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2017 blir året med både 
Elmia & Modified Run

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

GreenLight Magazine skall 
för första gången ha en egen 
monter på Elmia. 2017 inleder 
vi vårt 8:de år som pionjär inom 
bilhobbyn, därför blir 2017 året 
som vi satsar på att visa upp oss. 
Trots nästan 20 000 läsare av 
varje nummer så finns det många 
som inte vet vilka vi är eller 
känner till oss alls. Vi vill nu ändra 
på detta och kommer att finnas 
på plats under Elmia, vi kommer 
också att 2017 presentera ett 
helt nytt arrangemang. Vi kallar 
detta för ”Modified run” en resa 
där 50st utvalda bilar (team) 
kommer att ta sig från Göteborg 
till Stockholm. Det blir en resa 
fylld med aktiviteter och besök på 
intressanta platser Denna resa 
blir förhoppningsvis ett minne för 
livet för alla inblandade! 

I detta nummer kan ni läsa om vår 
gala som även i år fick lovord från 
vår allas kritiker Pierre Ingelsgård. 
Det är i vår värld ett högt betyg 
som betyder att man gjort något 
bra. Men att GreenLight Galan 

växer och blir mer professionell 
gör att vi får föga förväntningar 
inför andra event vi arrangerar. 
Det gör att jag känner mig 
både förväntansfull för vad folk 
kommer att tycka om ”Modified 
Run”, men även skräckslagen. 
Vi skapar i alla fall något nytt och 
denna gång tillsammans med 
partners och andra arrangörer. 
Det gör nog att detta blir ett event 
att hoppas på i framtiden. 

Tanken med eventet från vår 
sida är dock att alla skall kunna 
delta och att sätta GreenLight på 
kartan en gång för alla. 

Vi tänker annorlunda och det är 
kanske därför vi inte gör som alla 
andra! Väl mött 2017!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning

Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE 

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  W H E E L S

1AV ZX-1 
Konkav och rotationsbestämd! 
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip! 
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

ROTA TBT
Klassisk med en twist! 
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA D154
Motorsport personifierad!  
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav! 
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

Rota Wheels Sweden      

ROTASWEDEN



REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis

Foto: Andreas S. Jansson, 
www.a-pix.no

Cowboyhatt och Cheva var inget som skulle 

passa Petter i längden, japanska bilar var det 

ända rätta.



I nio år har denna drömbil va-
rit i Petter S Dammens ägo, 
men under uppväxten var det 
inte japanska bilar som han 
fick skruva på. I familjen har 
man alltid gillat amerikanska 
bilar, men tidigt gjorde Petter 
revolt och började intressera 
sig mer för Japanska bilar, 
speciellt Mazda RX7 och Toy-
ota MR2.

- Även om det var kul att skru-
va med amerikanare så kän-
de jag rätt tidigt att läderväst 
och skitiga jeans inte var 
något för mig, säger Petter 
med ett stort skratt.

Petter har byggt på bilen i 
omgångar under dessa nio år, 
sommaren 2009 bestämde sig 
norska Statens Vegvesen att 
de skulle inspektera MR2an. I 
Norge är det hårda regler gäl-
lande modifieringar på en bil. 
Denna inspektion genererade 
i att bilen ställdes av på plats 
och Petter fick körförbud, en-
dast för att Petter hade andra 
fälgar och bilen var sänkt. 

- Vid detta tillfälle bestämde 
jag mig att ställa undan bilen 
ett tag och bygga något ex-
tremt, säger Petter.

Nu, nästan åtta år senare, har 

Petter har byggt på bilen till och från i 
nio år. 



det hänt lite mer än sänkning 
och andra fälgar. Att köpa 
fälgar som är anpassade 
för bilen är inte något Petter 
håller på med. Allt började när 
Petter bestämde sig för att 
köpa Work Meister 18x12 fäl-
garna, det krävdes lite modifi-
eringar men gick att lösa. Var 
inte ”större” jobb än att bygga 
egna coilovers, bärarmar och 
camberstag. Japanska efter-

 En gammal ringnyckel får agera hand-
broms på bilen.



marknadsdelar är en enorm 
marknad och att hitta kjolpaket 
och andra delar som passar 
en i smaken till en MR2a eller 
andra märken är inga problem. 
Petter hittade en cleanare vari-
ant.

- Jag är inte mycket för de där 
stora plastiga kiten som finns 
att köpa, ska vara stilrent, 
säger Petter.

Kolfiber är något som finns 
mycket också och Petter äl-
skar kompositmaterialet, så 
många karossdelar är utbytta 

till kolfiber. I mitten av Juni i 
år fick Petter något galet för 
sig att bilen behövdes bred-
das mer. Varför inte sätta vin-
kelslipen i en nylackerad bil, 
det känns ju rätt. Men men, 
snart satt skärmbreddarna på 
plats. Petter köpte den typen 
av breddare som man popni-
tar utanpå vanliga skärmen. 
Det enda som behövs är att 
kapa bort befintlig skärmkant 
under breddarna, annars fyller 
de ingen funktion. Men nu kom 
nästa bekymmer, breddnin-
gen gjorde bilen 15 centimeter 
bredare och de 12 tum bread 

JDM-stuket på bilen passar den lilla 
sportbilen perfekt.



Workfälgarna blev alldeles för 
smala. 
Här kom Robin från Wheelart till 
räddning, han hade ett par väldigt 
speciella fälgar av märket Auto-
strada Modena. Det var något 
som saknades för att få det rätta 
stuket enligt Petter. En enorm 
time attack inspirerad vinge 
byggdes efter Petters ideér av 
Californiastationerade företaget 
Street Faction. Större vinge hit-
tar du inte på en MR2 i Europa. 
För att matcha den TimeAttack 
inspirerade bakdelen på MR2an 
byggde Petter en diffuser, mod-
iferad från hans GT86 som han 
också bygger om. 
Interiören är cleant ombyggd, 

Petter är inte mycket för stora plastkit 
utan gillar den stilrena stilen. Något som 
Petter lyckats få till bra under åren av 
modifikationer



det behövs inte mer än Bride stolar, 
Harness-stag och royal grip ratt. 
Självklart kan man inte åka runt 
med tråkiga 245 hästkrafter även 
om det räcker i denna lilla bil så har 
Petter uppgraderat motorn och den 
är bänkad till 350 hästkrafter.

- I vinter kommer jag bygga om 
bilen ytterligare med ett annat 
widebodykit och sen kommer jag 
även färdigställa min GT86, säger 
Petter nöjd.

