspaket

998:-

1798:-

2598:-

3998:-

JVC & GAS paket
JVC KD-R741BT, utrustad med
blåtand. USB och AUX-ingång på
fronten. Högtalarna kommer från
GAS Alpha-serie och ﬁnns i ﬂera
olika storlekar att välja mellan.
Ord.pris: 2386:KENWOOD & GAS paket
KDC-BT47SD, utrustad med
Bluetooth, SD-kortplats, USB/
AUX-ingång. 3-lågnivå. Högtalare
ur GAS Silver-serie. Ord.pris:
4299:Pioneer & GAS silver paket
DEH-80RPS utrustad med dubbla
USB (baksidan), AUX-ingång på
framsidan, 3-lågnivå (5v), Blåtand
streaming, 16-bands graﬁsk
EQ, tidskomp. Tillsammans med
högtalare ur GAS Silver-serie.
Ord.pris: 5586:-

Kicker 2x12" baspaket
Kicker Comp DCWS122 baslåda.
Tillsammans med Kicker CX3001
slutsteg på 300 Watt RMS
Ord.pris: 5490:-

3998:-

DLS Reference RM-20
En liten, smidig och kraftfull 2-kanals förstärkare på 2x80W med
hög prestanda och ljudkvalité som
ger ett rejält lyft till högtalarna.

2195:-

ROCKFORD FOSGATE P500X1
Kraftigt 1 ohmstabilt monosteg
i Punch-serien. 500W i 1 Ohm.
Högnivåingång. LP-ﬁlter.

3998:GAS Silver 2x12" baspaket
Nya silver basarna med en
kraftig 150 oz magnet, dubbla
talspolar, 1000W max, 500W RMS
per bas. Tillsammans med PRO600
som lämnar hela 1x600 W RMS vid
2 ohm. Ord.pris: 7192:-

4998:-

B² audio AS12 + Quota 1x1200W
Baspaket för dig som vill spela
riktigt, riktigt högt. 2x12” B² audio
AS12 basar med effekttålighet på
600W max/st. Basarna drivs av B²
audio Quota Mk2 monosteg som
lämnar 1200W RMS i 1 Ohm
Ord.pris: 10792:-

8998:-

fr

798:-

Rockford Fosgate P1
Senaste utgåvan av "The Punch"
P1 lirar bättre än föregångaren.
8"- 798:- 12"- 998:- 15"- 1298:-

895:-

JBL GTO
Senaste utgåvan av JBL GTO är
rejält uppdaterad och lirar ännu
bättre än föregångaren.
8"- 895:- 10"- 998:- 12"- 1198:-

1798:-

2295:-

fr

5498:-

GAS PRO GPP1244
GAS PRO 12" Riktigt tjock
upphängning, limmad och sydd
kring den styva konen med vävd
struktur. Kraftigt magnetsystem
på 200oz. Dubbla 2.5" talspolar
på 4 ohm vardera, effekttålighet på
1600W max, 800W RMS.
JL Audio 12W3v3
Enastående basar. Konstruerad
för små lådvolymer. Effekttålighet
på 500W RMS. 4Ohm. Ord.
pris 2790:B2 audio HN Basar
Brutala basar, byggda med syftet
att vara värst!! Dubbla talspolar på
1200W RMS. 2x1Ohm.
10" - 5498:-, 12" - 5998:15" - 6798:-, 18" - 7498:-

Borlänge

Jönköping

Karlstad

Skomakargatan 1
Tel: 0243-800 80
Vardagar: 10–18
Lördagar: 11–16
Söndagar: 12–16

Kämpevägen 17
Tel: 036-71 45 45
Vardagar: 11–18
Lördagar: 11–16

Blockgatan 6
Tel: 054-85 06 00
Vardagar: 10–18
Lördagar: 11–15

Vid Kupolen

B² audio Zero1
Zero 1 är en kraftig monoförstärkare på 4200W i 1 ohm.
Drar runt 300 Ampere. Subsonicﬁlter 10-50Hz 24dB/Okt. Lågpassﬁlter 24dB/Okt.

11498:-

Aktiva baslådor
GAS SLIM 12SA
Tunn aktiv 12" baslåda med
inbyggt slutsteg på 400W. Perfekt
för den som har platsbrist, men vill
ha bra extra bas. Hög/Lågnivåingång. Ord.pris: 2500:-

1998:-

Basar
fr

GAS PRO2000D
En kompromisslös och brutal
klass-D förstärkare. Hög prestanda med en uteffekt på hela
1x2000W RMS vid 1ohm i ett
prisvärt prisläge.

4998:-

B² audio ES15 + Zero3 1x2000W
Paket för dig som vill spela högre
än andra. 2x15” B² audio ES15
basar på 1000W max/st. Basarna
drivs av B² audio Zero3 monosteg,
som lämnar 2000W RMS i 1 Ohm.
Ord.pris: 13994:-

11998:-

Bilstereopaket
Kenwood & GAS paket
CD-spelaren KDC-U31R med
USB/AUX-ingång på fronten &
1-lågnivå. Tillsammans med ett par
högtalare ur GAS Alpha-serie. Välj
själv mellan 4”, 5.25” eller 6,5”.
Ord.pris: 2094:-

GAS Alpha 2x12" baspaket
Senaste GAS Alpha 212 Baslådan
tillsammans med GAS PRO350
förstärkaren. 350W RMS vid
2ohm. Ord.pris: 5092:-

2998:-

Kenwood DDX-42BT
Dubbel-Din DVD-spelare med
6.1" touchskärm, 3-lågnivå (4volt).
Bluetooth med streaming.Bra
ljudinställnigar och förstärkare.
Ord.pris: 3990:Alpine IDE-178BT
Media-spelare, 3-lågnivå (4volt),
USB/AUX. App till iPhone/Android
Bluetooth. Ord.pris: 3998:-

