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Sex under 2022

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Jag vet att rubriken kanske syftar 
på något annat och självklart 
hoppas jag ni får sex efter nyår, 
om inte kommer vi iallafall att ge 
er det i form av tidningsnummer. Vi 
har nämligen tagit beslutet om att 
minska ner antalet utgivna nummer 
till 6 nummer 2022. Detta för att få 
loss mer av vår ideella tid för de 
växande evenemang vi arrangerar, 
GreenLight Galan och Modified 
Run. Dessa två tar allt mer kraft från 
både mig och Christoffer. Med detta 
sagt ser vi enda lösningen att göra 
sex bra nummer än åtta halvbra. 
Det är så klart ett tungt beslut men 

vi vill så klart att tidningen kan leva 
lite till. 

Många glömmer att vi gör detta på 
vår fritid. Alla fotografer ställer upp 
på sin lediga tid, ibland tror många 
att detta med GreenLight Magazine 
är vårt jobb. 8–10 timmar om dagen 
jobbar vi med helt vanliga arbeten 
och på helger och kvällar skapar 
vi detta gratismagasin, då räcker 
tyvärr inte tiden alltid riktigt till.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Foto: Christoffer Talvis
Text: Daniel Serénus

Det ballade snart ur, när drömmen om 

Elmia erbjöds för polerkungen från Sollebrunn.



Vi träffar Christian Björnberg, 
en 39-årig bilbyggare i fikast-
aden Alingsås, vilket ligger 
någon mil från hans hemort 
Sollebrunn. Christian driver 
det egna företaget CB rekond 
& bilvård som tillhandahåller 
puts- och poleringstjänster för 
just bilar. Detta kan vara en 
av anledningarna till att bilen 
glänser lite extra när den rul-
lar in på den plats vi valt för 
fotografering. 

Christian har alltid varit svag 
för just Audi och det började 
med han 2015 köpte en Audi 
A4 B8 i röd kulör. Sedan byttes 
denna mot en Blå Audi A6 av 
årsmodell 2013. Men trots att 
denna fick en del uppdater-
ingar kunde han inte slå bort 
tanken om att han så gärna 
ville ha en röd bil. Många 
hade kanske då funderat på 
att lacka om bilen men Chris-
tian gjorde det klocka valet att 
leta upp en ny bil. Sagt och 
gjort så hittade han en dag 
en Röd Audi A6 på blocket i 
Stockholm. Han åkte upp och 
bytte in mot en Misano Röd 
Audi A6 från 2016. 

- Det tog väl två dagar in-
nan jag hade börjat gå loss 
och beställt delar. Först blev 
det toning via företaget bilfix 
i Gendalen. Sedan är jag god 

Det tidigare väldigt rymliga bagageutrymmet 
har numera fått ge plats åt en rejäl 
ljudanläggning



vän med Långe-Micke Andersson som vi 
denna tidpunkt drev L-M-R.se vilket ge-
nererade att jag även beställde ett luftkitt 
och en ny grill, säger Christian.

Så fick bilen rulla den första sommaren och 
Christian var rätt nöjd med det. Men när 
Långe-Micke kom upp med idén om att ha 
Christians bil i sin monter på Bilsport Per-
formance & Custom motor show, kanske 

mer känt som ”Elmia” i bilkretsar, fick han 
snart blodad tand. Då blev det snart ett par 
nya Works Zeast ST Black Label fälgar på 
bilen. Även ett lite mer diskret kit från Max-
ton Design beställdes. En annan god vän 
till Christian är Rasmus Nilsson som driver 
företaget Audio 55 som säljer ljudprylar till 
dB-galna entusiaster. Efter några samtal 
med Rasmus var snart ett helt kitt med 
Dddesign ljud påväg hem. Tillsammans 



med några underbara vänner 
hade de snart rivit ur allt vad 
dörrsidor och bagage inredning 
hette och börjar bygga om allt. 

- Jag ville att allt skulle både 
låta bra och passa snyggt ihop 
design mässigt. Jag ville även 
få in lufttank och kompressor 
till luftkittet på ett snyggt sätt, 
säger Christian

När dörrar var dämpade och 
bagage var ombyggt lämnades 

Denna bil har Christian polerat många 
timmar.



allt till Benny på Ace Solution 
för att hydrodippas (eller vat-
tentransfers som det också 
kallas). Detta är ett sätt att 
med hjälp av vatten få ett 
tryck att gå runt en yta på ett 
snyggt sätt. Men detta är inte 
lätt och kräver viss övning milt 
sagt. 
Men resultatet blev därefter 
helt enastående bra. Så 2019 
stod bilen på Elmia med detta 
utseende och så fick den rulla 
hela 2019. 

