
Sveriges största E-tidning i sitt slagNR8 2015

GATEBIL MANTORP - HEMLIG PORSCHE TRÄFF 
Volvo S90 - Lamborghini för driftare - Wankelkoncept 

GreenLight Galan 2015

I pulsen Isabelle Renström



44

81

73

53

5

5 |  Kristoffers putsbygge 
Reportage

14 | Vi tar pulsen på Isabelle Renström
Vi frågar ut en bilbyggare

17 | Hemlig Porscheträff 
Evenemang

28 | GreenLight Galan 
Evenemang

81 | Lamborghini för driftare 
Sportbilsnyheter

92 | Välljudande bilar
Billjud

Christoffer Talvis 
Chefredaktör / Marknad

Daniel Serénus 
Grundare / Reporter

Rani Giliana  
Fotograf

Markus Österberg
Korrekturläsare

Patrick B Cohen 
Fotograf

Hjalmar Van Hoek  
Fotograf

Fredrik Berglund 
Fotograf / Photoshop guru

Martin Hansson  
Fotograf

Adam Cederblad
Fotograf/Skribent

Pontus Blomqvist 
Fotograf

Roger Persson 
Fotograf

Kontakta oss via E-mail:
info@greenlightmag.se 
Utgivning: 8 nummer / år

Vi reserverar oss för eventuel la stavfel och felaktigheter.  
Fotograf första sida: Daniel Serénus



God hjul och Gött nytt år

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Tiden går fort när man har roligt. 
Det är ett begrepp man kan ta 
till när man skriver sista ledaren 
för detta år. Ibland måste man få 
vara lite stolt och skrytsam, för i 
år har vi växt på alla fronter. Som 
exempelvis vår gala som växt 
sedan starten 2011. I år tyckte vi 
det var dags att sätta ner foten 
och visa vart skåpet skall stå. Nu 
har vi äntligen nått dit vi ville från 
början! 

Årets sista nummer bjuder på 
mycket bra läsning och då det är 
240:ns år var vi tvungna att fylla 
upp med vårt första reportage 
om denna modell. För det är lite 
extra roligt att både jag och vår 
Chefredaktör Christoffer Talvis 
ägde just som första bil en Volvo 
240. Men vilken bil det är, händer 

allt att jag i smyg letar på blocket 
efter en 242:a att ha i framtiden. 
Tror nog att Christoffer gör 
likadant ibland. 

Men det blir mycket Volvo i detta 
nummer, vi har även fått med 
Kristoffer Hanssons pärla i denna 
utgåva. En extremt välbyggd 
Volvo 940 som verkligen bör 
betraktas som en av landets 
finaste.

Sedan har vi även nya 
Lamborghini Huracán i fokus. En 
ratad bil av många men för mig 
är det perfektion in i minsta detalj. 
Lamborghinis nya formspråk 
passar mig perfekt.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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REPORTAGE
Text. & Foto:

Daniel Serénus

Efter att han sett  Staffan “Fixen” Karlssons 760 bygge i en biltidning 
1998 var drömmen om en låg Volvo-kombi med T5-motor och 5-ekrade 
fälgar det enda han kunde tänka på.



I västkustpärlan Fjällbacka 
hittar vi anläggningsarbetar-
en och Volvofantasten Krist-
offer Hansson. För en del är 
han känd för den bilträff han 
varit med och startat i Dingle 
som riktar sig till Volvo-ägare. 
Kristoffers liv började i smör-
jgropen då hans far drev en 
bilverkstad. 
Så fort man lärt sig gå tillbr-
ingade man all tid i garaget, 
säger Kristoffer

Men starten för hans otroliga 
940 bygge börjar, som för så 
många andra, med en Volvo 
740. 2001 införskaffades en 
Volvo 745 GL och efter 3 års 
ägande lackade han om bilen 
och monterade ett frontparti 
taget från Volvo 940. Men eft-
er säsongen 2004 ville Krist-
offer ge bilen en bredare och 
snyggare look. Men det tog 
sin tid och när har istället hit-
tade en Volvo 945 i Tyskland 
2008, fick denna ta plats i ga-
raget och den gamla 740:n 
såldes av. Denna gång skulle 
han göra om och göra rätt.

I 8 år har Kristoffer årligen 
byggt om sin 945:a till det den 
är idag. Men det har inte varit 
en dans på rosor. 
Har många gånger trott att 
bilen aldrig skall bli hel igen 

Finns inte en detalj som Kristoffer mis-
sat på denna gamla Volvo.



när den stått demonterad i 
garaget, säger Kristoffer.
 
För ett otränat öga kan Krist-
offers bil se någorlunda origi-
nal ut. Men tittar man lite 
närmare ser man att det är 
extremt mycket gjort på bilen. 
Man har uppdaterat bilens 
utseende med delar från Vol-
vos lyxmodell V90. En modell 
Volvo byggde mellan 1997 – 

Den gamla originalmotorn är ett minne 
blott. Nu är det Volvos kända T5 motor 
som sätter denna bil i rörelse.



1998 och utgör slutet av 900-
eran i ett 8 år långt modellpro-
gram.
Denna modell har blivit en pop-
ulär donatorbil till de som byg-
ger om Volvo 700 och 900-se-
rien. 

Kristoffer har helt enkelt lånat 
i princip allt från V90 när det 
kommer till inredning och ex-
teriörs. Karossen är breddad 
2,5 cm runt om. Sedan är den 
lackad i en effektfull blå nyans 
där även underredet följer den-
na färgkombination. Han har 
även förhöjt effekten med lite 

motivlack som finns på både in 
och utsida. 

Kristoffer har alltid gillat låga bi-
lar och för att få det att fungera 
praktiskt med de små och 
ojämna vägarna hemma fick 
det bli luftfjädring, som byggts 
in snyggt i bagageutrymmet 
där det delar plats med en hel 
del multimedia. Allt ifrån DVD-
skärmar till slutsteg och basar.

Inredningen är omsydd och om-
byggd, allt efter idéerna i Krist-
offer huvud. Men helheten blev 
bättre än han kunde ha anat. 

I bagaget finns ingen plats kvar för 
packning. här är det ljud för hela slanten.



Kristoffer har verkligen lyckats få till en perfekt 
helhet på sitt bygge.



Men det är så mycket mer än 
bara det ögat kan skåda. Att 
hela elsystemet är utbytt för 
att få delarna från V90:n att 
fungera, att han pulverlackat 
alla underredesdetaljer och 
även byggt om torpedväg-
gen så torkarplasten till Volvo 
960 skulle passa. Listan kan 
göras lång med detaljer som 
bearbetats av Kristoffer och 
hans vänner.

Under huven fick det bli Vol-
vos kanske populäraste 
trimpjäs, den femcylindriga 
turbomotorn med modell-
beteckning T5. En motor som 
både är potent men också 
slitstark, något som är viktigt 
när man kör bilen från och 
till olika utställningar runt om 
i Sverige. Men lika fin som 
bilen är på ovan och undersi-

Luftfjädring är praktiskt när man bor på vägar 
med dåligt underhåll.



da är den även i motorrummet, in-
get i detta bygge har lämnats ifred. 

I år känner sig han sig nöjd med 
bilens helhet och även om vinter-
planer finns är det mest på de-
taljnivå det skall fixas till. Men som 
alla bilbyggare vet blir inte projek-
tet helt klart förrän den dag man 
säljer sin älskling.

Inredningen kommer från Volvo 960 och har fått 
ny klädsel och en rad lackade detaljer.