Slutsteg

Vid viadukten

Våxnäs

Inﬁnity Basslink
Optimala baslådan när basen ska
kännas, men inte synas. Kraftig10"
bas och 10" slavbas. Drivs av
Klass-D slutsteg på 2000W. Hög/
Lågnivå-ingång. Ord.pris: 3998:-

2470:-

Tillbehör
398:-

Silent Coat Vibrodamping
Silent Coat är ett kvalitativt dämpmaterial som är perfekt att dämpa
golv, dörrar och bagageutrymme.
20 ark 390x200mm motsvarar 2m2

598:-

20mm2 Kabelkit
Komplett kabelkit, med äkta
kopparkabel, för inkopplning av
slutsteg. Passar slutsteg mellan
300-750 Watt RMS.
Rockford Fosgate kondensator
Kondensator på hela 1Farad. Ger
extra snabb kraft till steget.
Klarar 50mm2 kabel.

998:-

Trollhättan
Överby
McDonald’s

Anes väg 5
Tel: 0520-832 80
Vardagar: 10–19
Lördagar: 11–16
Söndagar: 11–16

vid

Örebro

Webbutik

Adolfsbergsvägen 14
Tel: 019-20 67 60
Vardagar: 12–18

Tel: 019-20 67 50
Vardagar: 9:30–16:30

Bakom Säljarn, Elon

Återförsäljare billjud Göteborg CD-Bilradio 031-220 850, Tierp Tierps Radio & TV 0293-718 21,

Charlottenberg Euronics 0571-20 777, Lidköping JGsTrading 0510-284 93

www.brl.se
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Varje inköp av delar har varit mycket välplanerat och genomtänkt för att passa
bilens ändamål. Men trots allt som är ombyggt skriker ändå inte bilen racebil.

Nissan R35 GTR är en uppföljare inom Skyline-familjen,
vilken varit en oerhört populär japansk bilmodell sedan
mitten av 60-talet. Nissan
GTR, som började säljas under 2007, har varit lite av en
drömbil att äga för Stockholmskillen Daniel Wembo. Daniel har sedan barnsben blivit
hjärntvättad med bilar av sin
far, som han själv säger det.
Med tanke på vilka fordon han
ägt under sina år, ser man direkt att han gillar vältrimmade
bilar.
Ett av elementen som triggade mig mycket var att ingen
annan i Sverige ännu hade
gått ”All in” på en GTR, utan
de flesta låg runt en steg 1-2
nivå, Säger Daniel.
Redan två år innan inköpet av denna Nissan blev
av, började han bolla tankar
och idéer med JRM. När väl
Daniel hittade ett fint svensksålt exemplar år 2012, började den roliga resan mot en
snabb TimeAttack-bil. Killarna på JRM fick äran att börja
trimma bilen redan efter två
dagars ägande.
Jag har sedan 2006 haft ett
starkt samarbete med JRMRacing i Södertälje, vilka gjort

Välanvänd sportbil.

det mesta av modifikationerna på mina banbilar, säger en
nöjd Daniel.
Daniel har alltid prioriterat
funktion och driftsäkerhet
framför ”styling”. Under första
säsongen på banan med bilen
hade JRM-killarna gjort ganska basic modifieringar, sådant
som de flesta börjar med när
man trimmar sin bil. Det vill
säga uppgraderad mjukvara,
avgassystem, bromsskivor,
belägg,
bussningar
och
fjäderbensstag. Dessa saker
påverkar ändå väldigt mycket
på en bil som denna. Daniel körde med denna setup
på några bankörningar och
märkte rätt snabbt att vissa
delar behövde uppgraderas
för att trimma tiderna ännu
mer. Vi minns mycket väl när
vi pratades vid med Daniel på
lunchen under en av TimeAttacks deltävlingar på Mantorp
Park 2012. Han var riktigt nöjd
med bilen och några större
modifieringar skulle inte göras
med den, vilket han nog får
äta upp såhär i efterhand. Innan säsongen var över köpte
Daniel effektivare fjäderben
runt om och det arbetades
vidare på hjul- och chassiinställningarna för att optimera
bilen perfekt. Med sin första
säsong i TimeAttack-serien

Här styr Daniel sina 699 hästar.

avklarad, kände han sig ändå rätt
nöjd med både bilen och sig själv.
Givetvis blev det även en pallplats
som totalt trea i Club Challengeklassen.
Redan nu hade jag bestämt mig
för att till 2013 hoppa upp till hög-

R-däcken avslöjar Daniels
kärlek för bankörning.

sta klassen för att tävla mot de mer renodlade
racebilarna för att se hur bilen och jag själv
skulle leverera där, säger en taggad Daniel.
Innan det var dags för vinteride av bilen,
kördes den till JRM och motorn uppgraderades med en rad olika saker. Efter detta arbete kunde nu bilen köras med E85 för att få
ut högre effekt, avgasflödet blev bättre i form
av en ny downpipe, samt bättre kylning i och
med ny intercooler.

Vad har Nintendo 8-bitars
gemensamt med Nissan?
De kommer från samma land.

