NR
2017

8

Sveriges största E-tidning i sitt slag

www.greenlightmag.se

ALLT OM GREENLIGHT GALAN 2017
17 SIDOR OM SEMA SHOW

LUKAS
SENASTE
FILMBIL

I Pulsen: Melissa Sjöstrand

29

87
5 | Suicide Squad projektet
Reportage

13 | Vi tar pulsen på Melissa Sjöstrand

82

Vi frågar ut en Bilbyggare

16 | GreenLight Galan
Evenemang

29 | Sema Show 2017

16

Evenemang

68 | Summering av året
Krönika

82 | Nya BMW M3 CS
Sportbilsnyheter

5

97 | Pimpa kablar!
Billjud

Vi reserverar oss för eventuella stavfel och felaktigheter.
Fotograf första sida: Christoffer Talvis

Christoffer Talvis
Chefredaktör / Marknad

Daniel Serénus
Grundare / Reporter

Rani Patrous
Fotograf

Markus Österberg
Korrekturläsare

Ina Henckel
Fotograf

Fredrik Berglund
Fotograf / Photoshop guru

Martin Hansson
Fotograf

Pontus Blomqvist
Fotograf

Roger Persson
Fotograf

Felizia Rosén
Fotograf

Simon Narto
Fotograf

Kontakta oss via E-mail:

info@greenlightmag.se
Utgivning: 8 nummer / år

LEDARENLEDAREN
Text: Dani
Text:
el Serénus
Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Äntligen avslutat!
Äntligen kan man säga att säsongen är
avslutad. Tidigare har GreenLight Galan
varit avslutningen på säsongen. Men att
Bilsport promt skulle förlänga säsongen
med drygt en månad var nytt för i år. Jag
kan meddela att jag var mycket skeptisk
innan jag besökte Bilsport Motor Show
i Malmö nu i december, men jag fick
äta upp min stolthet och erkänna att jag
hade fel om många saker när jag väl
gick genom dörrarna till Malmömässan.
En av dessa var att man faktiskt kan
få dit bilbyggarna och att inte alls alla
bilar är isärskruvade. Så starkt jobbat
Bilsport, ni är bevisligen bättre på att
arrangera event än att skapa en tidning
som passar utställarna.

Tillbaka till GreenLight Galan som
blev en succé från början till slut.

Reaktionerna på sociala medier har
varit enorma och i detta nummer kan du
se samt läsa om evenemanget som nu
blivit en tradition i bilbyggarnas liv. Själv
stod jag på scenen och begrundade hur
stort detta börjar bli.
Man kanske borde använda denna
ledare till att önska alla en God jul och
ett Gott Nytt År. Men då alla som skriven
en ledare vet att ingen ändå kommer
att läsa den så känns det lite onödigt.
Istället kan ni se att fler företagare i
branschen använder detta media för att
säga just dessa ord till sina kunder.
Jag säger STORT
återseende nästa år!
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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.
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REPORTAGE
Text & Foto:
Christoffer Talvis
Redigering : Anton Ståhlgren

För 11 år sedan väcktes en dröm för många att
någon gång få bygga eller äga en egen Mazda
RX7 med Veilsidebreddning när filmen Fast and
the Furious Tokyo Drift visades på biograferna
runt om i landet..

Sveriges kanske mest kända
bilbyggare kräver ingen närmare presentation, det räcker
med att nämna innehållet av
hans ombyggda bilar som innehåller ett namn med bokstaven Z så vet de flesta att
vi pratar om Lukas Koos från
Smålands paradis Eksjö.
Denna bil är givetvis inte ny
i hans samling då bilen hade
premiär på Elmia för hela 10
år sedan (tiden går fort) men
då hade bilen ett annat tema
än idag, nämligen baserad på
filmen Blade. Lukas bygger
alltid sina bilar med ett genomgående tema och givetvis är alltid filmer inblandat,
förutom med ett bygge som
speglade hans svåra epok
i livet. Det är väl inte många
som kunnat undgå att han
lyckades göra sin största prestation någonsin, givetvis
inte helt själv utan hjälp. Med
hjälp av sina väldigt goda vänner som stöttar honom i vått
och torrt lyckades de ställa ut
alla Lukas bilar på Elmia som
ett firande av hans 20 år som
bilbyggare. Många av bilarna
har ju varit med i matchen
under en längre tid och uppfräschning var ett måste för
att hålla den nivå Lukas alltid
gjort med sina utställningsbilar.

Det automatiska slutstegsracket är med
från förra ombyggnationen av bilen, den har
endast fått ny färg och försetts med Suicide
Squad emblem.

Lukas köpte in denna Mazda
RX7 som är tillverkad 1992
av en av sina sponsorer Superior Imports och den goda
vännen Martin ”Gzon” Gustafsson som ägt bilen, så den
var i väldigt gott skick.
- Efter att ha sett Tokyo Drift
var jag tvungen att bygga en
likadan, säger Lukas glatt.
Hemma i Eksjö är det inte bara
bygga bil som gäller, Lukas är
oerhört pedant och noga med
planeringen av varje bygge.
Alla detaljer är noga genomtänkta och när man byggt så
många bilar som han gjort
gäller det att tänka utanför
boxen och komma på några
nya saker som ingen sett tidigare eller i alla fall är nytt
för Lukas. Första versionen
av denna bil som fick namnet
Zlayer tog närmare 900 timmar att slutföra och stod klar
året efter premiären av Tokyo
drift. Som vi nämnde tidigare
så har bilen varit med ett tag,
i och med det så kände Lukas att en uppfräschning behövdes för att den inte skulle
skämmas för sig på premiärvisningen under Elmia i år.
Det förra temat från filmen
Blade och de sju synderna
ersattes av ett tema från en

Veilsiden Fortune kitet gör sig fruktansvärt bra på RX7an, blir en helt annan bil.

ny favoritfilm som är Suicide
Squad, där de onda karaktärerna Harley Quinn och Jokern
fick vara fokus.