En liten spoiler på baklukan är inget för 
Petter. Här är det en äkta time attack 
vinge som gäller.



 

FAKTA
Namn: Petter S. Dammen 
Ålder: 26år
Bostadsort: Namnå
Arbete: Mediasäljare på HS Media og Røykdykker i Brannvesenet
Bilmodell: Toyota Mr2 Sw20 Turbo 
Årsmodell: 1991

Tack till: 
Min samboer Anette, Robin (Wheelart) og TBG Stance. En ekstra 
takk til Henrik som alltid stiller opp og hjelper meg med 
prosjektene mine. 





Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Har alltid gillar bilar. Bestämde mig en dag för börja bygga på en bil och göra något kul med den. 

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

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När man tappar en form som man har byggt och den går sönder. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Många saker inom bilbyggandet kan jag hantera rätt bra men när det kommer till lackering så blir 
det värre. Därför får andra med god kunskap inom området hjälpa mig.
 

Vem är din förebild?
En person som jag haft som förebild under många år, Lukas Koos. 

.

Bästa garagedrycken?
Red Bull och Cola går det åt rätt mycket av när jag tillbringar tid med bilen. 

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
6h varje kväll efter jobbet ungefär. 

Fakta
Namn: 
Johan Håkansson
Ålder: 
29år
Bor: 
Karlskrona
Arbete: 
Mio Möbler och DJ 
Civilstatus:  
Singel



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag håller på med ett bygge nu som jag kommer hålla hemligt fram till Bilsport Performance & Custom 
Motor Show i påsk nästa år.grunden.

ALAN WALKER
Alone

BRUNO MARS
24K Magic

GDAVID GUETTA/CEDRIC GERVA  
Would I Lie To You

CALVIN HARRIS
My Way

GALANTIS & HOOK N SLING
 Love On Me

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
KLINGANDE FT. M-22 - 
Somewhere New





EVENEMANG
Text: Chrisoffer Talvis

  Foto: Pontus Blomqvist
Felizia Rosén



Vi driftingskadade är 
tacksamma att Gatebil 
utökade sin evenemang-
slista för något år sedan 
och gav Mantorp Park 
möjlighet att arrangera 
en avslutande  träff för 
året i slutet av Septem-
ber. 

Helger som denna vill 
man aldrig ska ta slut, 
lagom varmt och uppe-
håll hela helgen. Många 
river ner sina bilar inför 
driftingsäsongen 2017 när 
säsongen är slut så varför 

Årets sista evenemang fylldes med tid-
jagande bilar och rökfyllda kurvor



inte bara köra all in och se hur 
långt man törs pressa sig själv? 
Förutom många dansuppvis-
ningar i sandfållan bjöd denna 
helg på spännande körning i 
Extremeserien där vinnaren Kai 
Roger Bakken vid det här laget 
är en van tronägare högst upp 
på pallen. Men en förare som 
Kai får akta sig för inför nästa år 

Volvo 240 är snart kultförklarad och är 
idag en eftertraktad klassiker. Men funkar 
också som driftingmissil.



är Moen som kör Mad-Croc Ener-
gy Lambon som visat att han snart 
passerar mållinjen före Kai. 
Scandinavian Powerdrift series 
avgjordes denna helg också. Den-
na serie domineras av förare från 
Danmark och Norge men några 
svenskar deltar. Förra året vann 
Jens Stark Juntilla och i år fick han 
nöja sig med en tredjeplats och 
på andraplats kom forna SM-vin-
naren Johan Andersson. Båda fick 
känna sig besegrade av Norrman-
nen Ola Jæger.

Widebody Elise hör inte till vanligheterna. Men en viss 
Marcin Charkiewicz har varit med och byggd på denna



Erlandsson har nu pressat sin bil till max och 
kommer förhoppningsvis tillbaka 2017 med en 
inkörd bil och chans till pallplats.

Vädret var med arrangörerna och många 
bilar stod uppradade för att köra runt 
Mantorps populära bana.



Rödrykande däck är inte vanligt med under 
Gatebil är det nästan alltid någon som kör 
ett par varv med detta.

Jens Stark lyckades inte behålla titeln i 
Scandinavian drift series. Han fick nöja 
sig med en tredje plats i år.



Dennis Wikbergs Supra bygge är i en klass för sig. Men 
trots dess skönhet vågar han köra med den också.

TWIN DRIFT!!!



ALLTID
FRI FRAKT

30 DAGARS
ÖPPET KÖP

DÄCK- & FÄLGEXPERTEN

Vinterdäck
= MOLWAY



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto:  Pontus Karlsson & 
Johanna Wiklund 

(Stockholms Solfilmcenter AB)



Det finns inget större för bil-
intresserade än branschens 
största och mest åtråvärda 
utställning; ”Sema Show”. I 
spelets mecka, Las Vegas, 
arrangeras årligen den stora 
utställningen. Tanken är att 
bara företag och media i bran-
schen skall välkomnas.
Sema Show är ett viktigt ar-
rangemang både för utstäl-

lare och besökare. Det ar-
rangeras varje år i början av 
November. Enligt källor till tid-
ningen skall årets mässa följt 
samma trender som nu växer 
fram i Sverige. Det vill säga, 
skruvade skärmbreddare där 
skruvarna skall synas samt 
luftfjädring.
Det visar att trots att vi inte 
har samma budgetar på våra 

Samuel Hübinette's grymma 
Lamborghini Huracán



byggen i Sverige kan vi följa 
trenderna i det stora landet.
Till och med däcktext trenden 
var stor under Sema show re-
dan förra året och lever kvar 
även i år. Sedan har racing-
stilen på gatlegala bilar fort-
satt växa i USA likt över hela 
världen. Men sedan finns det 
alltid de byggen som sticker ut, 
de som valt att gå sin egen väg. 
Likt vårt egen Elmia fanns det 

 Ken Block gör inte Ford-älskarna 
ledsna med den senaste RS-
modellen



en del byggen som var halvklara un-
der mässan, men det spelar ingen roll 
vart man kommer så är detta nog ett 
vanligt förekommande problem. För 
även i USA har man bara 24 timmar 
om dygnet.
Sema Show är och förblir drömmen 
för alla bilintresserade där de flesta 
förekommande byggstilar finns repre-
senterade.
  

GT86 har verkligen hittat hem hos 
bilentusiasterna som får den lite 
tråkiga originaldesignen att kännas 
som en riktig sportbil. 