 

FAKTA
Namn:  Kristoffer Hansson
Ålder: 35år
Bostadsort: Fjällbacka
Arbete:Anläggningsarbetare hos 2 grävare

Bilmodell: Volvo 945 Turbo 
Årsmodell: 1992
Hur länge har du/ni ägt bilen: 8 år

Tack till: 
Tack till:
Magnus Karlsson, Fredrik Hansson, Jimmy Karlsson, Nicklas 
Grotenius , Alex “Lögen” Eriksson 
Sponsorer: 
Tjb pulverlack, Thors Bilsadelmakeri, Sonax, Tvboden, Ground zero, 
Jkr lack & design, L-m-r.se, Street trends, Spacer.se, Brandtbil 
Dingle, Xenonkungen, Op servicecenter, Billakkspesialisten, Veng 
last og dekk, Suntech center



ALLTID
FRI FRAKT

30 DAGARS
ÖPPET KÖP

DÄCK- & FÄLGEXPERTEN

VILKA SKOR SKALL DU HA I SOMMAR?



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har alltid haft ett intresse för bilar så länge jag kan minnas, intresset började växa när jag 
köpte min första motocross. Var mycket i garaget med min bonuspappa för att få lära mig om 
motorer och diverse grejer, största intresset då var dragrace och streetrace, drömmen att själv få 
köra. 
Mitt intresse för bilbyggandet växte på ytterligare, när jag träffade min nuvarande sambo som 
byggt bilar ett längre tag och på hög nivå. Men hjälp av honom så har jag lyckats tagit mig dit jag 
är i dag, men jag vill såklart längre!

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Oj, det var en svår fråga. Med tanke på allt jag lärt mig under tiden jag byggt bil och varit i garaget 
så skulle jag nog säga en 5:a, men jag har samtidigt otroligt mycket kvar att lära!

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När man skruvat klart med motorn och har skruvar över.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Måse säga spackla å slipandet (kanske för att det är så tråkigt å hålla på med).

Vem är din förebild?
Sambon Henrik Andersson. Måste nog säga Chip Foose också, honom ser väl de flesta bilbyg-
gare upp till. 
 

Bästa garagedrycken?
Redbull!

Fakta
Namn: 
Isabelle ”RSbella” 
Renström 
Ålder: 
23
Bor: 
Hus på landet
Arbete: 
Studerar till förskollärare. 
Vikarie på förskola samt 
kontorsarbete på AB Ra-
mex 
Civilstatus:  
Sambo

Providing You with Originals since 1991



Providing You with Originals since 1991

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Varierande, i bland för många timmar å bland inga timmar alls.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Min bil, hela bilen är ett projekt som aldrig kommer bli klar, finns alltid saker som går att förbättra eller 
göra om. 

AXWELL /\ INGROSSO - 
This Time

OMI
Hula Hoop

SIGALA 
Easy Love

AVICII 
Broken Arrows

TIESTO & DON DIABLO - 
Chemicals ft. Thomas Troelsen

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
MAJOR LAZER - Light It Up ft. Nyla & 
Fuse ODG



Svänghjul Toyota
för Sachs 765

4 400 kr

6 500 kr

Kopplingspaket
BMW M60

LocoBRX bromskit

Från 1095 kr
Från 3 400 kr 2 990 kr

1 450 kr

1 450 kr

4 500 kr

Torsendiff Volvo Dana 30
Ett 60-tal olika modeller i lager

Tenaci kvalitetslameller från USA

Aussie locker Tryckplatta
Sachs 765

Catch-tank 2L
inklusive bränslepump

Hardyskiva BMW
Flera storlekar

Downpipe
Saab 9-5

8 395 kr Från 13 900 kr

2 995 kr
Turbo TD04HL-15T Saab



EVENEMANG
Text: & foto

Daniel Serénus



I närheten av Lidköping i 
Skaraborg fick vi på tid-
ningen en inbjudan att 
besöka en av Porsche 
klubbens populära ak-
tiviteter. Solen stod högt 
på himlen och det gick 
knappt att skönja några 
moln. Denna gång var 
det konbana som gällde 
för hela slanten. Men 
dagen till ära hade man 
även bjudit in lite an-
dra bilar och inte bara 
Porsche.
Platsen vi var på låg dock 
på hemliga koordinater. 
Det kanske för en del 

gjorde upplevelsen lite 
extra spännade. På plats 
var också något så ovan-
ligt som nya Porsche 
Cayman GT4. En brutal 
bil som satte en bra tid 
runt konorna. Även en 
hel del grymma 944:or 
var representerade.
Alltid lika kul att få besö-
ka ett Porsche event då 
det oftast gästats av en-
tusiastiska ägare med 
glatt humör.  Vi hoppas 
snart på ny inbjudan från 
arrangörerna!

Porsche Cayman GT4, måste vara den 
perfekta trackday-bilen för Porschefan-
tasten.



944:an har blivit en populär bil att fånga 
kurvor med. Här finns ett brett utbud av 
eftermarknadsdelar.



Trots att det var en Porsche-dag hade 
man även bjudit in några bilmärken.



Även öppna Porschemodeller kan 
rattas runt konerna.



Porscheägarna brukar verkligen leva upp 
till varumäkes sportighet. Det är inte bara 
en glidar-bil att köra soliga dagar. Det 
är en maskin som är byggd för att tämja 
vägens alla kruvor. 



Vädergudarna var verkligen med arrangör-
erna denna dag.



Efter mycket mekande lyckades .... äntligen få sin 
Porsche 944:a att prestera och fort gick det.

Porsche 996 GT3 RS är en tävlingsbil för 
gatan.





TUNING CAR
Foto:   Daniel Serénus

Honda Civic 400 Hästkrafter  - 900 Kilo





EVENEMANG
Foto: Christoffer Talvis

Johnny Odden, Pontus 
Blomqvist



För femte året i rad arrang-
erade Greenlight Magazine 
den stora galan tillägnad bil-
entusiaster i Trollhättan. 
I år hade byttes lokal från 
hotellet Scandic Swania till 
Folkets hus (Kulturhuset) 
som också var med som me-
darrangör. Den nya lokalen 
som får galan att kännas som 
en riktigt gala, gav en bättre 

helhet och fick hela arrange-
manget att lyfta.

Vi känner att lokalen i år blev 
helt perfekt och roligt för de 
som besökt galan årligen se-
dan starten att se vår utveck-
ling. Vi hoppas nu på att inför 
nästa år kunna utveckla vårt 
galakoncept lite till, säger 
Daniel Serénus som är en av 

Hasse Boberg vann bästa klädsel för 
kostymen han sytt på egen hand.

Team Bonnvischan Racing  syndes och hördes

Paulina Lager med 
pojkvän.

Sveriges kändaste bilbyggare i mod-
ern tid Lukas Kooz tog hem två priser 
denna afton.



initiativtagarna till galan.

Galan skapades för att få en rik-
tig avslutning på säsongen och att 
uppmärksamma de absolut bästa 
inom den moderna bilkulturen. I år 
var det hela 17 personer som tog 
hem pris i lika många kategorier, 
där det också återinförts en röstbar 
kategori för att hylla att det var 5:e 
arrangemanget i rad. För första gån-
gen galan arrangerades  hade man 
en juryröst som folket valde. Men 
nu var det  ”Årets pulsen profil” man 
kunde rösta på och den som fick 
flest röster var bilbyggaren Lukas 
Kooz. Den person som också flest 
pulsenprofiler hade angett som före-
bild. 