i ett Veilside Fortune kit tycker
nog många, framförallt Veilside själva. Lexanglaset som
satt monterade på framlysena togs bort och skarven där
- När man ska försöka göra ett glaset satt spackades igen,
sådant stort projekt som tagit vilket faktiskt blev snyggare.
mig över två år att färdigställa Förutom det har bilen fått en
så ville jag att några av bilar- helt ny två-färgad lack varav
na skulle få en helt ny touch, en mer ljusare, nästan kromblå färg ihop med en mörklila
säger Lukas.
vilket går väldigt bra ihop. Men
Det som är förändrat exteriört det är på insidan man ser de
sen sist är gälarna i framskär- största förändringarna där de
marna som Erik Östlund fick breda Cobra-stolarna monkapa då det var hans idé. Det terades ur och tillbaka i bilen
är nästan hänsynslöst att kapa kom ett par original RX7 stolar

Det går absolut inte att missa att Suicide Squad är
temat.

som kläddes om i vitt läder och
för att matcha detta monterades
alla paneler ut och lackades om,
denna gång med vit flakelack.
Oavsett vart i bilen du kollar så
är det fullt med detaljer från Suicide Squad filmen. Då Lukas har
en arm monterad mellan stolarna som rör sig fram och tillbaka
med basebollträt från filmen är
sikten bakåt väldigt begränsad.

Trots att fälgarna är samma som i första versionen
passar de in riktigt bra, även fast kromfälgar
kanske inte är hetaste trenden just nu.

- Då jag inte ser ett dugg
ut bakåt tänkte jag att jag
lika bra kunde montera dit
bilder av Harley Quinn och
Joker på den tvådelade
bakrutan. Utskriften till detta har man Rasmus Blom
att tacka för att han ställde
upp bara någon vecka innan Elmia, säger Lukas
nöjd.

Denna bild delades ut i åtskilliga
exemplar under året i posterformat till besökare på mässor som
Lukas ställde ut på.

Båda karaktärerna har ganska
kluvna personligheter och de
visar Lukas genom att ha den
ena på insidan av rutan som
syns när bagageluckan är öppen och den andra utifrån när
bagageluckan är stängd.
Efter en oerhört positiv säsong med framgångar, uppskattning och uppmaningar
att han inte får sluta bygga bil
är det osäkert om Lukas kommer sluta helt och hållet. En
Comeback lovar han men när
i framtiden kan han inte ens
själv svara på. Inbjudningarna till olika evenemang inför
nästa år finns det gott om och
några har Lukas redan bokat
in. Vad han kommer ägna all
den tid som han tidigare byggt
bil på tidigare återstår att se,
han kanske har andra talanger som ska få mer tid.

FAKTA

Namn: Lukas Kooz
Ålder: 40år
Bostadsort: Eksjö
Arbete: Optimera En Bygghandel för proffs
Bilmodell: Mazda RX7 Type R
Årsmodell: 1992

Tack till:

Madeleine Hildingsson, Adrian Svensson, Tommy ”Hillfiger” Halvarsson, Erik Östlund och Erik Eriksson
Sponsorer:
Dalhems, Autosmart, Alpine, Tengtools
Mirka, L-M-R, Däckdesign.se
Simoni Racing, Österängens Färgcenter, Ljudia
Superior Media, Inredningsverkstaden, Texstar
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Coilovers

Polyuretan
Bussningar

Snap Off
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Mr Tuning
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NYHET

Sonax Bilvård

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag är djurallergiker så att hålla på med hästkrafter och fyra hjul blev en självklarhet. Mitt bilintresse har alltid varit stort och sen unga dagar jag har läst min pappas biltidningar. Och att själv ha en
utställningsbil har varit en dröm för mig så länge jag minns.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Oj, bra fråga! Jag kunde aldrig drömma om att mina byggen skulle bli så här uppmärksammande.
Men på en skala är jag kanske en 5a. Jag har mycket kvar att lära och ser fram mot att hålla på i
flera år till.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Inga byggen är en dans på rosor och jag har vid flera tillfällen känt för att kasta in handuken. Men
någon stannas där inne hittar man energi och bara löser det. Men min värsta upplevelse måste
varit när jag fick tillbaka kjolpaketet från lack och det är i en helt annan färg än vad resten av bilen
var.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det är absolut motorn, jag skulle verkligen vilja lära mig mer om det.
Vem är din bilförebild?
Det är många extremt bra bilbyggare runt i vårt avlånga land som jag ser upp till, men det finns en
som skiljer sig från mängden. David Persson, Mr Fun! Jag har följt honom sen 2004 när han hade
sin rosa TT. Det var då jag bestämde mig för att någon gång i livet bygga på en TT. Han är min
största förebild på många plan.
Bästa garage drycken?
Red Bull
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det varierar mycket. Vissa perioder är jag mer i garaget än hemma och ibland blir det bara någon
gång i veckan. Men jag försöker i alla fall går ut i garaget minst två kvällar i veckan. Finns alltid
något att göra!

Fakta
Namn:
Melissa Sjöstrand ”Miss
Mad”
Ålder:
30
Bor:
Alingsås
Arbete:
Butikschef Kicks
Civilstatus:
Gift

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag känner mig fortfarande inte helt klar med TT:n så kommer att förbättra den inför nästa säsong. Jag
har fått mycket bra feedback från domarna under året och det tar jag verkligen till mig.
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EVENEMANG
Text: Wilhelm Danielsson
Foto: Christoffer Talvis
Johnny Odden, Pontus
Blomqvist

Traditionsenligt
arrangerades GreenLight Galan
för sjunde gången i rad i
bilbyggarstaden Trollhättan. Varje år samlar tidningen landets bästa inom
bilentusiastbranschen för
att under festliga former
och helt utan bilar som
måste poleras avsluta säsongen. Tanken när tidningen startade GreenLight
Galan var att man skulle
slippa tänka på bilen samt
hur den skulle fraktas
fram och tillbaka. Istället
handlar denna gala om att
skapa nya bekantskaper

Till höger har vi vinnaren av Årets Klädsel.

Henrik Rydberg och Peder Balerado var årets
programledare i nya studiosatsningen.