Chip Foose



Norsken Fredric Aasbo har verkligen 
gjort sig ett namn i USA efter sina 
framgångar i Formula Drift.



Denna Jaguar F-type är en mycket prisvärd sportbil. 
I USA vill man verkligen 
visa att man gillar stora 
bilar.

Här gick det åt rejält med 
däckglans!



Kör man GTR måste man 
visa vad som döljer sig 
under huven.

Vilket hantverk!



Ser ut som denna Mustang 
fått smaka på steroider.



När Amerika visar upp klassiker är 
det med högsta kvalité! Sådana här 
välbyggda bilar är svåra att hitta i  
Sverige.

Lite annorlunda färgkombi-
nation på denna upphottade 
Corvette C7



Hur stor blir Time Attack trenden?

37%

50%

12%

0%

En av Sver iges top 3 inom motorspor t  

Den kommer b l i  hur s tor som he ls t

In t resset kommer at t  sva lna snar t

In t resset kommer dö ut .

Mest bling-bling under huven vinner!



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

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 
Lidköping

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 erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Avgassystem

 
Ferrita det givna alternativet för många 
bilentusiaster när det gäller avgassys-
tem, givetvis i rostfritt. 

www.ferrita.com
E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

Jönköping



Reservdelar & Drivlina

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.se

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan 
som drivaxlar,  drivknutar, kardanaxlar, 
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkar-
mar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök 
rätt delar via ditt reg.nr. på 

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



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

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av 
tävlingsbilar.

Telefon: 08-585 000 80
www.raidopower.com

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. Även 
skräddarsydda bilklädslar

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!

Vi har allt från beslysning till bromsar. En 
webbshop för entusiaster av entusiaster.
 Fullspäckad med delar som din bil verk-
ligen behöver.
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Här hittar du billjud med kvalité!  
Ground-Zero - Esx - Massive - 
Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Silikonslangar m.m.

Egenutvecklade intercoolers, vatten-
kylare, silikonslangar & rörpaket! Samt 
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och 
snabbaleveranstider!

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar, 
tillverkar spacers, riktning och lackering 
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

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,
Sparco - Remus - EBC - Goodridge - 
K&N filters - Öhlins m.fl. 
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

Trimning renovering samt optimering av 
nya och äldre motorer.

Motorsportsutrustning både butik och 
webshop

www.trendab.com
Nykvarn

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Billjud
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Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: PW Shots



Schweiziska biltidningen 
Vag.ch stod som värd för 
denna V.A.G fyllda dag

V.A.G-gruppen och dess bilar 
är oerhört populära att bygga 
i Tyskland och söderut. I Eu-
ropa finns ett gäng tidningar 
endast inriktade på V.A.G och 
i Schweiz har vi en av dem. 
För någon månad sedan ar-

rangerade tidningen en träff 
för V.A.G entusiaster på orten 
Sursee, några mil sydväst om 
Zürich. Träffen arrangerades 
på en parkering som rymde 
300 bilar, de lyckades tyvärr 
inte fylla hela parkeringen 
riktigt men inte långt ifrån. 
Utställningen hade ett kul up-
plägg där man i slutet av da-
gen delade ut pokaler i färg-

En salig blandning av stilar har man kombin-
erat på denna Golf 2a



kategorier. Alltså inte pris för bästa 
stance osv som vi är vana vid, istäl-
let bedömdes bilarna för tillexempel 
stance eller vad det nu juryn kol-
lade på inom varje kulör på bilarna, 
t.e.x Blå/turkos var en pokalgrupp. 
Totalt 16 pokaler delades ut i slutet 
av dagen. Utöver att bara träffas 
och umgås och se till att bilen var 
välputsad hade vag.ch ordnat dit 
food trucks så man kunde käka gott 
när hungern kom.    

Fälgdesign är en viktig detalj när man väljer 
att följa trenden med låga bilar. 



Två vackra klassiker.



 Många har valt att använda delar från andra 
modellkamrater. 



 Två generationers Golf. Men är inte Golf 4:an 
fortfarande lite snyggare än efterföljaren?



Under denna utställning vara bara V.A.G 
gruppens märken välkomna. Där tillhör även 
Spanska Seat.



Här har man RAT-ROD still, fast med lite mer 
finish.



Ägaren till denna Seat Leon har monterat på ett 
par riktigt snygga fälgar.





EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Rani  Patrous



Time Attack har verkligen 
satt sitt namn på motors-
porthimlen. TimeAttacknu.
se heter organisationen ba-
kom satsningarna på att få 
Time Attacken kommersiellt 
gångbar, detta genom att få 
den sänd på TV. Först då 
kan man bygga varumärke 
och allmänintresse och med 
medial framgång tillsam-
mans med Viasat, kommer 
också synergier som mer 
expnerade sponsorer, föl-
jare och popularitet. Detta 
har verkligen TimeAttacknu 
lyckats med under 2015 och 
2016. Därför besökte tid-

ningen för tredje året i rad 
det populära eventet Time 
Attack Festival som ligger 
utanför den populära serien 
men ändå korar vinnare och 
rekordtider för eventet.

Time Attack festival är ett 
publikt arrangemang men 
med fokus på att visa allt det 
Time Attack har att erbjuda. 
Hit kommer de värsta bil-
byggena och de bästa förar-
na. Här kör japanska tunin-
graketer tillsammans med 
exotiska supersportbilar. Alla 
med samma mål, att sätta 
den bästa tiden runt banan i 

Alx Danielsson har haft en mycket oturs-
drabbad säsong. Vi hoppas han får ordning på 
alla tekniska problem 

Denna Amerikanska best har verkligen fått 
rätt ansiktslyft från den lite mesiga original 
utseendet.



respektive klass. Evenemanget 
arrangeras årligen på Mantorp 
Park, en bana som både erbju-
der en snabbraka där de effekt-
starka bilarna kan ge allt och 
kurvor där väghållningen sätts 
på prov. Det gäller att man gjort 
sin hemläxa och justerat in de 
sista detaljerna för här handlar 
det om att fightas om hundrad-
elar i toppen.

Trots att Time Attack erbjuder 
tunga prispengar lockas förarna 
av något helt annat. Av kicken 
man får runt banan och hur fan-
tastiskt roligt det är att köra på 
bana, samt den gemenskap 
som sporten erbjuder där alla 
hjälper varandra utan att vara 
bittra konkurrenter som man 
kan se i andra motorsporter. 
Time Attack är en riktig folksport 

Oavsett prisnivå på bilarna är alla lika 
välkomna att tävla om den bästa tiden.



där du som glad amatör kan 
komma och utveckla dig som 
förare till dem som har mycket 
motorsportvana i ryggen. Här är 
alla välkomna att delta.