När man kör mycket och pressar bilen hårt på
banan så sliter det väldigt mycket på bilen och
delarna och jag ville ha en driftsäker bil för att
få så mycket tid som möjligt på banan och inte
i depån, säger Daniel.
JRM vet vad de håller på med och bilens effekt blev efter detta 699hk/900Nm utan att
byta någon av motorns inre delar. Det hanns
även med några provkörningar innan bilen
kördes in i ett varmt garage under vintern.
Daniel vill hålla bilen hyffsat original utvändigt

eftersom den då och då gasas lite ute i trafiken och inte
bara på bankörningarna.

resten av säsongen var han
uppe i toppen och fightades.
Totalt blev det en tredjeplats, vilken vi på redakSäkerheten är en punkt som tionen tycker är en riktigt bra
Daniel prioriterar ganska bedrift!
högt upp på listan eftersom
det blir rätt höga hastigheter Detta är ett pågående prosamt tighta kurvor på vissa jekt. Jag har i dagsläget
banor. För att vara på säkra planer som sträcker sig
sidan monterades en Cusco minst två år framåt. Ambihalvbur som klätts om så tion är hög och jag kommer
att det ser ut som om den uppgradera bilen efter huskulle kunna vara monterad vud och konkurrens, säger
från fabrik. Originalstolarna en nöjd Daniel.
har blivit ersatta med två
Sparco EVO 2 samt Takata Redan nu har det hänt saker
4-punktsbälten för att verkli- med bilen sen vår fotograf
gen sitta fast. Då bilen ska förevigade den. Bland annat
hållas hyffsat diskret som har den gått från pärlemohan säger, har inte några vit till ”matt gray aluminium”.
större aerodynamiska delar Även en extra motor håller
monterats, utan diskreta di- på att byggas ihop av JRM,
ton som ändå uppfyller sin med smidda delar från HKS
funktion, givetvis fina delar och vassare kammar, samt
från APR.
med ett HKS GT-800+ turbo-kit. Ambitionen för nästa
Nu kändes bilen helt redo år är högre än någonsin förr
för en ny säsong och jag var skulle vi nog vilja påstå och
mer taggad än någonsin, då kommer Daniel inte nöja
säger Daniel.
sig med en tredjeplats, utan
det är högst upp på pallen
Säsongen 2013 i TimeAt- som gäller.
tack-serien skulle visa sig
bli riktigt bra. Daniel visade
verkligen framfötterna ordentligt. På de två första
deltävlingarna tog han hem
första platsen och under

Inför 2014 har Daniel redan
ändrat färgen på bilen och
motormässigt kommer den

FAKTA

Namn: Daniel Wembo
Ålder: 34
Bostadsort: Bromma, Stockholm
Arbete: Egenföretagare
Fritidsintressen: Motorsport, golf och skärgårdsliv
Bilmodell: Nissan GT-R (R35)
Årsmodell:
Hur länge har du/ni ägt bilen:

www.jrm-racing.se www.stancetech.se www.
nkm-sweden.se www.facebook.com/nkmtateam
www.radne.se www.timeattack.nu www.nordictimeattack.com

Autolife Garaget mitt i
Stockholm erbjuder en trevlig
vinterförvaring.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det ligger i familjen. Pappa Bertil var en av huvudpersonerna i Vallåkra-gänget. Jag går i pappas
fotspår med att fortsätta bygga om Volvo, samt driva Vallåkraträffen tillsammans med Per och
Björn Östman
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Jag tror en sexa. Jag har mycket kvar att lära och vill jag alltid bli bättre. Jag har byggt om tre bilar
så en sexa vore lagom för mig.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Jag har egentligen två. När jag satte ihop min Volvo S60 T6 gjorde jag det under 2012 års
varmaste dag. Man ville bara till stranden, men icke.
När jag byggde min C30 och skulle jag ta av mina helt nya Nitro-fälgar, så hade de satt sig i
speacern och jag fick borra ut dem.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Får nog säga elektronik. Jag har mycket kvar att lära där.
Vem är din bilförebild?
Sedan jag kunde gå har alltid pappa Bertil varit min stora förebild och är än idag. Men såklart har
man fler, Chip Foos, Mats Tholander och Lukas Koos m.fl.
Bästa garage drycken?
Allt går ner, men kaffe är aldrig fel.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Väldigt olika. Bygger man är det varje dag, men när man inte bygger är det kanske någon gång i
veckan.

Fakta
Namn:
Niklas Wilhelmsson
Ålder:
23
Bor:
Vallåkra
Arbete:
Edenhall Mekaniska
Verkstad AB som service
tekniker, deltidsbrandman
inom Helsingborgs Brandförsvar
status:
Nått åt sambohållet

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Inte just nu. Hjälper pappa Bertil med hans ’34 Volvo Hot Rod med V8. Jag har idéer och planer men
plånboken måste få andas ut lite med. Nått projekt kommer...
Foto: Johan ”Nosslin” Nilsson
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ALLT FÖR SPOTBILSÄLSKAREN

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Martin Hansson

Första helgen i juli hade vi besök av den
europeiska driftingserien Drift Allstars. Deltävling två av sex hölls på svenska banan
Sturup Raceway.
Den yngsta tävlande under helgen var
14-åriga Jack Shanahan från Irland och
som slutade på en femteplats. Den som
plockade hem mest poäng under round 2
var Juha Rintanen från Finland. Han tävlade med sin Nissan S14 som har en 2JZGTE motor på 750 hästkrafter.

Finns inga problem,
bara lösningar.

Grymma driftare från
många olika länder var
samlade.

14-åriga Jack Shanaha,
driftingförare från Irland

Tokan lyckades inte plocka hem
någon pallplats.

Även Opel GT kan bli en potent
driftingbil.

Nya z4:an.

Nya Toyota Corolla.
Allstar? i mitten hittar vi Johan
Halvarsson, som 2012 vann SM i
drifting.