Bilbyggarprofilen och kändisen Lukas Koos
var på plats i vanlig ordning med sambon
Madeleine

med ett gemensamt intresse,
nämligen bilar och bilbyggnationer. Så i surret hör man folk
prata om sina storartade planer
där hemma i garagen.
Årets GreenLight Gala startade
med att tidningens grundare
Daniel Serénus hälsade alla
välkomna och till skillnad mot tidigare år hade även tidningens
chefredaktör Christoffer Talvis
tagit plats på scenen för att vara
en högra hand åt den pratglade
Daniel. Under kvällen delades
totalt 20 priser ut till de som i år
hade presterat allra bäst enligt
juryns motiveringar. Tidningen
har valt att hålla juryn hemlig

Johan Nilsson och Morgan Svennarp är
trogna besökare som ständigt kommer med
nya outfits.

NUKE Performance delade
ut det största priset genom
galans historia.

tillsvidare då man är rädd
att folk skall påverka dessa
samt att det är svårt att hitta
nya jurydeltagare varje år.
Trots påtryckningar väljer
arrangörerna att låta juryns
identiteter förbli hemliga.

På sociala medier hyllas galan av besökarna och man
kan väl inte annat säga än
att galan var lyckad för arrangörerna. Några av årets
pristagare var bland annat
Lukas Koos som tog hem
bästa manliga prestation för
Vi kommer dock att inför sitt stora 20-års jubileum. I
nästa år sätta upp en e-post kvinnliga prestation hittade
där alla kan skicka in förslag vi Alexandra Nelhage som
till juryhuvudmannen som kombinerat den nya stilen
sedan presenteras för de av byggnation med svårslaolika jurydeltagarna, detta gen puts. Årets företag blev
då man inte vill missa någon Angelwax som i år gjort en
som gjort bra ifrån sig, säger otrolig resa med varumärket.
Årets media tog Driftzone.se
Daniel
hem som verkligen hjälpt alla

Även Christoffer Talvis var
på scenen ihop med Daniel
Serénus. Ett riktigt radarpar
som gjorde att kvällen flöt
på bra.

driftingälskare att följa sporten.
En tårfylld Rikard ”Klåp” Karlsson
stod på scenen och tog emot pris
som årets ambassadör. Sist men
inte minst delade traditionsenligt
Halmstad Sport Car event ut den
kanske mest hedersfyllda priset
GreenLight Award, som i år gick
till kämpen David Persson, killen
som bevisat att hur mörkt livet än
ser ut så är det bara se framåt
och aldrig ge upp.
Pristagarna var många, men att
bara vara nominerad till denna
Gala är stort i sig. Det ger bilbyggarna en bekräftelse som är
svårslagen.
I år var lokalen fylld och arrange-

Gänget bakom Bimmers Of Sweden delade ut
det nya priset “Årets Bimmer”.

manget har växt för
varje år som gått. I år
stod många på kö för
att få biljetter och det
ser självklart arrangörerna som ett problem.
Men frågan är om det
är möjligt att byta lokal, att byta stad är inte
aktuellt i första läget.
Mycket handlar om att
galan drivs av ideella
krafter och utan vinstsyfte.
Frågan är hur länge
jag och Christoffer orkar växa med eventet.
Varje år blir det bara

mer och mer att göra.
Vi har massa duktiga
funktionärer och utan
dessa hade vi inte lyckats. Frågan är om vi
kan hitta dessa eldsjälar i en annan stad
samt om folk betalat
mer för att bo och vara
i en annan stad. Men
trots detta så kommer
man se över möjligheter att få in mer folk för
det är ju roligt när vårt
mål börjar närma sig
om att bli branschens
stora fest, avslutar en
nöjd Daniel.

Komikern Isak Jansson var årets underhållare
och han gjorde det med stor succé

Daniel kan utlova att Galan
kommer att arrangeras nästa år med och lovar att i tidningen presentera ett datum
inom kort.

Magnus Karlsson och Kristoffer Hansson
hade en trevlig galakväll.

Kämpen David Persson tog hem hederspriset Greenlight
Award som delades ut av Halmstad Sport Car Event.

Daniel Serénus och Fredrik Berglund bjöd på århundrades
DJ-uppvisning. Full fart hela efterfesten med hjälp av
bilbyggaren och dj'n Johan Håkansson.

Lukas Koos fick
komma upp på scenen
för att ta emot ett
nytt projekt att fixa
med hemma i Eksjö,
en rullator. För han har
ju bestämt sig för att
pensionera sig som
bilbyggare, eller?

Här är tavlorna som inbringade mycket
pengar till Min Stora Dag. Totalt lyckades
man få ihop över 38 000 kronor.

Tvillingarna från Modified
Run var på galan och
festade och spred glädje.

Årets Bilfotograf
Rasmus Kristoffersson

Bästa Time Attack
Joakim Birgersson

Årets Bimmer
Dennis Käller

Årets Media
Drift Zone

Bästa Reportagebil
Andreas Berggren

Årets Lack/Dekor/
Foliering
Johan Eriksson

Årets Ambassadör
Rikard ”Klåp” Karlsson

Årets Kvinnliga
Prestation
Alexandra Nelhage

Bästa Billjud
Mattias Hedin

Bästa Tyskstuk, Stance
& Hellaflush
Robin Lindhav

Årets Företagare
AngelWax

Bästa Volvo
Fredrik Wennberg

Bästa Event
Drifting SM/RM

Bästa Kreation
Mattias Svensson

Bästa Drifting
Mikael Johansson

Årets Team
Refined Car Club
Sweden

Årets Manliga
Prestation
Lukas Koos
Bästa Klädsel
Henrik Ros Haraldsson
Sonax VIP Award
Johan Eriksson
Greenlight Award
David Persson
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LED24.se- PIERRE INGELSGÅRD “SirPierre-bloggen”
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Hos oss på GT Bil Arlandastad hittar du bl a
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Nissan I Opel I Peugeot I Porsche I Subaru I Toyota I Volkswagen I Volvo
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Michael Edeskans,
EME Photography

Vem drömmer inte om att en dag får chansen
att få besöka SEMA i Las Vegas?