För dig som missade årets up-
plaga av Time Attack festival 
bör skriva in nästa års datum i 
almanackan för detta är värt sitt 
besök. Men vi varnar dig, Time 
Attack kan vara beroende fram-
kallande!

Filip Svensson i Team Japtuning har verkligen 
visat att det går att åka snabbt i en gammal 
rallyikon.



Daniel Baoi i sin GT-R gjorde entré i årets 
serie och har satt riktigt bra tider i en serie 
med tuffa konkurrenter (vänner)



Erik Karlén har äntligen fått sin Evo att 
fungera som den skall och under denna dag 
gick det fort runt mantorp.

Time Attacken lockar alla typer av bilbyggen. 
Där alla tävlar på lika villkor, att sätta den 
bästa tiden.



Autogruppens Evo kom in som ny i årets 
Serie och även under denna festival var de 
på plats för att köra.
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EVENEMANG
Text: Chrisoffer Talvis

  Foto: Christoffer, Roger, 
och Johnny 

För sjätte året arrangerade Greenlight Magazine 

den omtalade bilbyggargalan
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2011 var det året som vi 
på tidningen tyckte att bil-
byggarna var tvungna att 
låta sina fina bilar vara 
hemma och få en trevlig 
kväll ihop utan all press. 
Det året var vi i en liten 
lokal i centrala Trollhät-
tan, som snabbt fylldes. 
Då hade vi ingen aning 
hur mycket vi skulle växa 
på de här åren! Sedan 
dess har vi bytt lokal två 
gånger, idag har vi varit i 
Folkets hus i Trollhättan 
i två år och i denna lokal 
har vi möjlighet att växa 
lite till innan vi behöver 
kolla på andra alternativ.
Till årets kväll hade över 
220 bilbyggare, före-
tagare, evenemangsar-
rangörer och andra in-
blandade tagit sig till 
Trollhättan för att umgås 
och ha trevligt med to-
talt 77 nominerade i 19 
kategorier. Företaget 
Seabeach delade ut sitt 
pris Seabeach Memorial 
Award och för andra året 
i rad fortsätter vi dela ut 
bonuspriset Bästa Kläd-
sel som blivit ett pris som 
folk verkligen anstränger 
sig för, man är inte van att 
träffa alla så välklädda. 
Kvällens schema är som 

Lokalen fylldes med högljutt jubel när Arn 
Racing tog hem pris för “Coop City drift 
och stadsträffen”

 Dennis Wikberg och Johan Holm tog båda 
hem priser fast i olika kategorier.



vanligt fullspäckat med 
prisutdelningar i respe-
ktive kategori, utlottning 
av produkter från di-
verse företag där alla 
som närvarar har möj-
lighet att vinna fina sa-
ker, underhållning och 
givetvis god mat och 
dryck!
Incheckningen började 
18.00 för en timmes min-
gel, under kvällen är det 
svårt att få chansen att 

prata med alla förutom i 
de kortare bensträckar-
pauserna. 19.00 släck-
tes lokalen ned och folk 
väntar med spänning på 
introt, något vi genom 
åren försökt göra så 
maffigt som möjligt. För-
ra årets intro kommer vi 
nog få svårt att bräcka 
då det blev så lyckat. 
Men Daniel Serénus, 
grundare av tidningen 
bjuder alltid på sig själv 

 Under kvällen auktionerades det ut tavlor samt en 
kolfibertoasits till förmån för Barncancerfonden.



och i år var inget undantag. I 
slutet av introt dyker en bild upp 
på den stora projektorduken 
med ljudet av Sean Banans Nu 
glider kungen in, indansandes 
kommer Daniel med kungak-
rona och mantel, låten avslutas 
med en smäll av två kolsyrepa-
troner. Sedan presenteras kväl-
lens bidragstagare som i år var 
Barncancerfonden, gästerna 
hade möjlighet att bidra genom 
att swisha eller i slutet av kväl-
len buda på några av objekten 
som auktionerades ut. 
Under kvällen serverades ro-
sépeppargravad oxfilé med di-
jonkräm och sparrissallad med 
vinaigrette till förrätt samt följt 
av nattstekt kalvhögrev med 
rostade rotfrukter, portvinssky 
och krämig potatisgratäng till 
varmrätt. 
Lukas Koos, en kär vän till tid-
ningen och även en mycket 
välkänd bilbyggare kontaktade 
oss några veckor före galan 
och frågade om vi ville få äran 
att avslöja hans nästa stora 
projekt. Givetvis, det var ingen 
snack om saken. Lukas har varit 
med i branschen under många 
år och i påsk kommer han ställa 
ut ALLA sina bilar som han byg-
gt genom sina 20 år. 
Detta var givetvis inte enda 
överraskningen vi hade denna 
kväll, vi visade även en trailer 

Kvällen konferencier Daniel Serénus 
gjorde succé med mycket humor. Med sin 
stora kärlek till kulturen lyckades han 
fånga publiken på bästa sätt.

Johan Nilsson, David Persson och Morgan Svennarp 
alla välkända bilbyggarprofiler.



inför nästa års evenemang 
skapat av oss på tidnin-
gen, Modified Run. En 
resa som sträcker sig mel-
lan Göteborg och Stock-
holm.
I slutet av kvällen behöver 
man få skratta lite. Till 
vår hjälp att ordna en ro-
lig komiker tog vi hjälp av 
Henrik Källman, skaparen 
av Vinka Comedy Club. 
En rolig kille som utöver 
arrangera comedykvällar 
även är komiker själv. Han 
ordnade så gästerna fick 

sig ett gott skratt av Umit 
Dag. 
Efter denna underhållning 
var vi framme vid kvällens 
stora höjdpunkt för många, 
prisutdelningarna för Årets 
manliga prestation, Årets 
kvinnliga prestation samt 
Greenlight Award. Men 
före detta var det dags för 
den årliga auktionen av 
fotografier skänkta av oer-
hört talangfulla fotografer. 
De 10 tavlorna inbringade 
som vanligt oerhört mycket 
pengar, vilket är extra kul 

The Crew.



när pengarna går till välgören-
het. En tavla som fotografen 
Anton Ståhlgren hade bidragit 
med på en McLaren P1 GTR 
inbringade hela 15 000 kr som 
Victor Bekkevik Palaic på VN 
Vinyls ropade hem. Utöver 
dessa tavlor som vanligtvis 
är objekt hade Johan Holm 
(ägare av Rebew Design) 
skapat en toalettsits helt i kol-
fiber, denna såldes för 4000 
kr. Johan var även skaparen 
till årets väldigt läckra priser 
som delades ut.