Segern gick till Finland och
Juha Rintanen

EVENEMANG
Text: Daniel Serenus
Foto: Johnny Odden,
Christoffer Talvis

Lukas
Koos,
Morgan
”EplaMojje” Svennarp, Nikals Wilhelmsson, Johan
Holm, Viktor Mårtensson,
Mattias ”Pain” Henriks,
Rickard Kindwall, listan kan
göras lång av duktiga bilbyggare som besökte årets
GreenLight gala . Även
kända bloggare, fotografer,
företag och träffarrangörer fanns på plats när man
skulle dela ut pris till årets
bästa prestationer.
Den 16 november arrangerades för tredje året i
rad GreenLight Galan. En
gala för bilentusiaster. På
plats fanns stora delar av
bilbyggar-eliten, personer
vars byggen tagit hem en

Tommy Lindblad, Korrekturläsare på GreenLight
Magazine med sin fru,

rad priser under säsongen.
Men denna afton skulle
inte bara bilbyggarna hylladas utan även arrangörer
av bilevenemang, bilfotografer och andra bilrelaterade projekt som vi hittar på
nätet.
Tanken med galan är att
man skall träffas utan bilar och bara umgås, säger
Daniel Serénus, Initiativtagare till galan.
Totalt delar man ut pris i 15
olika kategorier till över 60
nominerade. Att bara vara
nominerad är en bragd för
sig, med tanke på hur många duktiga bilbyggare som
finns, berättar Daniel.
Några av dem kategor-

Priserna var specialdesignade av Autofab, Rickard
Kulle och Mikael Norrman.

Time Attack förarparet Helene Nordbäck
och Joakim Dyrstedt.

ier man valt att hylla är bästa
kvinnliga bilbyggare, bästa
kreation och bästa billjud. Man
uppmärksammar även de nya
växande motorsporterna drifting och time attack.
Med flera hundra ”likes” och
kommentarer på sociala medier samt många tack mail är
arrangörerna stolta. De 150
gästerna som besökte galan
verkar nöjda med deras insats
för bilkulturen.
Bilbyggarvärlden hoppas på att
de orkar arrangera evenemagen flera år framöver.

Bilbyggaren Lukas
Koos med sällskap.

Galan sändes live på
JamFm och Radioprataren Andre Lång
höll igång lådan.

Time Attack serievinnaren Mikael
Engblom med
sin dam Lisa Palm.

Trevligt sällskap!

Långe-Micke (VD på L-M-R) med OnRoaders-grundarna och
driftingåkaren Viktor Mårtensson.

Dalmasen känd från Youtube var förbannad över hur man kan ta
bort SAAB-klassen när man är i Trollhättan.

Daily Fresh grundaren Sebastian Simonsson med sambon
Anna.

Herr och Fru PAIN!

Kvinnlig fägring när Girls On Track tog hem Bästa
Event.

Rivaliteten om Årets Manliga bilbyggare kändes av när Hans-Ove till vänster
och Johan Holm till höger körde arga leken.

Rickard Kindvall känd Volvobyggare med fru samt vännen
och Bilfotografsnominerade Hjallmar Van Hoek.

OnRoaders.com tog
hem Bästa Online.

Bilbyggaren Niklas
Wilhelmsson med
sällskap

Mr. Tuning tog hem
Bästa Företag!

Bloggaren och bilbyggaren Pierre Ingelsgård var på plats. Som
vanligt med färgmatchande outfit.

Armela Sunnercrantz blev med sitt S40-bygge Årets Kvinnliga Bilbyggare.

Lukas Koos tar hem Bästa Kreation. Detta med sin
otroliga Aston Martin Hyundai

TEAM JAMFM.se
Grym webbradiostation!

Totalt blev det 150 gäster som njöt av underhållning
och av en trevlig kväll i festens tecken.

En Sprallig trollkar
vid namn Luddini bjöd
publiken på en del
häpnadsväckande tricks,
men med ett stort leende
på läpparna.

Mikael Engblom tog hem
Bästa Time Attack.

Hederspriset GreenLight Award gick till en
tårögd Ralph Bohman. För sina insatser för
svensk Time Attack. Prisutdelare var
Halmstad Sport Car Event.

Bästa Reportagebil :
Mattias ”Mr. Pain” Henriks
Bästa Kreation: Lukas Koos
Årets Online: Onroaders.com
Bästa Billjud: Jens Germundsjö
Årets Företag: Mrtuning.se
Bäst Drifting: Johan Andersson

Tidningens fotograf Rani
Giliana och Hellen visar stolt
upp sina troféer.

Bästa Tyskstuk/Stance/Hellaflush:
Björn Enghed
Bästa Time Attack: Mikael Engblom
Bästa Volvo: Niklas Wilhelmsson
Årets Bilfotograf: Rani Giliana
Bästa Tuning Car: Geir Atle Nordlunde
Bästa Event: Girls On Track
Bästa Kvinnliga Bilbyggare:
Armela Sunnercrantz
Bästa Manliga Bilbyggare: Johan Holm
GreenLight Award: Ralph Bohman

Nu blir det efterfest med Anders
Bagge tänkte nog Johan från företaget Ljudia.

TUNING CAR
Foto: Rani Giliana
.
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EVENEMANG
Text: Timeattack.nu
Foto: Rani Giliana

Tommy Karlsson körde på med
sin hyperhäftiga Subaru.