När Långe-Micke återigen på 
hösten 2019 började prata 
om Elmia 2020 och erbjöd 
Christian en plats, fick det 
honom att börja spåna mer 
på vad som skulle bli nästa 
steg. Tillsammans med vän-
nen Jonas Båge började de 
båda spåna på vad de skulle 
hitta på. Återigen var Rasmus 
med i dialogen och ännu mer 
ljud beställdes hem. Nya 20” 
Works Grand Seeker DMX 
fälgar beställdes hem och de 
är fortfarande de enda i Nor-
den som sitter på en Audi vad 
vi i skrivande stund vet. Inred-
ningen var snart helt urriven 
och när Christian frågade sin 
kära mor om hon kunde tänka 
sig att hjälpa honom klä om 
innertaket i svart alcantara 
slutade snart med att det blev 



hela inredningen som gjordes 
om.

- Min kära mor fick handsy 
korsstygn på inredningen och 
det tog 3 veckor för henne att 
bli klar med instrumentering och 
paneler. Lite mer jobb än hon 
kanske hade räknat med när 
hon först sa ja, säger Christian

Han hittade även ett par pas-
sande Audi S6 solar i grå alcan-

tara och skin. Så efter en 7 tim-
mars bilfärd var dessa hemma i 
garaget. Bilen som tidigare hade 
fått ljuddämpning i dörrar fick nu 
hela karossen mer eller mindre 
ljudisolerad. 
När man var mitt uppe i byg-
gandet kom besked om att El-
mia blev inställt. Detta gjorde 
att bygget och motivationen dog 
helt. Men snabbt därpå lyckade 
teamet hitta motivation och i juni 
2020 stod bilen äntligen klar. 



Även om säsongen 2020 och 2021 inte 
blev som man tänkt sig lyckades Chris-
tian ta hem lite priser på diverse tillställ-
ningar som faktiskt genomfördes. 

Det är svårt att tro att bilen rullar annat 
än till utställningar med tanke på hur fin 

den är när Christian avslöjar att han an-
vänder bilen nästan dagligen.  Men ib-
land kan det vara bra att äga en egen 
rekondfirma...

Christian har verkligen lyckats med 
dörrsidarna, kombinationen mellan 
alcantaran och den hydrodippade delen gifter 
sig bra.



Det diskreta paketet från Maxton Design gör 
sig verkligen på bilen.



För Christian var den röda färgen extremt 
viktigt. Så viktig att han köpte bilen bara 
för lacken.



Christians mamma har hjälpt till att sy 
om vissa inredningsdetaljer, bland annat 
instrumentbrädan.



Man kan inte klaga på att denna bil 
inte spelar på riktigt bra. Christian har 
endast valt kvalitétsprodukter från 
Digital Design.



 

FAKTA
Namn: Christian Björnberg
Ålder: 39 men känns fortfarande som 25
Bor: Sollebrunn
Arbete: Dagtid med husbilar och därefter driver ja den 
lilla rekondfirman CB Rekond & Bilvård
Bilmodell: Audi A6 S-line 2.0TDI ultra 
Årsmodell: 2016

Tack till: 
Audio55 AB med otrolig service anda och stor kompetens 
L-M-R har stöttat otroligt sedan ja började bilen i första versionen 2018 
Ace solutions med sin otroligt trevliga charm och grymma jobb med hydrodipp
Bilfix med toning och foliering
Strandbrillor.se för fin reklam
CB Rekond & Bilvård för den fina putsen haha
Jag har ju otroligt fina vänner o familj som ställer upp och hjälper till samt stöttar
Min mor ska ju ha en stor eloge att knåpat ihop den inredningen som en amatör helt otroligt tycker ja 
Matej-Rickard min bror-Johny-Björn-Ted-Markus
Sen finns det Jonas Båge utan han hade bilen aldrig varit som den är eller stått där den står ,så otroligt mycket 
hjälp och tankar ja fått av denna mannen ,så sjukt tacksam och svårt att ge tillbaka allt han gett så nu ska 
vi ta tag hans egna bil som fått lida för all hälp han givit och det ser ja fram emot
Och naturligtvis min kära sambo som “står” ut med alla galna upptåg och för många timmar borta 
Har förmodligen glömt någon viktig person men de flesta som känner mig vet att de är lite svårt o komma 
ihåg allt o alla med tankarna som snurrar och allt som ska vara igång hela tiden hehe
Stort tack till alla som på något sätt varit involverad i denna bil och upptåg ja är evigt tacksam



www.audio55.se

Mycket ljud 
i liten förpackning

Ord. Pris:

2 990 kr
Helix DSP Mini

RABATTKOD: ”CB”
-20%Gäller endast varorna i annonsen

TT Technology!