Kvällen i äran bjöd på många kän-
da ansikten som alla fotades på 
den berömda ”Photo Wall:en”, med 
mycket mingelprat före och under 
pauser. Något som arrangörerna 
tycker är en viktig del i det de kallar 
för nätverkande. 
 
Tanken är ju att företag, even-
emangsarrangörer och bilbyggare 
skall träffans under festliga former 
och hitta synergier under kvällen, 
säger Christoffer Talvis chefredaktör 
på GreenLight Magazine.

Man måste väl kunna säga att årets 
gala blev en succé, med tanke på 
dem som hyllat årets gala i sociala 
medier. Daniel Serénus, årets kon-

Järngänget

Victor representerar VN Vinyls som är 
en av huvudsponsorerna till galan

Micke från Motorblog of Sweden. Vin-
nare av bästa media.



ferencier, gjorde sin bästa 
insats någonsin och var 
väl förberedd samt bjöd på 
sig själv. Även årets ståup-
pkomiker Behrad Rouzbeh 
tog publiken med storm. En 
komiker vi kommer att få 

se mer av i framtiden, det 
var både publiken och ar-
rangörerna eniga om. 

Men inte heller besökarna 
gick lottlösa från galan, de 
kunde vinna priser till ett 

Rickard Tilly vann hederspris på årets 
Gala för särskilda insatser inom 
Svensk bilhobby.

Onroaders fanns representerade med 
vänner.



värde av 25 000kr skänkta av spon-
sorer samt fick en goodiebag värde 
300kr innan de lämnade galan.

GreenLight Galan arrangeras helt 
ideellt till förmån för en förmån-
stagare. I år var det hjärt- och lung-
fonden som fick de 35 000kr som 
samlades in under kvällen genom 
auktioner och gåvor.

Kvällen avslutade med en efterfest 
på nattklubben Pitchers där web-
bradiostationen JamFM.se bjöd på 
underhållningen.  

Ståuppkomikern Behrad Rauzbeh bjöd 
publiken på underhållning i 
världsklass

Priser för över 25 000kr delades ut 
skänkta från partners. Daniel Serénus och Chrsitoffer Talvis 

frågades ut som ett gift par.

GreenLight Award gick 
till Team Frozen för sin 
insamling till barncancer-
fonden.



Frågan som dock återstår är hur lyck-
as man nästa år toppa årets event?

Den som kommer nästa år kommer 
att få ser hur vi gör det, säger Daniel 
Serénus.

Stående ovationer var det 
gott om denna kväll när 
pristagarna hyllades.

JamFM.se sände som 
vanligt live från galan. Hedersgästerna för kvällen var 

Bernt & Elisabeth Kruse.



Johan och Mikael från Drift-SM bjöd på en status 
uppdatering innan de delade ut pris till årets 
drifting. 

Bloggaren Pierre Ingelsgård fick en glad överraskning 
när han klev upp på scenen när Christian Åkeson klev 
upp på scenen och visade att han är ett stort fan.

Årets Manliga Bilbyggare gick till Rickard Kindvall som 
verkligen förtjänade priset efter sina år i branschen.



Anders Franzén tog hem priset för bästa Volvobyggare.

Johan gick inför att vinna bästa klädsel 
men blev inte ledsen när vännen Hasse 
ruvade han på priset.



Bimmers of Sweden fanns representerade.
Huvudsponsorn Seabeach  fanns på plats för att representera 
företaget.

Auktionen av skänkta tavlor från en rad kända fotografer 
bringade in mycket pengar till välgörenhet. 



Bästa Reportagebil: Johan Nilsson
Bästa Tyskstuk/Stance/Hellaflush: 
Roland “Dubrolle” Zetterström
Årets Bilfotograf: Anton Ståhlgren 
Bästa Billjud: Marika Forsell
Bästa Kreation: Lukas Koos
Årets Pulsenprofil: Lukas Koos
Bästa Event: Gymkhana Drift
Bästa Volvo/Saab: Anders Franzén
Bästa Tuningcar: Jonas Malm
Årets Nykomling: Johan Håkansson

Årets Team: No Return Racing Team
Bästa Time Attack: Robin Antonsson
Bästa Drifting: David Skogsby
Årets Företag: Simpson
Årets Media: Motorblog Of Sweden
Bästa Manliga Bilbyggare: Rickard Kindvall
Bästa Kvinnliga Bilbyggare: Emelie Danielsson
Greenlight Award: Team Frozen (Niclas Sahlin & 
Kristian Ek)
Bästa Klädsel: Hans-Ove Boberg
Seabeach Memorial Award: Rikard Tilly





POSTER
Foto:  Daniel Serénus

Porsche 911 Turbo



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
 
Gillstad

Generalagent / Importör / Distributör av 
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining 
Monkey, Race Ramps, HRX och Toor-
ace. Produkterna finns i vår webshop 
och hos mer än 200 återförsäljare i 
Skandinavien! 

www.seabeach.se

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast 
i stan. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0736 - 49 37 72 
Sollebrunn 

Däck & Fälgar

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

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se



Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Belysning

Brett sortiment av LED arbetsbelysning, 
xenon arbetsbelysning, takramper, 
varningsljus- & utryckningsljus, xenon 
konverteringssatser m.m. till marknadens 
absolut lägsta priser.  Snabb leverans 
inom hela Sverige och tillmötesgående 
kundsupport 7 dagar i veckan!

 www.crazyride.se

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

DDESIGN -  
Din motorsportbutik på nätet.  
Med ett enormt sortiment av bildelar och 
alltid personlig service!

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

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

www.stertman.com

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Extremeprotect är ett långtidsverkande 
starkt eco lackskydd för dig som vill ha 
ett lättskött och slitstarkt lackskydd. Ex-
tremeprotect Glass Coating / Drive and 
Shine 

www.extremeprotect.se

072-854 53 57
Stockholm
info@extremeprotect.se

Motorsport-produkter

Spacer tillverkning

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

www.manton.se

Tel: 0586-35888
Karlskoga



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto 
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror, 
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varn-
ingsljus.

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris 
Vi har FIA godkända produkter samt 
folkrace godkända som passar mycket 
bra till bankörning på klubbnivå  

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till 
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fos-
gate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Au-
dio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

Coilovers och tuningprodukter till riktigt 
bra priser, fri frakt på hela sortimentet! 

www.getlow.se

info@getlow.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

www.Billjudgruppen.se

Färgelanda

Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Silikon slangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering & Foliering

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

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

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

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

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Billjud



REPORTAGE
Text.: Christoffer Talvis
Foto: Pontus Blomqvist

För 40 år sedan rullades en ny bil ut från en fabrik i Torslanda. En bil 
som var vidareutvecklingen på Volvo 140-serien, som skulle visa sig 
vara en bil som än idag är populär. En evighetsmaskin helt enkelt!



Ett brinnade intresse för 
bankörning och snabba bilar 
är något Martin Jacobsson 
från Västerås haft i åtskilliga 
år. Intresset började redan 
som tonåring då föräldrarna 
var bosatta ute på landet och 
Martin fick en Volvo 142a som 
fick leva ett hårt liv som stub-
bracer som Martin kallar det. 
Hade han inte bott på landet 
hade kanske inte intresset för 
bilar varit lika självklart.

Redan här fick jag lära mig att 
skruva när jag hade lyckats 
köra sönder något på bilen, 
säger Martin.