SEMA är för många bilbyggare och företagare ett Mecka, men det är även mångas
stora dröm att någon gång få
ställa ut sin bil där. För att det
ens ska vara möjligt krävs en
jäkla massa jobb plus att du
har bil som SEMA skulle vara
intresserad av. En svensk bil
stod på plats på Las Vegas
Convention Center under

årets upplaga av SEMA, nämligen Johan Erikssons Dodge
Charger RTR. Johans bil är
nog en av SEMAs mest omtalade bilar, trots att bilen inte
blev uttagen till Battle of the
builders, som är typ det pris
som går att vinna då detta är
mer än branschmässa.
Men uppståndelse kring bilen
har det inte varit brist på, Efter

Klassisk kärlek dör
aldrig.

mässan har Johan varit hos Jay
Leno för TV-inspelning och foto
och filminspelning hos Musclekingz. Vi hoppas och tror att
Johan är nöjd trots allt kring all
uppmärksamhet.
Trenden håller i sig med
breddningskit liknande Rocket
Bunny, tidningens vän Lukas
Koos var även på plats i Las
Vegas, han var här senast för
10 år sedan.
- Jag kände inte alls igen mig
alls när jag kom hit, visserligen är 10 år lång tid. Något jag
saknade var de riktiga showbyggena likt Alpines demobil
Imprint RLS och andra galna
kreationer, säger Lukas Koos
via ett telefonsamtal.

Helt klart världens kanske snyggaste
Porsche Cayman.

Det finns helt klart någon
bil för alla, då mässan är i
USA och amerikanare älskar pickuper och amerikanska bilar överlag så finns
det gott av dem i alla olika
storlekar och former. Många är balla men finns andra
bilar som föll oss i redaktionen mer i smaken såsom
en widebody BMW 3.0 CSL

Frågan är om det var GT-R:n eller
de tre vackra damerna som lockade
mest uppmärksamhet?

med S52 turbo motor som stod på
utomhusområdet. Inomhus stod en
annan favorit, nämligen Austin Barnett’s breddade Subaru WRX där
han bytt ut boxermotor till en RB26
från en R34.

Frontpartiet känns verkligen Ford och med lite små modifikationer kan den bli såhär snygg.

GT-86:or fanns det många på
plats under Sema.

Snyggt skägg!

Gunther Werks Porsche är ett
mästerverk. Med en prislapp på
över 500 000 dollar.

Retro snygg camaro.

Om McLaren känns lite vanlig
och tråkig så kanske detta är
något för dig.

Kameleontlack på en ny Ford Focus RS, hiss
eller diss?

Även om detta inte är någon nyhet är den
fortfarande en bil som lockar uppmärksamhet.

En sjukt snygg GT86, med helt rätt formspråk.

Luftfjädring på en vacker gammal Corvette.

Vädret i Las Vegas är inte helt fy skam i
November.

Troligen en av mässans snyggaste bilar, en BMW
E9 3.0 CS från 1973 utrustad med en turbokonverterad S52 motor.

Liberty Walk-stilen har verkligen blivit vanlig på en
mässa som denna, men fortfarande lika vackert.

Fälgar fanns det gott om, för alla dess smaker.
Kolla vara in dessa skönheter.

Att bygga om dyra sportbilar såsom Lamborghini eller som
Ferrarin nedanför är något som är populärt.

Detta är motsatsen till alla låga byggen på mässan.

Japanska klassiska bilar har blivit en hårdvaluta men det
finns folk som verkligen vågar bygga om dem.

Johan Eriksson hade skeppat sitt otroliga bygge över
Atlanten för att visa amerikanarna att vi kan här i Sverige.
Slutade med att Johan efter mässan fick åka till Jay Leno
och visa upp bilen. Man blir stolt som svensk när man ser
Johans bil och allas reaktioner.

Kan det bli bättre än så här? En låg porsche med modern
retro-look.

NO LIMIT? Inte vem som helst som börjar bygga på en
Bugatti Veyron.

Fanns många vackra klassiker på mässan.

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Motoroptimering

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.
Det är värt en omväg!

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

Vi erbjuder ett brettsortiment av produkter till din bil. Med ett starkt hjärta för
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.

www.persverkstad.se

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Tel: 0706-64 24 66
Lidköping

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Led-belysning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Marknadens största utbud av motorsportprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet
och bäst service!

www.skruvat.se

www.racegear.cc

order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

LED ramper till Sveriges bästa priser!
Utbud som passar alla, tillmötesgående
och kunnig support och alltid snabb
leverans inom Sverige.

www.overtake.se
info@overtake.se
telefon: 036-8602123

www.led24.se

info@led24.se
Telefon: 0761938971

Reservdelar & Drivlina

Motorsport-produkter

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

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

www.drivknuten.se

Bilvård

www.simpson-europe.com

Styling

Motorsport-produkter

Störst på bilstyling! Vi har fler än 25 000
produkter i shoppen, teknisk support och
personlig service.

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

www.scstyling.com

www.ddesign.nu

info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Allt man kan tänka sig till bilen

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.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 uppdateringar.

www.stertman.se

info@stertman.se
Telefon: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!
www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Styling & tillbehör

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

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

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Tel: 019- 206750

www.brl.se

Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhättan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.
Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

Tuning produkter till rätt pris!

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

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

Här hittar du stereo och tillbehör för bil,
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig
även med installationer.

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Fälgrenovering, breddning &
Spacertillverkning.

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

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Vinyldrapering & Foliering

Silikonslangar m.m.

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

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

www.do88.se

Optimering, renovering och tuning av
klassiska & moderna tävlings- och gatbilar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, overaller, hjälmar,handskar, brandsläckare
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

Tel. 08-588 010 88

www.trendab.com

Inredning

Tel: 08-552 451 16

Lackering - & rekondtillbehör

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör
för alla bilmärken, attraktiva produkter,
hög lagerhållning och oslagbart snabba
leveranser.

www.jspec.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdig printade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.