Kvällen avslutades med vårt 
största pris, Greenlight Award 
som vi själva på tidningen 
utser vinnare/vinnaren av. I 
år gick priset till Racegear.
cc som vi på tidningen anser 
gjort ett oerhört stort jobb och 
varit duktiga på att marknads-
föra sig. Runt midnatt avslu-
tades galan och gästerna 
hade möjlighet att gå vidare 
till efterfesten i lokalen intill. 

Huvudsponsorn VN Vinyls stod för det högsta budet under kvällen. Det var Anton 
Ståhlgrens tavla som lyckades inbringa hela 15 000kr till Barncanerfonden.



Arne Skaale blev årets ambassadör!

Komikern Umit Dag bjöd verkligen 
gästerna på ett gott skratt.



Årets Bilfotograf 
Pontus Blomqvist ”Pontus Blomqvist 

foto”

Bästa Kreation 
Henrik Elg

Årets Media 
Speeders Magazine

Årets Lack/Dekor/Foliering
Alex Lindeborg

Årets Kvinnliga Prestation
Ida Nilsson

Årets Manliga Prestation
Dennis Wikberg 

Bästa Billjud
Lorens Wastesson

Årets Företagare
Rebew Design

Bästa Event
Stadsträffen & Coop Citydrift

Bästa Drifting
Victor Joensuu

Bästa Time Attack
Peter ”Puppan” Eriksson

Bästa Reportagebil
Kristoffer Hansson

Årets Ambassadör
Arne Skaale

Bästa Tyskstuk, Stance & 
Hellaflush 

Andreas Nilsson ”Bmw 635CSI”

Bästa Volvo
Thim Israelsson

Årets Team
Builders Family

Årets Nykomling
Jim Björk

GreenLight Award
Racegear.cc

Bästa Klädsel
Långe-Mikael Andersson

Seabeach Memorial Award
Fredrik Nässlander

PRISTAGARE 2016
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REPORTAGE
Text : Christoffer Talvis

Foto: Mario Klemm

Service minded och kvalitésinriktad tuner som är 

känd över hela välden



Allt startade i en liten avlägsen 
bodyshop i orten Chiba-Ken i Ja-
pan av Akira Nakai under slutet 
av 80-talet. Innan han fick upp 
ögonen för Porsches vackra for-
mer och potential under början av 
90-talet var han som många andra 
japaner inriktad mot drifting och 
speciellt modellen Toyota AE86, 
det var här han började skapa ett 
varumärke för sitt namn. Nakai-
san som han är mest igenkänd 
för tog världen med storm när han 
presenterade sin egna Stella Ar-
tois, en mattsvart Porsche 930. 
Nakai-san, som numera kan kalla 
sig Da Vinci när det gäller luft-

kylda Porsche, har efter denna bil 
har företaget expanderat och un-
der åren har många olika RWB-
Porschar byggts. Oavsett vart i 
världen du bor behövs bara ett 
samtal eller ett mail för att få din 
Porsche ombyggd. 

- Bilen behövs inte transporteras 
någonstans, bjud över mig bara 
så bygger jag den åt dig, Säger 
Nakai-san glatt.

RWB har workshops på 12 olika 
ställen i världen. Nakai-san gör 
all slutmontering av sitt Euro/Ja-
pansk inspirerade kit. Men skulle 



din bil inte finnas i närheten av 
någon av dessa ställen är det 
inga problem. Fixa ett varmt rym-
ligt garage så kommer Nakai-san 
dit med sin välberesta verktygs-
väska. Kitet tar någon vecka att 
ta fram och varje Porsche som 
skapas av RWB är kundunik, 
endast ett exemplar skapas. Det 
ända kravet som finns är att när 
Nakai-san flyger till dig att bilen 
ska ha väghållningen som du 
bestämt dig för monterat, bilen 
ska kunna stå på hjulen vid be-
hov och att RWB delarna är lac-
kerade och klara. Sedan tar själ-

Varje bil som RWB bygger om är 100% 
kundunik. Varje bil får ett namn.



va slutmonteringen endast några 
dagar att slutföra. Oerhörd kän-
sla och noggrannhet har Nakai-
san vid montering. Under dessa 
dagar bjuds på många härliga 
berättelser och många rökpaus-
er blir det, men slutresultatet blir 
fenomenalt. 
Mario Klemm som är en oer-
hört duktig resande fotograf fick 
äran att vara med när en väns 
Porsche 964 Carrera 2 från 1990 
skulle byggas om. Artemis som 
Nakai-san döpte porschen till är 
byggd i Freital och har utöver 
RWB-kitet ett 2S-Performance 
avgassystem för goare sång ur 
den 6-cylindriga boxermotorn. 
Kunden har även valt att an-
vända luftfjädring till väghålln-
ing som styrs av Accuair eLevel 
management. För att fylla ut den 
vackra breddningen krävs breda 
fälgar. Fälgarna kommer från 
tillverkaren Messer och model-
len heter ME 11-03, fram mäter 
18x10,5 tums med ET 0 och bak 
sitter 18x12 med ET -49. Utöver 
detta sitter föraren i ett par Cobra 
stolar i alcantara. 
I påskas fick vi äran att se en 
mattsvart Porsche 964 RUF på 
Elmia. Vi får hålla tummarna att 
någon svensk får för sig att an-
lita Nakai-san att få sin luftkylda 
Porsche ombyggd, då det inte är 
varje dag man får chansen att se 
dessa mästerverk live. 

Akira Nakai har gjort sig ett 
namn världen över. Finns 
du inte i närheten av en 
RWB Workshop så flyger 
Akira till dig.



Inredningen med Alcantara, bur och Cobra 
stolar passar perfekt till bilens råa utsida.





Denna Porsche 962 Carrera 
2 har verkligen fått ett 
nytt utséende. Detta är ett 
levande konstverk.



Under 90-talet fick Akira 
upp ögen för Porschens 
vackra former. 