Någon gång i livet kommer 
man till en livstolpe då man 
skaffar familj, detta hände för 
Martin 2011. Att bli förälder för 
första gången är något stort 
och går inte att jämföra med 
något annat. Detta innebär 
givetvis att livet ändras och 
man får prioritera, en vässad 
Mitsubishi Evolution 8 såldes, 
men att hitta tid för meckade 
i garaget och att få komma 
iväg till någon bana och köra 
några snabba varv fanns fort-
farande kvar i vardagen. Men 
en dyr japansk bil skulle inte 
vara ekonomiskt hållbart för 
de få tillfällen som ges. 

Den gamla B23:an har inte många origi-
naldelar kvar.



Tankar gick till att bygga/ köpa 
en volvo 240 grupp A replika 
eller annat turbobygge, säger 
Martin.

Martin visste precis vart han 
skulle vända sig för att få in-
spiration, till Per Nilsson på 
Wargia AB i Vänersborg. Per 
(även kallad Zacco Pelle)är 
en ikon och det han inte vet 
om Volvo 240 är inte värt att 

Martin sålde sin Mitsubishi 8 för att 
istället investera i en billigare banbil.
När 240-ikonen Per “Pelle” Nilsson erbjöd 
sitt gamla 240 bygge till rätt peng så 
blev det handslagning.



veta. Under besöket skulle 
Martin kolla på en tom Volvo 
242 kaross samt bur som han 
hade ståendes. Martin insåg 
väl på plats att detta skulle bli 
ett väldigt ofattande jobb. När 
dem stod och pratade nämde 
Per att deras Volvo 244 även 
kallad Wargiavolvon var till 
salu. Bilen hade stått sedan 
2001 men det mesta var gjort, 
Martin gjorde ett försök och la 
ett bud som blev accepterat. 
Då bilen hade stått i över tio 
år ville Martin vara säker på 
skicket i motorn och varför inte 
då passa på att uppgradera 

vissa motorkomponenter. 

Ett nytt 60-2 svänghjul bear-
betades för 850R koppling och 
triggersignal till bränsle och 
tändsystem i form av Haltech, 
berättar en uppspelt Martin. 

2012 blev det omstrukturering 
i livet i form att flytt från Skara 
till Västerås och i samma veva 
kom barn två till världen. Nya 
prioriteringar i livet och bilen 
fick stå och vänta i garaget 
till tiden kändes rätt. Två år 
senare hade familjen kommit 
till ro i nya staden och de nya 



Martins bil har kvar sina original-
former.

arbetsplatserna. Martin 
kände att tillfälle att smi-
ta ut till garaget några 
timmar i veckan för lite 
kvalitéstid med Volvon 
fanns där igen. Motorn 
startades upp, och pre-
cis som vanligt med en 
Volvomotorer, startar de 
alltid. Motorn som var 
monterad i Martins Volvo 
244 är 2.3 liters B23ET 
som är en motorvariant 
som är mer stryktålig än 
den äldre B21ET. Givet-
vis är den inte många 
orginalkomponenter kvar 
då det mesta har blivit 
uppgraderade till värre 
ting för att tåla mycket på 
banan. Vissa motorkom-
ponenter som Boforsvev, 
kulbombade grupp A sta-
kar och natriumfyllda ven-
tiler, vad tusan innebar 
detta? En snabb förklar-
ing är att veven är till-
verkad i Bofors, där man 
var oerhört duktig välja 
ut rätt sort stål samt stort 
kunnande i hur ämnet 
skulle behandlas för att 
få högsta hållbarhet. Kul-
bombande stakar, vad är 
detta tänker många av er 
som aldrig trimmat förut. 
Först polerar man bort yt-
defekter i materialet. Se-



dan är det dags att kulbom-
ba även kallat shot peening 
vilket resulterar i spänningar 
i ytan gör så sprickbildningar 
motverkas. Avsikten är att 
stakarna ska tåla utmattning 
bättre. Metoden med att natri-
umkylda ventiler var något vi 
aldrig hört talas om så var lika 
bra att forska lite i det. Skaf-
tet på ventil är ihålig och fylls 
med natrium. Natrium är en 

såkallad alkalimetall och har 
väldigt bra värmeledningsför-
måga. Genom att låta det fly-
tande natriumet först komma 
i kontakt med den betydligt 
varmare delen närmare tall-
riken (600-800 grader C vid 
full last) och sedan komma i 
kontakt med det kallare skaf-
tet kring styrningen så kan 
man öka värmeöverföringen 
till styrningen. Detta fungerar 



i princip som motorns kylsystem. 

Utsidan av bilen behövde jag inte 
lägga speciellt mycket kärlek på 
då redan var klar när jag köpte 
den. En viktig del sitter givetvis 
monterad, en grupp A vinge, säger 
Martin leendes.

Bilen är väldigt diskret breddad i 
plåt, tillräckligt för att få in ett par 9 
respektive 10 tums breda Polaris 
fälgar som lackerades förra året. 
Då bilen kommer köras hårda varv 
på banan fungerar absolut inte 
svampiga original Volvo 240 fjä-
drar. Det sitter specialfjäderben 
fram och bakvagnen är ställbar 
med uniballs.
Flockning är något som får en att 
känna racekänsla, man kan ju un-
dra varför detta korthåriga mate-
rial som limmas fast på paneler 
och andra delar ger detta intryck. 
Givetvis har Martin flockat instru-
mentpanelen samt andra paneler i 
bilen. Martin sitter även skönt i ett 
par Opel Calibra stolar.  

Efter några varv på Salabanan i 
somras märkte Martin av några 
saker som nu under vintern kom-
mer att justeras. Sommarn 2016 
hoppas Martin att tiden med bilen 
spenderas mer på banan istället 
för i garaget. 

Styrvinkeln ligger nu på 65 grader 
vilket underlättar när man skall 



 

FAKTA
Namn: Martin Jacobsson
Ålder: 37år
Bostadsort: Västerås
Arbete:Yrkeslärare inrikt Personbil

Bilmodell: Volvo 244 
Årsmodell: 1975
Hur länge har du/ni ägt bilen: sedan 2011





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus, Roger, Felicia



Den 3106 meter långa banan 
fylls flera gånger per år med 
rök från driftingtokiga killar och 
tjejer som vet hur däck ska an-
vändas.

Skinande sol hela helgen och inte 
en tanke på att detta är årets sista 
Gatebilevenemang. Mantorp Park 
bör vara en av de roligaste banor-
na att drifta på om du vill utmana 
dig själv i höghastighetsentries. 
Förarna går all in med sin körning, 
Jens Junttila Stark visar i finalen 
av Scandinavian Power Drift att 
svenskar dem kan. Även Gatebil 
Extreme serien avgjordes denna 
sena septemberhelg. Vår oerhört 
snabba svenska time attackförare 
Richard Cornacchini var på plats 
och gav både Kai Roger Bakken 
som Vidar Frogner en riktigt god 
match, norrmännen fick pressa 
sina bilar under hela första var-
vet innan Kai lyckades köra om 
Richard precis i slutet av banan. 
Kai Roger Bakken lyckades tillslut 
vinna även denna deltävling och 
tog hem totalsegern i Time Attack 
och Race-cupen. Om vi får se 
Richard köra flera deltävlingar då 
får norrmännen det riktigt svettigt 
skulle jag vilja påstå. 

Vi ser redan att det byggs för fullt 
i garagen och ser fram emot mån-
ga nya spännande byggen kom-
mande år.