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

www.vnvinyls.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Gör som många andra - handla av oss

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

www.billackering.eu

POSTER
Foto: Simon Narto

BMW STATIC

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Toyko motor show

TMS arrangeras för 45:e
gången i Japan och är en
av de sista mässorna på
året.

och biltillverkarna får fundera vilken bil som ska
ha premiär var. Trots sitt
stora besökarantal så är
TMS en av de mindre mo771 200 personer besökte tormässorna där 380 bilar
Tokyo Big Sight i Ariake, ställdes ut, varav några
Koto-ku i Japan under 10 av dessa bilar hade världdagar. Under året arrang- spremiär och några hade
eras åtskilliga större mo- premiär endast för japantormässor världen över ska marknaden.

Under året har man diskuterat
om hur framtidens teknologi ska
se ut i bilarna, hur de ska var
uppkopplade och arbeta på ett
smart sätt. På TMS hade man
en hel hall endast tillägnad detta
med workshops och stationer
där man visar hur vissa funktioner fungerar som man kommit
långt med i utvecklingen, hallen

Mazdas senaste koncept, notera att
det sitter R-däck.

är döpt till Tokyo Connected Lab.
De
bilar
som
drog
mest
uppmärksamhet var Subaru Viziv
Performance Concept och Mazda
Kai Concept, två riktigt brutala bilar
som vi önskar snart blir verklighet.

Här är BMWs nya Z4 koncept.
Hoppas denna blir verklighet.

El-bilen är ett faktum i framtiden
och bilmässorna visar detta tydligt.

Subaru imponerar.

Nya Mercedes Benz project One i
fullt konceptutförande.

Toyota Century är ingen modell vi
känner till i Sverige, bilen känns
väldigt lyxig vid en första blick.

Mazda fortsätter imponera med sitt
nya designspråk.

Ni har väl inte glömt Alpina som är högaktuell
med denna nya modellen B5.

Subaru WRX STi S208 är en specialmodell som bara
finns tillgänglig på Japanska marknaden. Vilket är
oerhört synd för den är riktigt läcker och skulle
kunna bli en storsäljare i Sverige.

Porsche är ett succémärke och
senaste Panamera i kombiutförande
kommer nog garantera sälja bra.

Har du uppdaterat din banbils
väghållning?

Honda Urban EV är en liten bil som
blir verklighet i Europa under 2019
enligt tillverkaren.

Ja

100%
Nej

0%

www.streetperformance.se

TEST
Text & Foto
Daniel Serénus

Vi beställde MobilScans felkodsläsare från skruvat.se
för att testa hur bra denna
fungerar. Produkten finns
för både Android och iOS
(Apple) telefoner. Dock är
modellen vi valde som är
kompatibel med Applestelefoner något dyrare än den
som är till Androidtelefoner.

till din mobil. App:en känner
sedan av felkoder samt sensorer. Det gör att du kan läsa
av data i realtid medans du
kör.

Felkoder och motorlampa.
Det bästa med produkten är
att du kan läsa ut felkoderna.
Dock kan dessa kyptiska
koderna vara svåra att tyda.
Men ett tips är att googla på
Så funkar det:
Den lilla enheten passar bi- felkoden för att hitta mer inlar med ODB2 uttag vilket är formation kring koden. Finns
bensinbilar nyare än 2001 dock en förklaring i App:en
och dieselbilar nyare än men då på engelska och
2003. Den kommunicerar även den kan vara svår att
med din telefon med hjälp av förstå. I appen kan du också
Bluetooth. Du måste sedan släcka en felkod efter du åtladda ner MobilScans app gärdat felet. Då slipper du

den lysade motorlampan.
Bilmodeller:
Vi testade på totalt 9 olika
bilmodeller och alla med
olika tillverkare. Samtliga bilar kunde vi få kontakt med
och läsa ut information. Finns
säkert modeller som inte stöds
av detta verktyg men de flesta
verkar fungera bra.
Priset:
Vi betalde 849kr för produkten och då vad det den dyrare
läsaren som passar Apple
telefonerna. Skiljer någon
hundring från den billigare
modellen. Men de fungerar
på samma sätt. En felsökning
hos en firma kostar mellan
500kr – 1500kr vilket gör att
du sparat in priset vid första
användandet. Därmed måste
man medge att detta är en
mycket prisvärd produkt.
Bra att veta:
Bilar från 2003 och framåt
läser man av felkoder på besiktningen.

Priset
Lätt att förstå
Funkar på de flesta
bilmodeller med ODB2
kontakt
Smarta funktioner
Smidig

Svårt att tyda felkoderna

ARTIKEL
Text: Daniel Serénus
Foto: GreenLight
DREAM TEAM

Året är snart slut och som vanligt skall jag på ett lättläst sätt
summera året som varit. Kan
väl inte annat beskriva detta
år än med dessa väl valda
ord ”Helvete vad bra det varit
för GreenLight Magazine!
Alla som vid det här laget
känner mig vet att jag inte
håller käft eller för den delen
alltid håller mig till reglerna för
att vara PK. Men det var väl
därför jag bestämde mig en
dag att starta en tidning där
jag fick skriva hur jag vill och
när jag vill. Sedan att jag drog
med min bäste vän Christoffer på köpet kanske var lite
elakt men roligt har vi haft och
roligare kommer vi att ha.

Kim Fors kom in i SM-serien med seger i
blicken och lyckades leverera trots hård
konkurrens. Vi ser en ljus framtid för Kim Fors
inom Drifting.

Under Elmia visade Calle Linnarsson upp
detta Nissan 370-bygge, dock saknade
vi han i SM-serien.

Men tillbaka till året 2017,
året då vi för första gången
ställde ut helt själva på Bilsport Performance & Custom
Motorshow i folkmun kallat
”Elmia”. Trots att Elmia var
riktigt bra i år fick vi inte ut
budskapen om GreenLight så
som vi hade trott. Skall man
göra Elmia måste man ha
mer muskler och fantasi än vi
hade även om Johans Saab
i montern lockade många intressenter så tror vi aldrig att

buskapet om tidningen slog
igenom helt hundra. Men
ändå en bra erfarenhet och
vi ångar inte att vi var med.
Självaste ångesten jag har
är mitt alkoholintag som blev
påtagligt på fredagen och att
Lukas Koos har en film som
påvisar att alkoholnivån.