Digital Design 608 
Baspaket Greenlight

Ord. Pris:

6 470kr

712+DM2500 Greenlight
Ord. Pris:

11 070kr

DD paket GreenLight
Ord. Pris:

5470 kr
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WWW.GLOSSERCARCARE.COM

#Kemikaliebeständig syntetull
#Skonsam & effektiv

#Långt & böjbart borsthuvud!

NEW! GLOSSER WHEEL 
BRUSH CLEANS & REACHES 
TO THE BACK OF THE RIM!

NEW

THE GLOSSER WAY
MORE BANG FOR YOUR BUCKS!PASSION FOR YOUR CAR



Hur kom det sig att du började intressera dig för drifting? 
Vi va ett kompis gäng ifrån Orust som åkte till Gatebil i Norge 2005 första gången.  Och då träffa 
man bland annat Johan Lundgren så på den vägen är det.

Om du skulle ranka dig själv som driftingförare mellan 1–10, vilken nivå tycker du att du 
ligger på? Varför? 
Oj svårt och ranka sig själv men jag vet att mitt största minus är nog chase så skulle sätta 6,5-7. 
Man kan alltid utvecklas och alla blir bättre och det går fortare och tightare varje år så träning/
sätes tid är det absolut viktigaste och det har man för lite av tyvärr. MEN det ska bli ändring nu när 
Lidköping äntligen fick sin bana godkänd. 

Vilken är din bästa driftingupplevelse?
Oj många roliga minnen men FIA Motorsport Games i Italien va nått speciellt.

En förare kan alltid bli bättre, är det något du anser dig själv du skulle behöva bli bättre på? 
Chase och nöja mig med 80% på kval.

Vem är din driftingförebild? 
Utan tvekan Fredric Aasbo.

Bästa garagedrycken? 
Nocco

Hur mycket tid lägger du ner i veckan på att köra drifting samt fixa med driftingbilen?
Köra hehe, ja det är väl 5% av alla timmar man lägger ner på allt runt omkring =)
Men 40 timmar är det säkert under säsong

Fakta
Namn: 
Christian Erlandsson
Ålder: 
34 år
Bor: 
Orustl
Arbete: 
Lastbilschaufför
Civilstatus: 
Singel

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Nja det är lugnt just nu.
Min sambo har även en Mazda mx5 NA som jag hjälper till att skruva på vid behov.

TRÖTT PÅ DIN 
VÅTRUMSMATTA?

FOLIERA DEN
ISTÄLLET!

Arabic Dark Grey 
- Svart fog

Totalkostnad

1490kr
Exempel



DUST-FREE

Better cut

Longer lifetime

Abranet ACE
Abranet Ace är utvecklad med tanke på industrins 
behov av slipmaterial för krävande slipoperationer. 
Den optimerade nätkonstruktionen med keramiska 
korn gör att Abranet Ace har en överlägsen 
aggressivitet.

Ta steget in i vår dammfria värld och testa Abranet 
ACE.



DUST-FREE

Better cut

Longer lifetime

Abranet ACE
Abranet Ace är utvecklad med tanke på industrins 
behov av slipmaterial för krävande slipoperationer. 
Den optimerade nätkonstruktionen med keramiska 
korn gör att Abranet Ace har en överlägsen 
aggressivitet.

Ta steget in i vår dammfria värld och testa Abranet 
ACE.

w w w . a t r a k t o r l i f e . s e

T-SHIRT
229kr
349kr

KEPS
299kr
349kr

Airfreshner

25kr
39kr

HOODIE
499kr
699kr



ARTIKEL
Text: Christoffer Talvis
Foto:  Roger Persson

Martin Hansson

G O  F A S T E R  M O T O R E V E N T S



Fartfylld eftermiddag och kväll 
med pampig avslutning

Två arrangörer som kämpat or-
dentligt trots en pågående pande-
mi är Stefan Berander och Johnny 
Lehti. De har under säsongen har 
de anordnat fartfyllda evenemang 
på Hultsfred flygfält. 

Denna dag i slutet av augusti var 
det tyvärr dags för sista evenem-
anget för året och självklart ska det 
anordnas på ett pampigt sätt. Pre-
cis i vanlig ordning såg dem till att 
förhålla sig till de restriktioner som 
för tillfället fanns för att arrangera 
evenemang, dock var dem något 

Viktigt med förarmöten så alla tänker på 
säkerheten.



lättade vid denna tidpunkt 
och för första gången kunde 
arrangören ta in publik, dock 
max 500 personer
Samtliga bilar som dök upp 

denna fina dag hade föran-
mält sig flera veckor innan, 
precis som tidigare evene-
mang. Totalt dök det upp 110 
bilar av blandade bilmärken 

En salig blandning av bilmodeller.