Här kommer terminlistan 
för 2016:

30 Januari – Gatebil On Ice (Sig-
dal, Norge)

20-22 Maj – Vålerbanan (Norge)

17-19 Juni – Mantorp Park 
(Sverige)

8-10 Juli – Rudskogen (Norge)

9-11 September – Rudskogen 
(Norge)

24-25 September – Mantorp Park 
(Sverige) 

BMW kungen Karel fanns på plats.



Blev ett rökigt evenemang.



David Skogsby har haft en succésäsong 
som avslutades med priser på Driftban-
ketten och utsedd till Bästa drifting på 
GreenLight Galan.



Kjell Frykås har visat att en gammal Ford 
Anglia passar perfekt som Time Attack bil. 

Få som är så snabba som Rickard Cornac-
chini runt Mantrop.



Många som extraknäckt som gräsklippare 
kring banan under året.



Line Up.

Bilägare: Rasmus Möller.
Fotograf: Roger “F8” Persson
Modell: Jennie Andersson 



Rasmus in Action.

Verkar gå en trend i veteran-
bilar på banan.







Produktionsbolaget Neat Solu-
tion i Umeå släpper en unik mo-
tordokumentär i vinter. 
Det är en dokumentär TV-serie 
i skön motorisk anda där bil-
byggare från olika åldrar och 
fordonsklasser under sommar-
en som följs upp på några av 
Sveriges största bilevent, för att 
sen ta steget över till världens 
största motormässa - The 
SEMA Show - Las Vegas.

* Bilsport Performance & 
Custom Motor Show - Elmia - 
Jönköping.
* Wheels Nats Norr - Dragon-
fältet - Umeå.
* American Car Show - Nor-
rtälje - Stockholm.
* Vallåkraträffen - Vallåkra - 
Helsingborg. 

Detta är ett fenomen som fun-
nits väldigt långt tillbaka i tiden 
både utomlands och i Sverige. 
Folk i alla åldrar bygger om sina 
fordon och visar upp dom på 
utställningar runt om i landet, 
men ingen har gjort en svensk 
TV-serie om detta, och speci-
ellt inte i samma veva även följt 
svenskamerikaner som bygger 
bilar på andra sidan Atlanten.
Detta är en “one man show” 
dvs. den produceras av en-
dast en person vilket många 
kan tycka är en omöjlighet om 



man ser till hur många med-
verkande som rullar i eftertex-
ter på liknande TV-serier. Men 
redan 2009 så gjorde jag TV-
serien Racers som också sän-
des i TV4 Sport, där jag följde 
tre olika dragracing team i tre 
olika länder under en som-
mar. Redan då sa min tidig-
are chef på TV4Nyheterna i 
Umeå att “ - detta är omöjligt 
att producera på en person” , 
men jag bevisade motsatsen, 
och jag ska göra det igen. Fast 
denna gången växlar jag upp 

det hela lite till.
Inspelningarna påbörjades 
redan i november förra året 
i Las Vegas, och i Sverige 
är inspelningarna redan i full 
gång. Serien startas upp med 
ett avsnitt från förra årets 
SEMA Show, där man som 
tittare får besöka SEMA och 
se hur det är på plats. SEMA 
som är världens största mo-
tormässa med besökare från 
hela världen släpper in privat-
personer. Mässan bjuder på 
kända bilbyggare, utställare, 



nyheter, uppvisningar, 
mm, ja allt man kan önska 
sig på ett enormt stort om-
råde. 
Sen tar de fyra svenska 
avsnitten vid där några 
av de största motorevent 
(ovan) i vårt avlånga land 
besöks tillsammans med 
dom bilbyggare jag följt 
på hemmaplan med deras 
byggen i garagen, men 
speciellt vilka dom är som 
personer. Och varför dom 
som många andra brinner 
för den här hobbyn. Varje 
bilbyggarteam kommer 
sen att ta med sig nåt av 
sina byggen ut till utställ-
ningarna där tittarna även 
får en chans att se hur det 
är på plats.
Serien tar sen klivet tillba-
ka till USA i dom två sista 
avsnitten där jag träffar 
tre bilbyggande svenska-
merikaner bosatta i Los 
Angeles. Som förutom att 

de bygger egna bilar även 
hjälper jänkarna med de-
ras bilar, bl.a. till årets 
SEMA Show där filmandet 
avslutas i november i år.
I januari 2016 beräknas 
serien vara helt klar och 
sändas ut i TV4 Sport.
Den produceras av 
produktionsbolaget Neat 
Solution AB i samverkan 
med Meguiars Sverige 
och Film i Västerbotten.
Producent: Mikael Lilje-
holm 
MOS - Motorblog of Swe-
den en del av Neat Solu-
tion AB

Musik: Soul Surrender 
och Daniel Hagman.
Serien har spelats in i 
Sverige och i USA under 
2014-2015 och är fortfar-
ande under inspelnin

Bild & Text:
Mikael Liljeholm





Volvo S90



Nya Volvo S90 är Volvo Cars 
inträdesbiljett till den exklu-
siva klubben med premiumse-
daner. Volvo S90 markerar 
ett stort spännande steg för 
Volvo Cars. Internationellt är 
den svenska biltillverkaren 
mer känd för sina SUV:ar och 
herrgårdsvagnar, men genom 
lanseringen av Volvo S90 
visar Volvo sin ambition att 
göra en framgångsrik entré 
i segmentet för premiumse-
daner.
Volvo S90 är utrustad med en 
mängd nya tekniker, från hög-
teknologisk säkerhet till moln-
baserade appar och tjänster. 
Den exklusiva sedanen är yt-
terligare ett bevis på att var-
umärket är i snabb förändring.
– Lanseringen av Volvo XC90 
var en tydlig avsiktsförklaring. 
Vi är nu klart och tydligt med 
i leken. De 11 miljarder USD 
vi investerat under de senaste 
fem åren har förändrat bilden 
av Volvo Cars och vi lever nu 
upp till löftet om att ge vårt var-
umärke en ny relevant image, 
säger Håkan Samuelsson, 
President & CEO vid Volvo 
Car Group.
Nya Volvo S90 är bland an-
nat utrustad med Pilot Assist, 
en avancerad halvautonom 
körfunktion. Med mjuka sty-
ringrepp hålls bilen på korrekt 
kurs inom körfältsmarkerin-



garna i hastigheter upp till 
ca 130 km/h utan att som 
tidigare vara tvungen följa 
en annan bil. Pilot Assist är 
ytterligare ett steg mot helt 
självkörande bilar, som är 
ett viktigt innovationsom-
råde för Volvo Cars.
Utöver att Volvo S90 också 
kan utrustas med en ren 
och kraftfull laddhybrid, 
T8 Twin Engine, har den 
nya, exklusiva sedanen en 
av segmentets mest luxu-
ösa interiörer och ett av de 
mest avancerade uppkop-
plade infotainmentsyste-
men.