DELTÄVLING 5
Club
1.Peter Wärhner 1:12,813
2.Rasmus Åberg 1:13,195
3.Marcus Carlsson 1:18,339
Club Challange:
1.Nore Eriksson
1:07,429
2.Pontus Parneryd 1:09,657
3.Mark Bäck
1:11,829
Pro/ Pro Mod.
1.Robin Antonsson
2.Gustaf Burström
3.Joakim Dyrstedt
4.Mikael Engblom
5.Daniel Wembo

1:05,727
1:06,171
1:06,265
1:07,036
1:07.170

ista deltävlingen blev precis så dramatisk som säsongen byggt upp den till. Ett
tag var det tvivelaktigt om banan var i
skick för att köra, men en heroisk insats
av många förares anhöriga gjorde att vi
kunde utöka säkerheten på ett bra sätt.
Sista tävlingsdagen började i regn och
prognoserna var mörka. Många hade
fått problem under lördagen och flera
förhandsfavriter lyckades ta sig till start
enbart efter rena mekarbragder.
För att genomföra tävlingen på ett säkert
sätt beslutades att bara köra två kvalheat
och därefter finalerna. Monsunregnen
avtog dock och allt eftersom dagen gick
blev banan torrare, vilket avspeglades i
tiderna. Men helt torrt blev det aldrig.
Rasmus Åberg knep bästa kvaltiden i
Club, med 1:16.293 på nionde och sista
varvet. Peter Wärhner försökte kontra,
men snuvades med mindre än 6 tiondelar på pole position. Detta innebar att
han tappade segern i RM till Nore Eriksson! I finalen visade han dock var skåpet skulle stå och satte snabbaste varvet
med 1:13.981.
Nore Eriksson körde helt outstanding
och även om Pontus Parneryd tog in på
honom medan banan torkade, kunde han
inte komma ikapp säsongens suverän.
I finalen satte sen Nore 1:09.656 på
första varvet och ingen kunde matcha
det, även om de sannerligen försökte.
Mikael Engblom snodde pole position i

Till och med en 994 kan bli grym
med lite Time attack-detaljer.

Pro-klassen med 1:10.951, drygt 2 tiondelar före Joakim Dyrstedt.
Finalen blev ännu snabbare och alla fem
körde fortare än Mickes bästa kvaltid.
Men ingen var snabbare än Micke själv:
1:06.896. Jocce fick nöja sig med andraplatsen och bakom honom stal Pär Eklund
den tredje pallplatsen.

Från norra Norge hade Lars
Magnussen kommit för att köra
Time Attack. Men tyvärr fick han
problem och i Warm up fick bilen
bärgas av banan.

Vi på TimeAttack.nu vill tacka alla förare, partners och
supporters för denna säsong som officiellt är till ända.

Daniel tycker till:

Motorjournalisten Daniel Serénus har följd utvecklingen
av den nationella Time Attack-serien 2013.
Serien har bjudit på mycket exposivitet och man har
sett förra årets förare växa något enormt denna säsong.
Robin Antonsson som jag hade som favorit innan säsongen började, startade inte i alla lopp denna säsong och
han var heller inte tillräckligt bra bra för att vara i toppen.
Men Robin kommer att gå starkt ut nästa säsong hoppas
jag, oavsett vilken av de tre Time Attack-serierna han
väljer att köra.

Dyrstedt har kört bra hela
säsongen och slutade med
silver i handen.

Robin är fortfarande en mycket vass förare i mina ögon.
Sedan trodde jag mycket på Daniel Wembo som gjorde en
stark start på säsongen, men som tappade lite under säsongen. Men totalt placerade han sig på en tredjeplats. Inte
illa.
I Club så kändes det som Peter Wärhner kopplade greppet
om ledningen redan från start med sin snabba GT3:a. Men
Rasmus Åberg har utmant honom flera gånger med sin Evo
8:a. Kul att se att oavsett bil kan man köra jämt.
Sedan måste årets prestation gå till Magnus Carlsson som

med sin Suzuki kört så det ryker. Med
lite över 9 sekunder från ledaren kan
man inte annat säga att detta var en
prestation.
Magnus i en bra bil så hade nog både
Peter och Rasums fått sig en kamp.
Svårt att ta ställning till vilken serie
man kommer att följa nästa år, men
jag kommer nog att hålla lite koll på
alla.

Jimmy Ås fick problem och snart
rök det från motorrummet. Men
Jimmy kom ut oskadd även om
bilen fick lite stryk

Hellen har gjort en hel säsong
och har gjort stora framsteg
sedan 2012. Bra jobbat Hellen!

Ralph Bohman som är initiativtagare till svensk
professionell Time Attack kör
gärna sin M3:a på bana.

Robin tog dock ingen pallplats
denna säsong, men är ändå en
duktig förare.

Totalpoängställning
Riksmästerskapen 2013
DELTÄVLING 6
Club
1.Peter Wärhner
1:13,981
2.Rasmus Åberg
1:14,233
3.Marcus Carlsson 1:23,661
Club Challange:
1.Nore Eriksson
1:09,656
2.Pontus Parneryd 1:10,630
3.Fredrik Sjölander 1:13,305
Pro/ Pro Mod.
1.Mikael Engblom
2.Joakim Dyrstedt
3.Pär Eklund
4.Robin Antonsson
5.Daniel Wembo

1:06,896
1:07,236
1:08,167
1:08,384
1:09,066

CLUB
1.Peter Wärhner, 273 poäng
2.Rasmus Åberg, 253 poäng
3.Marcus Carlsson, 199 poäng
CLUB CHALLENGE
1.Nore Eriksson, 274 poäng
2.Pontus Parneryd, 242 poäng
3.Fredrik Sjölander, 203 poäng
Pro/Pro Mod Final
1.Mikael Engblom, 250 poäng
2.Joakim Dyrstedt, 246 poäng
3.Daniel Wembo, 221 poäng

www.birkaknivar.se

OUT OF TOPIC
Text:: Daniel Serénus
Foto: Daniel Serénus

Denna reportageserie har
kommit till sitt slut. I fyra nummer har ni kunna följa vårt arbete med att få ett tråkigt garage i en länga att förvandlas
till en supersnygg arbetsplats.
När vi började arbetet var det
ett stökigt och helt oisolerat
garage utan förvaringsutrymmen. Nu är resultatet något
helt annat. Det sista arbetet
blev att Leif på DoorAuto
hjälpte oss med att få upp
lite eluttag vid arbetsbänken,
samt koppla ström till larmet.
Sedan skickade Verktygsboden.se ett riktigt skruvstäd
till oss. Så nu kan vi utföra lite
mer arbete i garaget med vår
gamla projektbil. Verktygsboden.se skickade också ett
smart system med hängkrokar för sopborstarna vi hade i
garaget. Äntligen ordning och
reda på allt!