Efter Elmia fick vi se ett
drifting-SM blomstra och
det med hjälp av den nya
mediakanalen Driftzone.se!
Två av alla bra saker som
hände under 2017. För tidningen var det Modified Run
som var årets höjdpunkt, för
första gången arrangerade
vi en resa från Göteborg till

Modified Run gick av stapeln för första gången
med lyckat väder och trevliga deltagare.
Tre framsidor om legenden Lukas Kooz blev det
under 2017 i GreenLight Magazine.

Stockholm. Trots att alla våra
pengar på kontot var slut lyckades vi ha så roligt man skall
ha på en ”roadtrip”.
2017 blev också året då bilentusiasten och vännen Lukas Kooz firade sina 20 års
bilbyggande samt sin egen 40
års dag. Året då alla parkeringsträffar började bli mer och
mer seriösa. Trenden med
enklare och närmare träffar
börjar nu avta lite och folk börjar köra långväga igen för att
ställa ut sin bil. För trots att
regnet öste ner över Arn Racings parkeringsträff på Skara
Sommarland kom det besökare som inte bodde nära över
huvudtaget, imponerade att
intresset växer igen.

År ut och år in levererar Gatebil Rudskogen det
helt klart häftigaste eventet.

Vi talade 2016 om trenden
med att sätta på luftfjädring
och snygga fälgar och sedan plocka hem pokaler. Nu
är nivån betydligt högre och
man måste verkligen bygga
om för att få vara med i toppen, rätt riktning igen om ni
frågar mig.
Efter en fullspäckade säsong klev vi in på en fullsatt
GreenLight gala. En Gala
som 2017 sägs vara den
bästa vi någonsin gjort om vi
ser på folks kommentarer på
sociala medier, ibland känns
det som att galan är större
än tidningen!

Time Attack som gjorde dundersuccé 2016 tog
en lite lugnare uttrycksätt under 2017.

Bilsport bjöd också på en annan nyhet 2017 som gjorde att
vår gala inte numera är året
säsongavslutning och måste
erkänna att den var rätt bra.
Nu ser vi framåt åt ett nytt år
med nya utmaningar!
Glöm aldrig mina favorit uttryck, alla kan ha en dålig dag
och efter regn kommer solsken.
Over and out Daniel

2017 fick David Persson uppleva sin dröm om att delta i Gumball 2017 och samtidigt vinna
“the spirit of Gumball”

Millennio
Lamborghini Terzo

Lamborghini
förändrar
framtiden med helt nyutvecklad teknik. Deras
dröm om att spara energi i
nya material är otrolig. De
har tillsammans med ett
amerikanskt forskarteam
startat utvecklingen av en
bil som lagrar energi i olika
material för att sedan återanvändas som drivmedlet
för att få bilen i rörelse. De
han skapat kondensatorer i
materialet kolfiber och kan
då använda hela karossen
som ett enda stort batteri.

Detta medför också att den
nya bilen är självläkande
vilket låter helt otroligt.
Med det menas att mindre sprickor i karossen kan
åter binda samman och
därmed självläka.
Terzo Millennio är ett framtidskoncept och kanske
kommer man sakna ljudet
av mullrande V10:or och
V12:or. Men att det är elektrisitet som är framtidensdrivmedel är säkert och
lamborghini är nu nära en

lösning där karrossen är batteriet.

vägar bättre och farthinder
ett minne blott för Lamborghini visar upp en mycket låg
bil med bästa ”fitment”. Så
stancetrenden kanske inte är
fel ute ändå.

I detta framtidskoncept har
Lamborghini visat upp sina
färdigheter kring aerodynamik
och arbetet med lättviktsmaterial. Även möjligheter till TEXT: Daniel Serénus
kreativdesign öppnas när mo- Bilder Lamborghini
torerna sitter på varje däck
istället för en stor yta bakom
föraren. Men till konceptbilderna att bedöma är framtidens-

CS
BMW M3

BMW presenterade nyligen specialversionen M3
CS, den har 29 hästkrafter
och 50 newtonmeter mer
än standard M3an. Detta är inte det enda som
skiljer, några kilo lättare
är den också vilket gör
att M3 CS avverkar 0-100
km/h på 3,9 sekunder.

år? Den turboförsedda motorn med sex cylindrar har
fått effekten höjd från 431
hästarkrafter till 460, vridmomentskurvan har även
den förbättrats från 550 till
600 newtonmeter.
Den sjuväxlade dubbelkopplingslåda M DKG med
Drivelogic ser till att växlingarna både är mjuka och
Kan detta vara sista ver- snabba och växellådan har
sionen av modellen M3 separat oljekylare.
från BMW innan man pen- Kombinationen av lägre
sionerar modellen och vikt och optimeringar av
låter andra modeller få stå motor gör inte oerhört stor
i rampljuset under några skillnad mot original M3an,

mellan 0-100 km/h är CS endast
två tiondelar snabbare, men
det låter alltid bättre med 3,9
sekunder än 4 sekunder.
M3 CS har Driver’s Package
som standardutrustning och
man har höjt den elektroniska
toppfartsspärren till 280 km/h,
alltså 30 km/h högre.
M3 CS ska även ha bättre köregenskaper på såväl vanliga
vägar och bana, hjulupphängningen påminner om Competition Package som går att köpa
till vanliga M3. Även de övriga
chassiegenskaperna som Mdifferentialbromsen, M Dynamic
Mode-systemet och den elektromekaniska styrningen är aningen förbättrade, samtliga går
att optimera efter hur du som
förare vill att bilen ska agera.