– Vår idé var att tillföra 
det lite konservativa seg-
mentet något helt nytt. Den 
exteriöra designen utstrå-
lar ledarskap och självför-
troende. På insidan har vi 
tagit Volvo S90 till en ny 
nivå med en sofistikerad, 
luxuös upplevelse som ger 
både komfort och kontroll, 
säger Thomas Ingenlath, 
Senior Vice President De-
sign vid Volvo Car Group.
Volvo S90 är första bilen 
i världen med tekniken 
Large Animal Detection. 
Systemet, som är en del 
av det banbrytande City 
Safety-paketet, detekterar 

stora djur som älgar, rådjur 
eller hästar, dag som natt. 
Ett intuitivt varnings- och 
bromssystem hjälper till att 
undvika en kollision. Köre-
genskaperna i nya Volvo 
S90 drar även fördel av Vol-
vo Cars senaste invester-
ing i en ytterst avancerad 
chassisimulator.
– Volvo S90 tar ett stort kliv 
framåt när det gäller dy-
namik, prestanda och kän-
sla. Vi har totalt förändrat 
Volvos körupplevelse för 
att ge precision, engager-
ande kontroll och komfort, 
säger Dr Peter Mertens, 
Senior Vice President, Re-
search & Development vid 
Volvo Car Group.
Volvo S90 kommer att pre-
senteras offentligt på bilut-
ställningen NAIAS i Detroit

Text&Foto: Volvo



ARBETSBELYSNING | EXTRALJUS | EXTRALJUSRAMPER | BLIXTLJUS | BLIXTLJUSRAMPER | ROTORLJUSRAMPER | TRAILERBELYSNING | XENONKIT | BACKKAMERASYSTEM OCH MER!

EXKLUSIV
RABATTKOD!

VÄRDECHECK 1000 KR GÄLLER VID ORDER ÖVER 2500 KR INKL. MOMS.  

ANVÄND RABATTKOD: 
GREEN

KVALITATIVA EXTRALJUS TILL GRYMMA PRISER!

LEVERANS 
INOM 

1-2 DAGAR!

LEDFORCE LED 45W
Bred och lång ljusbild, IP68, 9-32V, 45W,  140 x 140 x 92 mm, 
ca 3825 lumen.
Art.nr. 52-101BF (Svart sarg, bred ljusbild)  | Art.nr. 52-101BP (Svart sarg, 
lång ljusbild)  | Art.nr. 52-101SF (Silver/chrome sarg, bred ljusbild)
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Art.nr. CR126W

LED EXTRALJUS 185W CREE
Bred och lång ljusbild, IP68, 9-32V, 185W, 225 x 225 x 78 mm, 
ca 16680 lumen.  
Art.nr. LE-185W

796:- 
exkl. moms

3280:- 
exkl. moms

LED EXTRALJUS 185W CREE

2996:- 
exkl. moms

Beställ dygnet runt via vår webbshop www.crazyride.se eller ring vår kundtjänst på 031-313 81 26 Ni � nner oss även på Hildedalsgatan 8A i Göteborg.

SE HELA VÅRT SORTIMENT PÅ CRAZYRIDE.SE



ARBETSBELYSNING | EXTRALJUS | EXTRALJUSRAMPER | BLIXTLJUS | BLIXTLJUSRAMPER | ROTORLJUSRAMPER | TRAILERBELYSNING | XENONKIT | BACKKAMERASYSTEM OCH MER!

EXKLUSIV
RABATTKOD!

VÄRDECHECK 1000 KR GÄLLER VID ORDER ÖVER 2500 KR INKL. MOMS.  

ANVÄND RABATTKOD: 
GREEN

KVALITATIVA EXTRALJUS TILL GRYMMA PRISER!

LEVERANS 
INOM 

1-2 DAGAR!

LEDFORCE LED 45W
Bred och lång ljusbild, IP68, 9-32V, 45W,  140 x 140 x 92 mm, 
ca 3825 lumen.
Art.nr. 52-101BF (Svart sarg, bred ljusbild)  | Art.nr. 52-101BP (Svart sarg, 
lång ljusbild)  | Art.nr. 52-101SF (Silver/chrome sarg, bred ljusbild)
Art.nr. 52-101SP (Silver/chrome sarg, lång ljusbild

LED EXTRALJUSRAMP 126W CREE
Bred och lång ljusbild, IP69, 126W, 9-32V, 505 x 76 x 64 mm, 
ca 11 340 lumen. 
Art.nr. CR126W

LED EXTRALJUS 185W CREE
Bred och lång ljusbild, IP68, 9-32V, 185W, 225 x 225 x 78 mm, 
ca 16680 lumen.  
Art.nr. LE-185W

796:- 
exkl. moms

3280:- 
exkl. moms

LED EXTRALJUS 185W CREE

2996:- 
exkl. moms

Beställ dygnet runt via vår webbshop www.crazyride.se eller ring vår kundtjänst på 031-313 81 26 Ni � nner oss även på Hildedalsgatan 8A i Göteborg.

SE HELA VÅRT SORTIMENT PÅ CRAZYRIDE.SE



W Motors Fenyr Supersport



W Motors har äntligen tagit fram 
en ny supersportbil, Fenyr Su-
persport kallas den. Den tidigare 
modeller från den Dubaibaser-
ade biltillverkaren Lykan Hyper-
sport känner nog många av er 
till. Om inte, har ni sett senaste 
Fast and the furious filmen? Där 
dem ”lånar” just en Lykan Hy-
persport och kör rakt igenom 
fönstrena mellan skyskraporna. 

I Dubai vet man hur pengar ska 
spenderas, här gäller det att sticka 
ut. Vi svenskar som kanske någon 
gång besöker denna emirathuvud-
stad lär ju garanterat få se någon 
unik specialtillverkad Lamborghini 
eller någon snordyr Brabus Mer-
cedes som är vardagsbilar. Men 
detta är inte tillräckligt unikt i mån-



gas ögon, därför W Motors 
skapat ännu en bil. Nam-
net Fenyr kommer från den 
nordiska mytologin om en 
väldigt aggressiv monster-
ulv som är son till Loke och 
Angerboda. Bilen är bety-
dligt mycket lyxigare än sin 
lillebror. Här har man satsat 
verkligen allt, på vilken an-
nan bil monterar man annars 
diamanter i strålkastarna? 
Exakt ni läste rätt. Har ni 
cirka 17 miljoner över så kan 
ni impa på både grannar och 
kanske plocka ur en diamant 
och ge till frugan. Kraften 
som tar denna 1200 kilos su-
persportbil framåt är något 
som tagits fram i samarbete 
med RUF som är en känd 
Porschetuner. En rak 6-cy-
lindrig motor på 4 liter som 
skrämts till 900 hästkrafter 
och 1200 newtonmeter. 
En 7-växlad PDK låda ser 
till att det både går snabbt 
och mjuk vid växlingarna. 
0-100 på 2.7 sekunder är 
inga häpnadsväckande tider 
mer än att det går ruskigt 
snabb. 400 kilometer i tim-
men strecket uppges inte 
vara några bekymmer att nå. 
Tillverkaren är väldigt tydlig i 
sitt budskap de skriver om 
Fenyr; The earth will shake 
violently, trees will be uproot-
ed, mountains will fall, and 



all binds will snap – Fenyr 
will be free.

25 exemplar uppger W Mo-
tors att man tillverkar av Fe-
nyr Supersport.