Vi investerade också i en hylla från ett välkänt möbelföretag. Detta så vi fick upp alla
tillbehör till vår Nilfisk-Alto
högtryckstvätt.
Nu verkar det som garaget
är helt klart. Vi provade att
värma upp garaget med en
gasolvärmare en kväll med
minusgrader. Vi fick upp temperaturen till 20 grader, vilket
är lite väl mycket i ett garage.
Men det bevisar att det går att
hålla värmen i garaget.
Genom lite enkla medel och
en massa professionella partners har vi för under 25.000
kr. genomfört detta projekt. Vi
är mycket nöjda med resultatet måste vi medge. Hoppas
våra läsare har tyckt det varit
lika kul som vi att utföra ett lite
annorlunda projekt.

Väggarna har
utnyttjats till max.

BUDGET

(so far)

FÖRE

Bygga vind och isolera garage – under 10.000 kr.
Städa–60 kr. i avgift + hyra av släp 2 timmar 100 kr.
Frigolit + lim till porten - 284 kr.
Nilfisk Alto grovdammsugare - ca 1100kr
Nilfisk Alto Högtryckstvärr - ca 3000kr
Färg (2 liter blått och 2 liter vitt ) - ca. 1.000 kr.
Begagnat larm – ca. 300 kr.
Reklamskylar i aluminium 0kr skulle slängas.
20kvm Pela garagegolv - ca 3300 kr
Pela kantlist till garagegolv – ca. 200 kr
Raaco sortimetskåp – 282 kr
Raaco väggsystem - 346 kr
Lux tools Bänk skruvstycke – 407kr
Lux Tools Trädgårdskrokar - 77kr
Elmaterial – 1500kr
Hylla ca 100kr
Pela Förvaringsskåp – 1998kr

Totalt 24394
Före golvläggniog

Efter golvläggning

EFTER

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

Tel: 0706-64 24 66

Limosine service

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

www.hagalimo.se
HAGA

Spacer tillverkning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

Egentillverkning av spacers efter kundens önskemål till alla bilmodeller &
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods
ect. Högsta kvalitet & passform!

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

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.

carsound.se är importör av den amerikanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även
nya återförsäljare,
hör av er!

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

www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

BYGGHANDELN FÖR BILBYGGARE
Med Kvalité sparar du pengar.

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

www.biltuning.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

“Billack, lackering- och rekondtillbehör
utan mellanhänder - förmodligen till Nordens bästa priser.”

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

up
VW twin

Med sin bränsleförbrukning på snåla, serietillverkade bil i form
endast 1,1 l/100 km sätter twin av XL1 – en tvåsitsig laddhyup! nytt världsrekord för fyrsit- brid-diesel som endast förbrukar 0,9 l/100 km. Monocoquen
siga bilar
· Innovativ citybil med laddhy- och påbyggnadsdelarna på XL1
bridsystem från banbrytande är tillverkade i kolfiberarmerad
XL1
plast. Denna innovativa och
· twin up! kan köras 50 km på el- banbrytande bil från Volkswagen
håller för närvarande på att tilldrift, helt utan utsläpp
· Världspremiär på bilsalongen i verkas i en begränsad upplaga.
Nu använder Volkswagen sig av
Tokyo
Tidigare i år presenterade Volk- de erfarenheter man skaffade
swagen världens mest bränsle- sig vid utvecklingen av denna

teknik till nya konceptbilen
twin up! – en laddhybridversion av den framgångsrika
citybilen up!. Denna fyrsitsiga
bil har vissa gemensamma
drag med XL1 när det gäller
drivsystemet – bland annat
dieselmotorn, elmotorn och
DSG-växellådan med sina
dubbla kopplingar.
Twin up! premiärvisas vid bilsalongen i Tokyo som går av
stapeln 22 november till 1 december.
Kompakt hybridsystem. Eftersom alla nya bilar från Volk-

swagen är konstruerade för
att kunna utrustas med såväl
alternativa som konventionella drivsystem, var det enkelt att förse twin up! med det
kompakta laddhybridsystemet. Den enda modifieringen
man gjorde av den serietillverkade versionen var att förlänga det korta överhänget
fram med 30 mm.
Drivaggregatet i twin up! sitter monterad fram och har
en systemeffekt på 75 hk
(55 kW). Den består av en
0,8-liters TDI-motor på 48