Släpper man en vassare modell
så behövs det givetvis mer saker som lockar, CS-modellen har
speciella fälgar som är 19 tum
fram och 20 tum bak, försedda
med semislicks från Michelin.
Den lilla bullen på motorhuven
är en signatur för M3an och på
CS så är denna något bulligare
och även bakvingen har man
modifierat, båda är tillverkade i
ett nytt material.
BMW M3 CS kommer att byggas i cirka 1 200 exemplar och
modellen kommer man kunna
börja förhandsboka under Januari och sedan börjar tillverkningen senare under våren.
Text: Christoffer Talvis
Foto: BMW

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

hjälp fler sjuka barn att få en stor dag !
ge en gåva på bg 900-5133

Varje år insjuknar tusentals barn i Sverige i svåra sjukdomar och diagnoser. Vi arbetar
för att dessa barn ska få något alldeles speciellt att längta till, uppleva och minnas.
Något som ger kraft och en paus när det behövs som allra mest.
Vårt arbete är helt beroende av frivilliga gåvor. Med hjälp av ditt stöd får barn
med svåra sjukdomar och diagnoser ett avbrott. Din gåva gör skillnad!
Läs mer på www.minstoradag.org

Emozione
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Apollo

Som Fenix föds ur askan har märket som alla trodde var dött återupplivats. Vi talar så klart om det
tyska märket Gumpert som gick i
konkurs under 2013 efter ett minst
sagt skandalös uppsättning supersportbilar. Men det hindrade inte finansmannen Norman Choi att köpa
upp resterna 2016 och återuppliva
märket med det galnaste monstret
vi sett på länge, helt befriat från eldrifts hysterin. Gumpert heter numera Apollo, efter bolagets första
modell. Men Intensa Emozione
som den nya modellen heter liknar
inget vi tidigare sett från Gumpert.

Nej, detta är ett 1250 kg lätt
kolfibermonocoquemonster.
Med en aerodynamisk design och en V12:a som leverererar 780 hk rör bilen på sig,
0-100km/h avverkas på 2,7
sek. Toppfarten sägs ligga på
en bra bit över 300km/h

om och levererar en bensinmotor med muller som troligtvis inte klarar våra svenska
bullerkrav på banorna runt
om i landet. Investerar man i
denna bil så bör man bruka
den flitigt. Detta är ett monster och enda sättet att tämja
den måste vara att vara lika
galen som bolagets ägare.

När andra hypersportbilar
flaggar om elmotorer och hybriddrift så gör Apollo tvärt Frågan som återstår är om

detta är svaret för en ljus framtid för
Apollo eller bara ett sätt för investerarna att bränna ytterligare pengar på
ännu ett hopplöst projekt. Framtiden
bör ge oss svar på detta, men trots
alla kommentarer ”world wide” så kan
man inte annat är begrunda bilens
vackra design som påminner om en
korsning mellan McLaren P1, Lamborghini Elemento och Pagani Zonda R,
helt oslagbar.
Den andas framtid men med en inre
själ som ger en återblick på vad som
var vackert med den fossila förränningsmotorn.
TEXT: Daniel Serénus
FOTO från tillverkaren

OADSTER
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När BMW:s futuristiska
hybridsportbil BMW i8
lanserades 2014 var
den något världen aldrig tidigare hade skådat
– ett unikt sportbilskoncept med avancerad
lättviktsteknik och en
hybriddrivlina som gav
sportbilsprestanda med
småbilens förbrukning.
Nu är nästa spännande
kapitel i framgångssagan om världens bäst
säljande och mest innovativa plug-inhybrid-

sportbil här – BMW i8
Roadster, en öppen
tvåsitsig version av framtidens sportbil som lanseras tillsammans med
nya uppdaterade BMW
i8 Coupé.
Nya BMW i8 Roadster
levererar inte bara den
helt unika utsläppsfria
sportbilsupplevelsen
som vi känner igen från
coupéversionen av BMW
i8. Tack vare den elektriskt fällbara suffletten
erbjuder BMW i8 Road-

ster även en helt ny och
oöverträffad frihetskänsla under bar himmel.
Ren körglädje utan filter.
Det djärva formspråket
med dess distinkta proportioner, linjespel och
ytor avslöjar redan vid
första anblicken att nya
BMW i8 Roadster och
BMW i8 Coupé är den
nya tidens sportbil. Den
kraftfulla och futuristiska
designen gör att bägge
modellerna
utstrålar
styrka, smidighet och
djärv elegans där BMW
i8 Coupé är en extremt
dynamisk
2+2-sitsig
sportvagn medan BMW
i8 Roadster lovar en
unik taklös sportbilsupplevelse för två.
I standardläget kan
både BMW i8 Roadster och BMW i8 Coupé
nu köras helt eldrivet
i upp till 105 km/h där
den ursprungliga i8:an
kunde köras på el i
upp till 70 km/h. I detta
körläge startar inte förbränningsmotorn förrän
i högre farter eller då
föraren trampar hårt på
gasen. Omvänt stängs

förbränningsmotorn av
vid mer normalt gaspådrag.
Systemeffekten
från
elmotor och förbränningsmotor är nu 374
hk. Därmed accelererar
nya BMW i8 Coupé från
0 till 100 km/h på 4,4
sekunder och nya BMW
i8 Roadster på 4,6
sekunder. Bägge modellerna har samma elektroniskt
begränsade
toppfart på 250 km/h.
Som det anstår en
äkta sportbil från BMW
har köregenskaperna
i BMW i8 en central
roll för körupplevelsen.
BMW i8 Roadster är
inget undantag och
har en specialkalibrerad chassisättning där
styrning, stötdämpare,
fjädrar, krängningshämmare och DSC-systemet modifierats för att
Roadster-modellen ska
leva upp till i8-modellens erkänt höga kördynamiska kvaliteter.
Text & Foto: BMW

Passa på att besöka
vår webbshop!
Vi har julklapparna
du aldrig fick.