Text: Christoffer Talvis
Foto: W Motors



Bra bildelar till skruvade priser

Gillar du bilar  
blir juldagen rena 
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På juldagen blir det många HO HO i garagen 
runt om i Sverige. Då kommer du att hitta 
riktigt skruvade priser på mängder av bildelar 
på Skruvat.se 
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Mazda RX-Vision



Mazdas nya konceptbil RX-
Vision fick sin världspremiär 
på Tokyos bilsalong. Sport-
bilen har en helt nyutvecklad 
rotationsmotor, Skyactiv-R, en 
okonventionell motorteknologi 
som är en mycket stark sym-
bol för det japanska bilmär-
kets anda att aldrig ge upp 
och att alltid lösa de svåraste 
problemen.
Nya Mazda RX-Vision har 
frontmotor och bakhjuls-
drift och en mycket linjeskön 
kaross med utsökta propor-
tioner. En bil som otaliga fans 
runt om i världen hoppas att 
Mazda skall komma att tillver-
ka på samma sätt som tidig-
are RX-modeller. 
Mazda RX-Vision är en tvåsit-
sig sportbil med klassiska lin-
jer. Den är 4,389 meter lång, 
1,925 meter bred, bara 1,160 
meter hög och den har en hjul-
bas på 2,7 meter. Den är med 
andra ord låg och bred och 
har korta överhäng. De mörka 
lättmetallfälgarna är 20 tum 
stora med rejält breda lågpro-
fildäck, 245/40R20 fram och 
285/35R20 bak. Den låga mo-
torhuven har möjliggjorts tack 
vare rotationsmotorn som är 
kompakt och dessutom lätt, 
jämfört med konventionella 
motorer. 
Designteamets mål var att 
utifrån Mazdas designtema 

”KODO – Soul of Motion” 
skala bort alla onödiga veck 
och linjer och att koncentrera 
sig på de viktigaste och mest 
väsentliga linjerna. På så sätt 
skapades ett linjespel som 
ändras allt efter betraktarens 
synvinkel. RX-Vision är lac-
kerad i en speciellt röd nyans 
som ger både ljus och djup, 
vilket i sin tur ger kontraster 
mellan ljuset och skuggorna i 
bilens linjespel. 
Trots sin moderna formgivning 
söker sig Mazdas nya sportbil-
skoncept tillbaka till rötterna. 
Designteamet har så mycket 
som möjligt försökt fånga 
Mazdas sportbilshistoria i den 
nya konceptbilen. Bilen up-
pfyller även Mazdas tema för 
årets Tokyo-salong, ”Acceler-
ate toward our dreams”, där 
Mazda visar fler exempel på 
ett av sina kärnvärden, näm-
ligen körglädjen. 
Mazda är den enda biltill-
verkare i världen som på ett 
framgångsrikt sätt lyckats 
masstillverka rotationsmotor-
er. Det var många tekniska 
svårigheter som Mazdas mo-
toringenjörer tvingades hitta 
egna och unika lösningar 
på, men Mazda 1967 kunde 
Mazda presentera sin första 
bil med rotationsmotor, sport-
bilen Cosmo Sport 110S, som 
blivit en av Japans allra främ-



sta kultbilar. 
Mazda fortsatte att utveckla ett an-
tal olika bilmodeller med rotation-
smotor. Sportbilen Mazda RX-7 
är den hittills mest sålda. Mellan 
åren 1978 och 2002 tillverkades 
mer än 800 000 exemplar av RX-
7. Mazda har hela tiden utvecklat 
rotationsmotorn när det gäller ef-
fekt, bränsleeffektivitet och håll-
barhet. Mazda är också den enda 
biltillverkare hittills som vunnit 24 
timmarsloppet på Le Mans-banan 
med en sportbil försedd med rota-
tionsmotor. 1991 vann en Mazda 
787B den klassiska racertävlin-
gen. 
Även efter det att sportcoupén 
RX-8 slutade att tillverkas 2012 
så har forskning och utveckling av 
den unika rotationsmotorn aldrig 
helt stannat av. Mazda valde att 
kalla den senaste versionen för 
Skyactiv-R för att på samma sätt 
som för övrig Skyactiv-teknologi 
visa att svåra tekniska uttmanin-
gar är till för att övervinnas. 
- Vi är mycket stolta över att kunna 
visa vår senaste konceptbil och 
vår nyutvecklade rotationsmotor 
Skyactiv-R, säger Masamichi 
Kogai, President och CEO, Mazda 
Motor Corporation. Mazda kom-
mer även i fortsättningen att anta 
svåra tekniska utmaningar och att 
i många fall fortsätta att gå sina 
egna vägar.
Text & Foto: Mazda



Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

tillsammans r äddar vi  liv

Framtidens blodprov visar 
om du får hjärtinfarkt eller inte.

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för 
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se 
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år. 

Nästa avgörande genombrott 
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande 
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom. 
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
barn, dina barnbarn, en kär vän? Genom
ett enkelt blodprov kan din läkare avgöra
det och fler liv kan räddas.

En världsunik kunskapsbank
Det blir möjligt tack vare en världsunik 
kunskapsbank som ska byggas upp på
våra universitetssjukhus. Med avance-
rade provtagningar av olika slag kan man
hitta de riskmarkörer som varnar för
hjärtsjukdom. Upptäcka faran och kunna
ge skräddarsydd behandling så att hjärt-
sjukdom aldrig behöver uppstå.

Många tiotusentals givare ger generösa
gåvor till Hjärt-Lungfonden. Jag är med –
och din gåva behövs också. 

Vi måste bli fler som ger till forskningen.

arne hegerfors

Ring 0200-89 19 00
eller ge din jubileumsgåva på

www.hjart-lungfonden.se
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Lamborghini Huracán LP580-2



Lamborghini har varit effek-
tiva med att släppa nya mod-
eller. Nu är det en ny budget-
version av modellen Huracán 
som står för tröskeln. Modell-
beteckningen är LP580-2 och 
alla inbitna Lamborghinifans 
vet att det betyder 580 hästar 
i motorn med drivning på två 
hjul.

Huracán LP580-2 har lite min-
dre motoreffekt gentemot tidi-
gare modeller, men bakhjuls-
driften ger fördelen att vikten 
minskar. Tyvärr lyckas inte 
de 33 kilo som LP580:in har 
i viktfördel kompensera för 
de mindre antalet hästar. 

0-100km/h avverkas på 3,4 
sekunder, det är 0,2 sekunder 
långsammare än de tidigare 
modellerna. 

Men kan du acceptera den lite 
långsammare accelerationen, 
bakhjulsdriften och den något 
mindre motoreffekten kan du 
spara 200 000kr. För det är 
nämligen så mycket billigare 
denna nya Huracán modellen 
är sina syskon. 

Men det är inte bara motorn 
som skiljer denna bil från tidi-
gare modeller. Den har även 
fått en del kosmetiska förän-
dringar. Dels har nya Hura-



cán LP580-2 en helt nya front 
som faktiskt gör den  lite mer lik 
storebror Aventador. Även baken 
har fått mindre ändringar för att 
skilja denna modell mot tidigare. 
Synd bara att Lamborghini inte 
gjorde något åt de stora fula bak-
speglarna. 