hk (35 kW), en elmotor på 48 hk (35 kW),
en 7-stegad DSG-växellåda (DQ200E) och
drivningselektroniken. Motorrummet i twin
up! är helt inneslutet och det är ordning och
reda. Exempelvis har alla elkomponenter blå
färg.
Bakom baksätet finns litiumjonbatteriet (energikapacitet: 8,6 kWh), elsystemets 12-voltsbatteri och en bränsletank som rymmer 33
liter.
Maximal effektivitet. Bakom bilens imponerande effektivitetsvärden döljer sig en
kombination av mycket goda aerodynamiska
egenskaper, låg tjänstevikt (1 205 kg) trots
batterisystemet, drivningskomponenter med
låg vikt liksom däck med lågt rullmotstånd.
I det utsläppsfria eldriftsläget har twin up! en
räckvidd på 50 km. Mätt enligt NEDC (New
European Driving Cycle) – den nya europeiska standarden när det gäller körcykeln för
tester och jämförelser mellan laddhybridbilar
– har twin up! en så låg bränsleförbrukning
som 1,1 l/100 km, vilket motsvarar ett CO2utsläpp på endast 27 g/km.
Körglad smidig. Laddhybrid-konceptet visar
tydligt att bränsleeffektivitet och körglädje
visst går att kombinera. I det utsläppsfria
eldriftsläget accelererar twin up! från 0 till
60 km/h på endast 8,8 sekunder, och när
så behövs kan den ta sig igenom världens
storstäder på ett lika smidigt som tyst sätt.
I eldriftsläget har konceptbilen en topphastighet på 125 km/h.
Och lika kul är det att köra i hybridläget. Här
levereras ett vridmoment på hela 215 Nm –
ett högt värde för en liten bil. När man lämnat
stan bakom sig kan twin up! accelerera upp
från 0 till 100 km/h på 15,7 sekunder och topphastigheten i hybridläget ligger på 140 km/h.

HITTA DELARNA TUNING TILLBEHÖR
I SVERIGES NYA WEBSHOP FÖR FARTDARAR
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Porsche utökar sitt program med
en modell i helt ny klass. Macan är
Porsches första modell i den kompakta SUV-klassen och målet är
att sätta ny standard när det gäller
körglädje både på och vid sidan av
vägen.
I Macan förenas de typiska köre-

genskaper som kännetecknat
Porsche ända från start, maximala
värden för acceleration och broms,
kraftfulla motorer, extrem smidighet och optimal styrprecision.
Dessutom är allt detta kombinerat
med bekväma och användarvänliga vardagsegenskaper.

Det sportiga arvet i Macan märks
genast, liksom i alla Porsches modeller, genom designen. Porsches
nya SUV har en lägre och bredare profil än någon konkurrent.
Motorhuven som sträcker sig
över skärmarna och den gradvis
sluttande taklinjen framhäver det

allmänna intrycket av sportig elegans och kraft. Många av detaljerna i uformningen har tagits från andra av Porsches sportmodeller och
förstärkts i Macan för att redan vid
ett första ögonkast göra det klart
för åskådaren att Porsche Macan
är den första sportbilen i kompakta

SUV-klassen.
Macan är “Made in Germany” och tillverkas vid
anläggningen i Leipzig.
Porsche har investerat
500 miljoner Euro i fabriken där och lagt till en
helt ny produktionslina
som är dimensionerad
för att tillverka cirka 50
000 fordon per år.
Vid marknadsintroduktionen finns tre versioner
av Macan. Macan S är
utrustad med en 3.0-liters V6-motor med biturbo som utvecklar 340
hk (250 kW). Den har
aktiv fyrhjulsdrift med
elektroniskt
kontrollerad flerskivig koppling.
Samma fyrhjulsdrift sitter
i alla Macan-modeller.
En sjuväxlad dubbelkopplingsväxellåda överför
kraften nästan helt utan
avbrott. Det ger en accelerationstid från 0 100 km på 5,4 sekunder
(5,2 sekunder med Sport

Chrono-paketet
som
finns som tillval).
Toppfarten är 254 km/tim
och bränsleförbrukningen enligt NEDC ligger mellan 9,0 och 8,7
liter per 100 km, motsvarande ett CO2-utsläpp
på mellan 212 och 204
g/km
Macan S Diesel är den
ekonomiska
långdistanslöparen av Macanmodellerna. Dess 3,0-liters V6 turbodiesel har
en förbrukning av mellan
6,3 och 6,1 liter per 100
km enligt NEDC, vilket
motsvarar ett CO2-utsläpp på mellan 164
och 159 g/km. Trots det
accelererar Macan S
Diesel från 0 - 100 km
på 6,3 sekunder (eller
6,1 för bilar med Sport
Chrono-paket) tack vare
motorn med 258 hk (190
kW) och når en toppfart
på 230 km/tim.
Toppmodellen
Macan

Turbo kommer att vara den motorstarkaste
bilen i kompakta SUV-klassen. 3,6-liters
V6:an med biturbo, för första gången använd i en Porsche, utvecklar 400 hk (294
kW) och slungar bilen från 0 - 100 km/tim
på 4,8 sekunder. Med Sport Chrono-paketet når man 100 km/tim på 4,6 sekunder.
Trots en toppfart på 266 km/tim är bränsle-

förbrukningen i Macan Turbo bara 9,2 liter
per 100 km (8,9 liter per 100 km) motsvarande ett CO2-utsläpp på 216 g/km
eller 208 g/km.
Namnet kommer från det indonesiska
ordet för tiger. Och Macan lever upp
till sitt namn; kraftfull och redo att slå
till närsomhelst, samtidigt lättrörlig

och säker i terräng. Det senaste
steget i utvecklingen av fyrhjulsdrift - känt som Porsche Traction Management (PTM) - har
resulterat i ett av världens kraftfullaste drivsystem. I och med
lanseringen av Macan erbjuder
Porsche nu sportig fyrhjulsdrift i
fler modeller än någonsin.
En titt på de tekniska specifikationerna avslöjar att Macan utformats för sportiga egenskaper.
Andra kännetecken är proportionerna, stora hjul med däck i
olika dimensioner. Motorerna,
drivsystemet och sjuväxlade
dubbelkopplingslådor (PDK) ger
sportiga och effektiva köregenskaper både på och vid sidan av
vägen. Förarens och passagerarens stolar är placerade djupt
ned för en körställning typisk för
sportbilar.
Macans standardutrustning är
omfattande med till exempel
fyrhjulsdrift, PDK, multifunktionsratt med paddlar för växling,
stora hjul, högklassig ljudanläggning och elektriskt manövrerad
balucka. Listan på tillval erbjuder ännu fler finesser som luftfjädring, som Macan är ensam i
klassen om att kunna erbjuda.
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Sjätte generationens Ford
Mustang kommer 2014. På
50-dagen för modellen lanserar man den nya modellen.
Åter igen har Fords designer
återspeglat de gamla formerna men på ett modernt sätt.
Dock finns det likheter mellan nya Mustangen och Audis nya ur-quattro konceptbil. Har Amerikanarna lånat