www.dalhems.se

BILLJUD
Text & Foto:
Sören Karlsson,
Svenska Bilstereoförbundet

Ibland är det de små detaljerna som är pricken
över i:et en installation.
Att montera kabelstrumpa, hylsor m.m. på kablarna och att fästa upp dem
snyggt.
Ett snyggt knep när
man har flera kablar
jämte varandra
Först sätter man ett buntband på normalt vis men
löst, sedan tar man ett
buntband mellan varje
kabel runt det första bandet. Sist drar man åt alla

buntbanden och klipper
bort flärparna.
Snyggt va?
Slipp spretande kardelar med ändhylsa
Hylsan ska vara mjuk så
den kläms och formar sig
rätt. Då förlorar man ingen ström/signal iom att
de kardelar som skulle
hamnat jämte anslutningen hålls ihop av hylsan.
Montera kabelstrumpa
och krympslang
Både skyddar och höjer

utseendet. De flesta kabelstrumpor är expanderande så
de sitter slimmat mot kabeln. I
ändarna sätter man krympslang
för att motverka att strumpan
inte börjar spreta. Slangen
krymper av värme. Varmluftspistol eller hårtork fungerar utmärkt för att krympa slangen.
Här kan man även passa på att
köra med olika färger för att enkelt skilja mellan + och –

Fr. 1565 SEK
SÖNER BY SWEDEN

WWW.SÖNER.SE

BILLJUD
Text & Foto:
Christoffer Talvis

Det finns en uppsjö av
olika ljuddämpningsmaterial, givetvis har alla
olika verkningsgrad och
prislapp, oavsett vilken
du använder blir det
mycket bättre än tidigare.
I en vanlig bil har man
inte prioriterat att dämpa
bilen, om du inte kliver
upp i prisklass och köper
en exklusivare bil. I vår
Saab 9-5 kombi från 2006
till exempel är dämpning
nära nog obefintlig skulle
jag vilja påstå. För att få
bättre ljudbild inuti bilen
nu när vi installerat bättre
ljud än original vill man
inte att ljudet försvinner
ut ur bilen utan den studsar in i kupén igen. Silent
Coat är ett laminerat system bestående av aluminiumfolie och självhäftande polymer som ger
stadga och minskar vibrationer.
När vi ändå var igång
med att byta högtalare i
dörrarna passade vi på
att dämpa ytterplåten av
dörrens insida. På vissa
modeller är det lättare än
andra att komma åt att
dämpa, i Saab 9-5 var

det oerhört enkelt. Dörrsidan tar inte många minuter att montera bort och
bakom den sitter en tunn
film som täcker hålen för
att komma åt fönsterhiss
o.s.v. samt ytterplåten. Vi
valde att använda Silent
Coat från BRL, en bitumenmatta. Dämpmattan
går att köpa i tjocklekarna
2mm och 4mm, vi har valt
4mm tjockleken för att få
extra styvhet. Arken som
är 39x25 centimeter stora
är väldigt formbara och
lätta att skära ner i mindre
bitar med en kniv. För att
få bästa tänkbara vidhäftning för att den inte ska
lossa tvättas plåten som
ska dämpas med T-röd,
sen är det bara att trycka
dit den och sen använda
en
metallroller/tapetskarvsroller för att arket
ska vidhäftas ordentligt.
Oerhört lätt och det går
fort förutsatt att du kommer in lätt med händerna/
handen och kan jobba.
Innan vi applicerade lät
dörren väldigt ihålig innan när man knackade
med näven, efter Silent
Coat är monterat låter
plåten väldigt stum när
man knackar. Vi provade

Före

Efter

först att bara montera ett
ark precis bakom högtalare för att lyssna ifall det
gjorde någon skillnad,
vilket det gjorde. Men
noggrann som är valde
man att sätta Silent Coat
över hela plåtytan, till fyra
dörrar gick det åt nästan
två förpackningar (en förpackning är 1,17 kvm)
Skulle man nöja sig här,
nej skillnaden blev så
pass stor och det fanns
fler förpackningar kvar. Vi
fortsatte med att dämpa
hela
reservhjulsbaljan
och bagageluckan då det
är där bak baslådan är installerad. Här satt några
få dämpningsremsor original, vilken jag inte fattar
ens varför man monterar,
känns inte som de gör
så stor nytta. På med
värmepistol och sedan
började jag skrapa bort
dem för att sedan tvätta
av ytan med T-röd innan
applicering.
Då dämparna till bagageluckan sitter i bakkant under innertaket på Saab
9-5 kombi och våra var
dåliga fick hela innertaket
monteras ner för att komma åt dessa lät, även detta var väldigt tacksamt,

endast ett par clips som
var av engångsmodell
som behövdes beställas
nya. Även här satt några
originaldämpningsremsor
monterade, dessa kunde
man dock dra bort väldigt
lätt. Då det var gott om
utrymme mellan innertak
och plåten applicerades
två lager med Silent Coat.
Allt som allt tog installationen inte många timmar
alls då allt är väldigt lätt
att demontera samt montera tillbaka.
Då ett nytt 4-kanals slutsteg från Cerwin Vega
monterades i bagaget
och nya högtalarkablar
behövdes dras hittade
jag ett ställe i taket som
gjorde det smidigt att
dras. Slapp man dra dem
längst med trösklarna där
andra kablar redan var
dragna på båda sidorna.
Vill man få bort vägbuller
eller förbättra musiken inuti bilen rekommenderas
det starkt att dämpa dörrarna framför allt. Det behöver inte kosta skjortan,
det finns dämpmaterial i
en prisklass som passar
alla.

En tidning kräver duktiga medarbetare
som brinner för bilar lika mycket som vi.
Här kommer en presentation av vårt senaste stjärntillskott Ina.

Ina Henckel,

heter jag, född en sommardag
1995. Uppväxt i Skåne men bor förtillfället i Stockholm och studerar till CRM-konsult. Älskar att hänga med goa vänner, en drös bilmänniskor, med min
familj och katt.
Det blir en hel del bilfotografering eftersom bilar
och fotografering är två favoriter här i livet.
Mitt bilintresse har alltid funnits med mig och mitt
fotointresse har vuxit fram genom åren. De gånger
jag inte fotograferar bilar så förevigar jag gärna
bröllop, människor, djur och natur. Fritiden spenderas gärna på bilträffar och event, med kameran
i hand och alla dessa människor jag delar samma
intresse med. Förutom detta så älskar jag musik,
köra bil, film och xbox.

Vi syns
förhoppningsvis på framtida
träffar, där jag
med största sannolikhet rullar in i min lilla imola
e46. Vill ni veta mer om mig och se mitt arbete så
kicka gärna in på
http://inahenckel.org
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