ARTIKEL
Text: Daniel Serénus

Foto:    GreenLight 
Fotografer



I den bilentusiasm som 
för oss är vardag är det 
många som har sponsor-
er men är alldeles för då-
liga på vad detta innebär 
eller hur sponsorrät-
tigheter fungerar. Därför 
måste man blicka in i de 
som är betydligt bättre på 
sponsorhanteringen än 
bilentusiasterna. I första 
numret som GreenLight 
Magazine släppte 2009 
gjorde vi en sponsorskola. 
Vi uppdaterar nu denna 
med tanke på att saker 
och ting förändras. Inte 
bara företagsklimatet utan 
också mediekanaler och 
medvetenhet i branschen.

Men för att kort samman-
fatta sponsring handlar 
det om att ge något för att 
få något. Företag vill inte 
ge dig produkter eller tjän-
ster utan att du ger dem 
dubbelt så mycket tillba-
ka. Att göra det som kal-
las ”Goodwill” hör inte till 
vanligheterna i vår värld. 
Men vi skall försöka göra 
dig bättre på sponsorhan-
teringen. I tre delar kom-
mer vi beröra flera viktiga 
kapitel kring sponsring.

Värdering & synbarhet:
Du måste ta reda på vär-

det i att sponsra din bil. 
Varför skall du få något 
utan att betala för det? 
Viktigt är att skapa ett 
värde kring sin produkt 
och i detta fall bil- eller 
motorsportssatsning.

Hur kommer företaget att 
exponeras. Viktigt att man 
gör en medieanalys med 
media menas olika offent-
liga kanaler som er spon-
sor kommer att synas i. 
Ett tips är att skapa ett 
eget mediaflöde genom 
sociala medier. Jaga föl-
jare och ”likes” för att höja 
värdet på din produkt. 
Håll marknaden uppdat-
erad på vad som händer. 
Skapa en hemsida så det 
finns en seriositet kring 
din produkt och ett hem 
för den digitala världen. 
Företagen gillar aktiva 
personer som arbetar 
med sin synbarhet. Utan-
för tävling eller utställning 
skall bilen exponeras flitigt 
i den digital världen. Vi 
kommer att beröra detta 
område mer i kommande 
delar av denna sponsor-
skola.

Det är svårt att sätta ett 
värde på en produkt men 
om man kan påvisa hur 



mycket en sponsor får ut 
av ett samarbete är det 
mycket lättare att visa 
värdet på produkten. 
Detta blir dock lättare 
efter några byggen i ryg-
gen. Men oavsett måste 
du lyfta fram dit projekt 
och berätta varför företa-
gen inte skall gå miste 
om chansen att sponsra 
dig/er.

Avtal:
En viktig del för att lyfta 
fram seriositeten i ditt 
sponsorarbete är att ska-

pa ett samarbetsavtal. 
Men frågeställningen är 
om man verkligen vill ha 
sponsorer, för med ett 
sponsorskap kommer 
stora skyldigheter. En 
sponsor förväntar sig att 
du representerar denna i 
bilentusiastvärlden. Där-
för skall man välja spon-
sorer med omsorg och 
göra ett kontrakt där du 
förklarar vad som erbjuds 
och vad de skall göra i 
motprestation för att få 
detta.



Lista behov:
Gör en lista på vad du kan 
tänkas behöva av sponsor-
erna och vilka sponsorer du 
önskar att samarbeta med. 
Utgå sedan från denna när
det kommer till införsäljnin-
gen. Det kommer vi att ta 
upp i kommande del av
sponsorskolan.





Aston Martin Vanquish S



En ny modell av Van-
quish, som får ett litet S i 
beteckningen, börjar rulla 
ut på gatorna redan nästa 
månad. Det lilla S:et in-
nebär mer effekt, bättre 
aerodynamik och tuffare 
utseende. Aston Mar-
tin fortsätter använda sin 
V12:a utan överladdning, 
men snart kommer de nog 
behöva vidareutveckla 
motorn med överladdning 
eller välja en annan motor. 
Under huven sitter alltså 
en V12 motor på 5,9 liter 

och effekten har justerats 
från 575 till 600 hästar, ge-
nom större insugskanaler 
och ombyggt luftintag. Den 
åttastegade Touchtronic 
III-lådan har omkalibrerats 
för att erbjuda snabbare 
nedväxlingar och mjukare 
gång i de lägre hastigheter-
na. Ljudet från det nya av-
gassystemet vrålar ur fyra 
pipor istället för två. För att 
göra aerodynamiken bät-
tre än vanliga Vanquish 
har vassare bussningar i 
krängningshämmaren bak 



monterats och så har man sett över 
fjädringen. Bilen har försetts med ett 
nytt kjolpaket, givetvis i kolfiber. Fram 
och bak sitter en nyutvecklad splitter 
som är anpassad till den nya fjädrin-
gen och effekten. Interiören kläs i läder 
förutom mittkonsolen som förses med 
Satin Chopped Carbon Fiber. 
Vanquish S kommer i både coupé och 
cabriolet-utförande (Volante) och som 
ni redan anar blir den dyrare än model-
len utan S.





- GREPP DU KAN LITA PÅ!

ICE 100 WM SA2+ WSC

www.coopertires.se

Med vinterdäck från Cooper, vare sig du väljer friktion eller dubbat, får du 
alltid utmärkt grepp. Ett grepp du kan lita på helt enkelt!

Läs mer om Coopers sortiment för våra nordiska vägar på www.coopertires.se 
eller slå oss en signal på 033-22 23 80 så berättar vi mer.



Audi A5 och S5 Cabriolet 



Audi lyfter nu på täcket till helt 
nya Audi A5 Cabriolet som 
därmed gör A5-familjen kom-
plett. Upp till fyra personer 
har nu möjlighet att njuta av 
känslan av att köra öppet i 
den formsköna modellen som 
vuxit i utrymme. Den helau-
tomatiska akustiksuffletten 
kan öppnas på 15 sekunder 
i upp till 50 km/h. Med mikro-
fon i sätesbältet underlättas 
kommunikationen även med 
nedfällt tak. I Audi S5 Cabrio-
let ger den nya sexcylindriga 
turboladdade motorn på 354 
hk och 500 Nm vridmoment 
maximal prestanda. Premiär 
hos de svenska handlarna 
sker under våren 2017.