Text: Daniel Serénus 
Foto: Lamborghini





LEXUS LF-FC



På Tokyo Motor Show 2015 ger 
Lexus med konceptbilen LF-FC 
en vink om hur nästa fullstora 
flaggskeppsmodell kommer att 
kunna se ut. Det är en ”aggres-
sivt elegant” fyrdörrars modell 
med kupéliknande design och 
kraftfulla vätgasdrivna elmotor-
er som driver på alla fyra hjulen. 
LF-FC kännetecknas av en 
fräsch nytolkning av Lexus 
formspråk ”L-finesse”, där bilen 
ur alla vinklar andas bekväm 
långfärdsvagn. Fronten domin-
eras av Lexus ikoniska spindel-
grill med mesh-mönster, med-
an de L-formade varselljusen 
”flyter” ut från framskärmarna. 
Även bakljusen har samma fly-
tande utförande. 
Sedd från sidan visar LF-FC 
sin karaktär, där taklinjen böljar 
framifrån och bak, likt en ku-
pémodell fast med fyra dörrar, 
och visar att bilen inte bara är 
avsedd för motorvägar, utan 
även kommer till sin rätt på mer 
kurviga avsnitt. De 21 tum stora 
kolfiberförstärkta aluminiumfäl-
garna bygger på den känslan 
ytterligare.
Den rymliga interiören ska ge 
en komfortabel och samtidigt 
futuristisk känsla, och där bil-
föraren har en mycket funktio-
nell ”cockpit”. Framstolarna ser 
ut att sväva fritt, medan bak-
sätet har utformats för högsta 



komfort med bland annat fäll-
bara ryggstöd och gott om benu-
trymme. Läder av högsta kvalitet 
i säten, dörrar och på instrument-
brädan förhöjer lyxkänslan.
Klimat och ljud kan styras med 
gester, utan att behöva trycka på 
bildskärmen eller andra knappar. 
En holografisk bild på mittkonso-
len visar om systemet har tolkat 
handrörelserna rätt.

Hjärtat i drivlinan är en kraftfull 
vätgasdriven bränslecell som 
levererar el till både bakhjulen 
och till de två elmotorerna i res-
pektive framhjulen, vilket gör LF-
FC fyrhjulsdriven. Lösningen in-
nebär att kraften blixtsnabbt kan 
fördelas till den hjulaxel där den 
gör bäst nytta. Viktfördelningen 
är optimal för en sportinriktad 
sedan med bränslecellsstacken 
bak, kontrolleneheten fram och 
en T-formad konfiguration för 
vätgastankarna.
Tack var en rad automatise-
rade körfunktioner med system 
som inte bara läser av den om-
givande trafiken, utan också 
söker förutsäga händelser, blir 
körningen i en Lexus LF-FC 
både säker och effektiv, och 
stöder också visionen om en oly-
cksfri trafikmiljö. 

Text & Foto: Lexus



TESTREPORTAGE
Text & Foto: Daniel Serenus



Vi fortsätter vårt testande av 
roliga produkter i hopp om att 
få vår redaktionsbil/testkanin 
att bli lite snyggare. Denna 
gången tog vi hjälp av företa-
gen Mlimits och Street perfor-
mance. Först ville vi snygga 
till de lite tråkiga originalsäte-
na och välde då Mlimits bud-
getvariant att klä om sätena. 
Det handlar överdragsklädsel 
de luxe. När vi säger över-
dragsklädsel kanske du tän-
ker på de klassiska super 
fula klädslarna som varenda 
bildelsföretag hade i lager för 
några år sedan. Med allt från 
Playboy-kaniner till häftiga 
drakar. Nej, detta hade al-
drig kommit in i vår bil men 
när vi hittade Mlimits produkt 
gjord i konstläder och alcan-
taraimitation som är allt annat 
än universal. För här erbjuds 
nämligen 100% måttsytt.

Vi skickade in bilder på stolar 
och baksäte och sedan ca. 
2 veckor senare var paketet 
på plats. Så bara börja trä på 
denna klädsel över stolarna, 
vilket inte var världens en-
klaste när det är skräddar-
sytt. Det krävdes en hel del 
tålamod och kraft i nyporna.

Resultat:
Det går ju aldrig att jämföra 
med en bilsadelmakares 



jobb men helt okej för sum-
man av 1 445 kr för en hel 
klädsel. Samt efter en veckas 
sittande i stolarna formar det 
sig efter originalformerna och 
får en snyggare helhet. Samt 
det skyddar ju sätena vilket i 
sin tur ger mer pengar vid en 
framtida försäljning.

Det som dock var ett litet mi-
nus var att inte huvudstöden 
var i konstläder men man kan 
ju inte få allt.
I övrigt kan vi varmt rekom-
mendera produkten.

Sedan ville vi också byta 
ut innerbelysningen till den 
modernare LED-tekniken. Så 
vi tog ett besök hos Street 
Performance’s butik på Back-
aplan i Göteborg. Där fick vi 
hjälp att hitta rätt produkter 

till just vår bil av den kun-
niga personalen. Alltid lika 
roligt att besöka en butik full 
med saker för den biltokige. 
Viktigt när man byter till LED-
lampor är att kontrollera om 
bilen har en så kallad canbus-
teknik inbyggd som förklarar 
via datorn i bilen om en lam-
pa fungerar eller inte. Vissa 
produkter har inte stöd för 
canbus-teknik och där av kan 
det ge felkoder. 
Nu är oftast inte innerbelys-
ningen kopplad till canbus-
system men vi valde produk-
ter med stöd för detta ändå. 
Bilen kändes efter bytet ytter-
ligare några år nyare.

Så med små medel kan man 
göra underverk med inrednin-
gen och mer kommer det att 
bli framöver i denna serie av 
testreportage.

Med LED 
monteratInnan med 

vanliga lampor.



Kort om:

Mlimits

Mlimits är en webbshop som marknadsför allt från skyddsutrustning till laptimers 
och dieseltrim. Mlimits drivs av Mats Jorhammar som drivit flera webbshopar genom 
åren bl.a. laptimer.se men idag går allt under Mlimits som blivit ett välkänt varumärke 
i branschen.

Street Performance:

Street Performance har både webbhandel och fysisk butik i Göteborg. Jobbar största 
del med premiumprodukter och är generalagent för D2 bromasar och Coilovers i 
Sverige. Street Performance har många års erfarenhet och kunskap i bagaget.
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BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Sv.Bilstereoförbundet
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Denna bubbla har nu funnits i flera olika 
varianter. Började sin billjudskarriär som 
demobil åt BT Agenturer. Den reggades 
om som 2-sits och flera stora basar sattes i 
en vägg bakom stolarna. Efter några år så 
hamnade den hos Fredrik “Frippe” Lind-
berg som fortsatte med spela högt temat. 
Men efter ytterligare ett ägarbyte fungerar 
den nu som tävlingsbil i välljud. För att stic-
ka ut från mängden har dörrsidorna klätts 
om samt motivlackerats. Instrumentpan-
elen har fått högtalare och mittkonsollen 
både lackats och motivlackats. Motivlack-
en är gjord av Tom på Wickedpaint, men 
slutstegen har vattentransfertryck. Panel-
er är klädda med vinyl och alcantara. Bak 
har det även klätts med gorillatyg för att yt-
terligare sticka ut från mängden. Bubblan 
brukar finnas på plats på billjudstävlingar, 
så gå gärna fram och titta och lyssna.



Anders Redigh har tävlat i 
billjud till och från sen 2001. 
Hans bilar brukar alltid följa 
ett visst tema, som genom-
syrar både insida och utsi-
da. Förutom första tävlings-
bilen så har det varit Ford 
för hela slanten. Det har 
hunnit bli både ett SM-guld 
och några pallplatser.
I det här bygget är det 
Phoenix Gold som gäller. 
Gamla anrika märket har 
gjort comeback i Sverige 
efter ha varit borta ett tag. 

Specialbyggda galler för 
alla högtalarna. Nya cov-
ers med infällda loggor och 
mycket belysning. Panel-
erna är klädda i vinyl för att 
se ut som original. Då den 
fungerar både som utställ-
ningsbil och tävlingsbil i bil-
ljud så syns den på många 
olika bilträffar. Ser ni bilen 
på någon bilträff gå fram 
och kolla på hantverket. 
Finns Anders i närheten så 
passa på att provlyssna.
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