lite inspiration från tyskarna?
Eller tvärt om.
Vilket fall som helst kommer
bilen att levereras med en
fyrcylindrig bensin motor på
2.3l på 309 hästkrafter. Lite
oväntat med så få cylindrar.
Men för er som vill ha lite
mer skjuv i grejorna kommer
n GT maskin med V8:a. Den
motorn levererar över 400

hästkrafter och inbjuder till tung
högerfot.
Förutom att bilen är en fröjd för
ögat är den inte så typiskt amerikask. Den har nämligen fått en
uppgradering på väghållningen
med nya dämpare och ett styvare
chassi.

Det går också rykten om att
det kommer en diesel modell
men det är inget ford officiellt
erkänt.
Två tummar upp för nya Mustangen.

1 av 3 får
cancer.
Men alla
drabbas.
Bli månadsgivare i dag.
Gå in på cancerfonden.se eller
ring oss på 020-59 59 59.

Per
Fick cancer
diagnosen
myelom 2010

Fotograf Pär Bäckstrand / VOL

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine
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BILLJUD
Text:: Sören Karlsson
Foto: Sv.Bilstereoförbundet

Bilen är en Chrysler 300C
SRT8 DUB-edition 2006.
6,1L Hemi V8 med 431HK
& 571NM original. Relativt
orörd förutom grillen & lyktkåporna som ingår i DUBedition kitet monterat i USA
innan den togs till Sverige.

testa fullt ut och anmälan till
Vallåkra lämnades in. 131
mil enkel resa utan egentligen veta vad som väntade.
Förväntningarna var låga,
och förvåningen blev total
när Viktor ropades upp som
2a istället för toksist. Detta
gav givetvis mersmak på
Som för många andra bör- mer tävlingar. Och det har
jade billjudsintresset redan blivit en hel del pallplatser,
med epa-traktorn. Då var många olika varianter på
fokuset snarare mycket bygge under flera år. Viktor
ljud, och 4st 12 basar och hann även byta till en Toydubbla framsystem inhan- ota Supra MKIV som även
dlades och monterades. den fick sin beskärda dos
Lagom till att epan fick med ljud.
börja köras ärvde Viktor sin
mamma och pappas Saab Sen tog Viktor lite time-out
900 Turbo, så nu kunde med tävlandet 2008 då all
han starta nästa projekt. inspiration försvunnit, SuJust då var det Lars K som pran såldes och Chryslern
härjade som värst inom bil- införskaffades. Men samma
stereo och showbilar. Och år hade Viktors mamma
en dag när Viktor passe- Marika, som också är ljurade ett hotell i Skellefteå dintresserad, drabbats av
så stod en av Lars K´s bi- bilstereobacillen. Anläggnlar utanför. Redan dagen ingen planerades och bygefter traskade Viktor in på gdes vintern 2008. Tyvärr
lokala Ljushoppen Nord gick bilen till skrot under
i Skellefteå, och började hösten efter att en lastbil
undersöka
möjligheterna kört in i bilen bakifrån. En
till en mer avancerad an- ny bil införskaffades och
läggning. Sagt och gjort. har hitintills haft 3 olika anProdukterna inhandlades läggningar där den senaste
och monterades i bilen. I även innefattar 5.1 ljud &
tidningen Bilsport kunde bild och de lyckades bl.a.
man läsa om att man kan knipa en andra plats på EM
tävla i bilstereo. Lika bra att tidigt i våras i klassen Mul-

timedia Master. Parallellt med detta
påbörjades bygget i Chryslern under sommaren 2009. Synd att låta
Alpine F1 grejer ligga på hyllan,
men tanken var egentligen inte att
det skulle tävlas seriöst med bilen
utan bara åka ut mest för att träffa
folk. Men på Seastreams Garages
tävling i våras, fortfarande mest på
skoj skull, ställde Viktor upp i Master-klassen och vann. Trycket från

medtävlandena och kompisarna på
att fortsätta blev stort och då var det
lika bra och fortsätta, och säsongen
kröntes med en 3e plats på SM-finalen.
Anläggningen består uteslutande av
komponenter från Alpine där stora
merparten är Alpine F#1 Status. 5st
Optimabatterier och ljuddämpad
med drygt 220 plattor STP/Silent
Coat, då Amerikanska bilar inte är

kända för att vara så värst tysta invändigt. Kablage kommer från Hifivärlden och då främst från GamuT &
Van den Hul. Ljudets karaktär är åt
det hifimässiga hållet utan att för den
skullen tappa dynamik. Finns stora
kraftreserver att ta till i krävande
musikstycken. Ljudet är avslappnat
och mycket lättlyssnat under längre
färder. Målet är att det skall gå att
spela all sorts musik utan att behöva

ändra någonting, vilket många förbluffade lyssnare kan intyga att så är
fallet. All typ av musik har demats,
allt från Mark Knopfler, Metallica,
Gorilla Zoe till senaste will.i.am har
spelats i bilen utan att göra någon
besviken.
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