Sportig profil och klassisk tyg-
sufflett
Vid formgivningen utgick 
designteamet från de slanka 
linjerna hos coupe-modellen. 
Den sportiga profilen betonas 
genom de korta överhängen 
och den långa motorhuven 
som döpts till power dome. 
Med en längd på 4,673 mm 
är nya A5 Cabriolet 47 mm 
längre än föregångaren. Den 
klassiska och välisolerade 
tygsuffletten öppnas på bara 
15 sekunder och stängs på 18 
sekunder i hastigheter upp till 
50 km/h.
Fronten domineras av den 
tredimensionella singleframe-
grillen som är mycket lägre 



och bredare än tidigare. Den 
vågformade sidolinjen med 
markerade hjulhus, som kän-
netecknar hela A5 familjen, 
gör A5 Cabriolet elegant och 
ger en referens till Audis DNA 
med quattro. Horisontella lin-
jer betonar bredden i bakpar-
tiet som är något smalare än 
föregångaren. LED bakljus 
och LED eller Matrix LED 
strålkastare med dynamiska 
blinkers fram och bak gör 
högteknologin synlig även i 
mörker

Lättare och mer vridstyv 
kaross
Karossen i Audi A5 Cabriolet 
är styvast i klassen och ändå 
bland de lättaste i segmentet. 
Tack vare en smart material-
mix och lättviktsdesign kunde 
ingenjörerna öka vridstyvhet-
en med 40 procent jämfört 
med föregångaren. Totalvik-
ten har minskat med upp till 
40 kg. Den framhjulsdrivna A5 
Cabriolet med 190 hk 2.0 TDI 
väger nu 1,690 kg. Ytterligare 
förstärkningar jämfört med 
Coupen kompenserar för av-
saknaden av tak. Huvud- och 
sidoairbags samt automatiskt 
utskjutande aluminiumprofiler 
ökar passagerarnas säkerhet 
i händelse av krock och volt-
ning.
Brett utbud av motorer och 

drivlinor
Inledningsvis erbjuds tre mo-
torer - 2.0 TFSI på 252 hk, 2.0 
TDI på 190 hk och 3.0 TDI på 
218 hk. Senare kommer även 
2.0 TFSI på 190 hk och 3.0 
TDI på 286 hk. Jämfört med 
den tidigare modellen ger mo-
torerna upp till 17 procent mer 
kraft samtidigt som de förbru-
kar 22 procent mindre brän-
sle. Sexväxlad manuell trans-
mission, sjustegad S tronic 
dubbelkopplingslåda eller åt-
taväxlad tiptronic sörjer för 
att kraftöverföringen är skräd-
darsydd för respektive mo-
tor. Som tillval erbjuds även 
quattro med ultrateknik och 
permanent fyrhjulsdrift. Den 
senare är standard i 3.0 TDI 
med 286 hk.
Audi S5 Cabriolet kommer 
med nyutvecklad 3.0 TFSI. 
Den överladdade sexcylind-
riga motorn levererar 354 hk, 
21 hk mer än den tidigare 
modellen och accelererar från 
0-100 km/h på 5,1 sekunder. 
Åttaväxlad tiptronic och quat-
tro permanent fyrhjulsdrift är 
givetvis standard.

Nya Audi A5 och S5 Cabriolet 
kommer till återförsäljarna i 
mars 2017. Priset för A5 Cab-
riolet startar på 428.000 och 
för S5 Cabriolet på 695.000.
Text & Foto: Audi



Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



Lamborghini Huracán Spyder



För nästan exakt ett år se-
dan presenterade Lambo-
rghini Huracán LP580-2, 
en bakhjulsdriven version 
av modellen. Nu fortsätter 
Lamborghini konceptet med 
drivning i rätt ände av bilen. 
Huracán RWD Spyder - sam-
ma bil som förra året men nu 
med möjligheten att färdas 
utan tak. 
Bakom ryggen sitter den 
klassiska V10:an på 5,2 li-
ter, den levererar 580 hästar. 
0-100 km/h tar dig iväg på 3,6 
sekunder och det roliga är 
inte slut förrän vid 319 km/h. 
Bakhjulen drivs via en sjust-
egad dubbelkopplingslåda. 

Launch Control-system som 
finns på den fyrhjulsdrivna 
versionen har man även mon-
terat i RWD versionen för att 
man ska kunna komma iväg 
lite snabbare. I övrigt har 
inte mycket ändrats på Spy-
der versionen. Tygtaket kan 
man öppna och stänga på 17 
sekunder, i hastigheter upp 
till 50 km/h. Viktfördelningen 
på bilen anges till 40 procent 
på framaxeln, 60 procent på 
bakaxeln.

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Lamborghini





Mercedes-Maybach S650 Cabriolet



Ännu en lyxig dyrgrip som med 
hög sannolikhet kommer synas 
i Saudiarabien.
Kompromissa med lyxen i vard-
agen är inget man ska behöva 
göra. Taklös lyx på fyra hjul 
är äntligen här, i form av Mer-
cedes-Maybach S650 Cabrio-
let. Mer lyx än såhär är svårt att 
hitta där bar himmel ingår.
När Maybach varit inblandade 
ingår precis allt du kan behöva 
plus massa extra utöver det. 
Givetvis sitter det en fet mo-
tor under motorhuven, annars 
hade det varit olikt Maybach. 

En V12:a på 6,0 liter är försedd 
med dubbla turboaggregat och 
en effekt på 630 hästar. I den-
na typ av bil är manuell växel-
låda inte en option, här är det 
automatlåda med dubbelkop-
pling som gäller. Inga drama-
tiska förändringar på karossen 
mot S-klass är gjorda förutom 
ny stötfångare fram, speciella 
20 tums fälgar och något som 
vi vanligtvis ser på AMG, fyra 
avgaspipor. Men Maybach vill 
spegla sin lyx någonstans på 
utsidan också, och har där-
för satt dit Swarovskikristaller i 



strålkastarna.
Det har inte varit helt lätt för 
Mercedes att lyxa upp en re-
dan lyxig S-Klass. Nya stolar 
som inte bara gör dina bil-
färder avslappnande de för dig 
till sjunde himlen. Instrument-
panelen är även snofsigare än 
i vanliga S-Klass. Du behöver 
inte fundera över vad för bil du 
köpt då Maybach har en ten-
dens att montera emblem här 
och var som påminner en. När 
du betalar det saftiga beloppet 
från 300 000 euro och uppåt 
får man med en liten bonus i 
form av ett exklusivt väskset 
som matchar bilen. Hos andra 
tillverkare är denna typ av ac-
cessoar tillval och har en dyr 
prislapp. Endast 300 exemplar 
av denna superlyxiga cabrio-
let kommer att tillverkas och vi 
misstänker att orderboken re-
dan är överfull.

Text: Chistoffer Talvis 
Foto: Mercedes





NIO EP9



På EP9 har varje hjul en egen 
elmotor som tillsammans ge-
nererar 1 340 hästar och ett 
vridmoment på 1 480 Newton-
meter. Vridmomentet låter rätt 
skapligt men så är inte fallet, 
totalt har du hela 6 334 New-
tonmeter under färd. Varje 
elmotor har en egen individu-
ell 1:4:283 växellåda. Under 
kraftig inbromsning utsätts du 
för 3.3G och det tack vare den 
välutvecklade aerodynamiken 
och de 408mm stora Alcon 
bromsarna. NIO EP9 har ut-
vecklat en aktiv vinge som har 
har tre olika positioner och an-
passar sig under körning. Full-
size diffuser under hela bilen, 
ställbara frontsplitters och 
andra välutvecklade aerody-

namiska egenskaper. NextEV 
uppger att detta genererar 
dubbelt så hög downforce 
som en Formel 1 bil. På pap-
pret ska EP9 göra 0-100 km/h 
på 2,7 sekunder, 0-200 på 
7,1 sekunder, 0-300 på 15,9 
sekunder och toppa 313 km/h. 
Räckvidden ligger på cirka 43 
mil och en fullladdning tar 45 
minuter. Batteripacken sitter 
monterade i trösklarna, vikten 
på EP9 är 1 735 kilo. Tiden 
runt Nordslingan för några 
veckor sedan blev 7:05:120. 
Någon prislapp är ännu ej of-
ficiell.

Text: Christoffer Talvis 
Foto: NextEV





Så, då va det dags för ett nytt projekt för mig, Jim 
Björk! Denna gången ihop med garagekompisarna if-
rån Team Frozen, Kristian SilferEk, Niklas Sahlin och 
en hel drös med vänner och sponsorer som hjälper 
till att ro detta i land. Bilen vi valt att bygga på blev en 
BMW 335 cab (E93) då vi alla tre har en förkärlek till 
BMW. Var först inne på att bygga på jänk även denna 
gången, men hittade tyvärr inget lämpligt objekt. Men 
det kommer i framtiden igen kan jag lova! 
BMW:n vi valde att bygga på, kommer utrustas med 
BMW 1M frontspoiler, m3 sidokjolar, m3 bakstöt, Lib-
erty Walk skärmar, luftfjädring från Airlift performance, 
Workwheels 3-delade splitt fälgar (i dimensionen 
19x15 bak!) Det kommer även bli en hellack med färg-
byte! Inredning samt ljudbygge är ej spikat i skrivande 
stund, motormässigt är det redan lite godis sen tidig-
are ägare. Tanken är att det hela ska premiärvisas i 
påsk på Elmia Bilsport Custom and Performanceshow,

Detta bygge kommer gå att följa i Greenlight Maga-
zine under våren där vi kommer presentera steg för 
steg vad som händer med bilen fram till Elmia. Du 
kan också följa oss på Instagram, vi kommer public-
era smygbilder under hela bygget på www.instagram.
com/by_bjork





Jaguar I-Pace Concept 



Jaguar vill självklart vara 
med elbilsbranschen. I-
Pace är namnet och fastän 
det är ett koncept kan du 
redan lägga en order.

Förra månaden hölls LA 
Auto Show  på LA Conven-
tion Center och där visade 
Jaguar ett smakprov vad 
de jobbat med de senaste 
tiden. Elbilen har fått namn 
I-pace och om den är en 
Tesla Model X-utmanare 
eller inte kan diskuteras. 
Kraftkällan är dubbla elmo-

torer (en till vardera axel) 
som tillsammans ger 400 
hästkrafter och 700 new-
tonmeter. Accelerationen 
0-100 km/h görs på cirka 
fyra sekunder. En laddning 
tar strax över två timmar 
och ska räcka till 50 mils 
körning.
Bilen har låg tyngdpunkt 
och hjulupphängning med 
dubbla tvärlänkar fram och 
multilänkaxel bak vilket 
ska ge komfort och köre-
genskaper som stämmer 
överens med Jaguars var-



umärke. 
Designen invändigt i I-pace 
är något mer förfinad och 
avskalad i jämförelse med 
de övriga Jaguar-mod-
ellerna. De flesta funktion-
er i bilen manövreras via 
pekskärmar, det finns en 5 
tums- och en 12 tumsvari-
ant. Men helt skärmstyrt 
är det inte, några fysiska 
knappar och reglage finns 
kvar.  Infotainmentsystem-
et är något flera tillverkare 
använder sig av på de mer 
unika bilarna, Jaguars sys-
tem kallas InControl Touch 
Pro. Jaguars rombmönster 
och tassavtryck ska synas 
i inredningen, både på de-
taljer och i textilier. Trots 

att detta är ett koncept får 
man känslan av att den är 
produktionsredo. Koncept 
brukar ha en tendens att 
inte vara färdigutvecklade 
utan mer ge åskådarna en 
hint om hur det skulle kun-
na se ut. 
Det konstigaste är att du 
redan nu kan lägga en or-
der på din egna I-pace, två 
år innan man bestämt att 
de första bilarna ska rulla 
ut ur fabriken. 

Text: Christoffer Talvis   
Foto: Jaguar



Johans SAAB-bygge fortsätter och 
målsättningen är att få klart bygget 
lagom till Elmia. Just nu är vägen lång 
med skam den som ger sig. Karossen 
är lackerad och Johan har hunnit slak-
ta flera SAAB-modeller i kampen att få 
till projektet. Inredningen kommer att 
bestå av klassisk 99-anda med racing-
detaljer och klassiska pilotstolar som 
härstammar från SAAB 9000. Trots att 
99:an har en mycket mindre yta invän-
digt. Johan skall även försöka få in ett 
baksäte från 9000.
Även ett specialtillverkat spakställ skall 
monteras in. Tanken är också att mon-
tera bränslefilter och bränslepump i 
bagageutrymmet. 

Men just nu är fokus insatt på att få 
bilen på hjul därför provmonterades 
bakaxel på bilen. Tanken är att få 19-
tums fälgarna att fungera i verklighet-

PROJEKTBILEN 



en. Fram har Johan byggt hjulhusen 
för att bygga fjäderbensfästen på ett 
lite specialtillverkat vis. Johan har via 
företaget Street Performance fått tag 
i ett par D2 Coilovers som normarlt 
ska passa på en Mazda Miata. Efter 
lite mek så skall nog han få detta att 
fungera. 

Motor kommer ifrån SAAB 900 och är 
den odödliga modellen T16. Motorn är 
redan trimmad men kommer att få en 
rejäl övergång innan den monteras i 
bilen. 
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