Kul att se en Tesla på banan.

och effekt, eveneman-
get är till för alla. Precis 
i vanlig ordning fick man 
mycket körtid, då det var 
30 sekunder mellan varje 
påsläpp.

 - Det var full 
rulle hela dagen, säger 
Stefan Berander.

De snabbaste bilarna 
under dagen passerade 
strax över 300 km/h, så 
det går verkligen undan. 
När det började skymma 
bort mot kvällen så tän-
des landningsbanorna 
och kvällen avslutades 
med fyrverkeri och driftin-
guppvisning.

Evenemangen för 2022 
är redan inbokade så är 
du gassugen under kon-
trollerade former, ta en 
titt på Go Faster Motor-
events Facebooksida för 
mer information. 



Härligt att få se en gammal Ford Sierra Cosworth



Här njuter Stefan Berander som 
mest, värmande sol och få släppa 
iväg gasglada grabbar och tjejer



Plattan i mattan var det ända som 
gällde för att nå en bra toppfart över 
mållinjen.



Ford vs Audi



Mathias Johansson med sin 
2JZ-preppade Corolla är stam-
mis på dessa evenemang. 
Här gasar han iväg med en 
svensk klassiker, Volvo 240 
som är allt annat än original.



Inte skrämmer mörkret dessa 
gasglada själar.



Härligt att se dessa olika bilar göra upp om 
vem som är snabbast.



Denna familjekombi från Seat är både snygg och 
snabb.



En rejält breddad Mercedes C-klass.



Det fanns allt från snabba 
Porsche till hemmatrimmade 
värstingar.



Det är något speciellt över gamla 
Sierra Cosworth.



Sportbilsägaren till denna McLaren kontrollerade 
bilen prestanda. 



V10-preppad BMW med hela kitet, går nog 
minst lika bra i sidled som rakt fram.



 En burnis mer eller mindre dör ingen 
utav.



Duell mellan två färgstarka BMW.



Denna Skoda är verkligen speciell, en riktig RS6-
killer.



www.sonax.se

Keramisk försegling som skyddar lacken

Mycket enkel att använda

Ger en djup färgmättnad & pärleffekt

„LÄTTARBETAD KERAMISK FÖRSEGLING SOM SKYDDAR LACKEN 
OCH GER EN DJUP UPPFRÄSCHNING AV FÄRGEN. GER EN OTROLIGT 
LEN YTA OCH PÄRLEFFEKT!“ Daniel Carlsson - ägare till bilen på bilden

SI-CARBON-TECHNOLOGY

NYHET! 
SONAX XTREME 
CERAMIC SERIES



www.sonax.se

Keramisk försegling som skyddar lacken
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Ger en djup färgmättnad & pärleffekt

„LÄTTARBETAD KERAMISK FÖRSEGLING SOM SKYDDAR LACKEN 
OCH GER EN DJUP UPPFRÄSCHNING AV FÄRGEN. GER EN OTROLIGT 
LEN YTA OCH PÄRLEFFEKT!“ Daniel Carlsson - ägare till bilen på bilden

SI-CARBON-TECHNOLOGY

NYHET! 
SONAX XTREME 
CERAMIC SERIES Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Folier 

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

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 

Hos oss hittar du ett stort utbud på vinyl, 
solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. färdig print-
ade camovinyler, sticker- bombvinyler, 
kolfibervinyler, metal- licvinyler. Snabb 
frakt i hela Norden. 

www.vnvinyls.se 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123Trycksaker & Reklam

Foliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN

Bromsar

Vi kan bromsar!
Belägg, Bromsok, Big Brakes, Broms-
skivor m.m.

www.getech.se

info@getech.se

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

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



Bilvård Styling & biltillbehör Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
teknisk support och personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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

www.simpson-europe.com 

Motorsportsprodukter

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

DDESIGN - Din motorsportbutik på 
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

www.ddesign.nu
fredrik@ddesign.nu
Tel: 076-1954503
Örebro

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you

www.tershine.com

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård

Världens bästa hjälmar för bilsport.
Om du är ute efter det bästa på 
marknaden är STILO det givna valet.

 
www.simpson-europe.com
 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Välkommen till Raidopower.se - 
Försäljning av motorsportprodukter, 
tillbehör och belysning och mycket mera 
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

WR-Specialfälgar tillverkar “custom 
made” fälgar utifrån kunderna behov och 
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



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

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

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som 
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter 
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri 
frakt på våra produkter. Vi vill att du som 
kund ska känna dig speciell och inte en i 
mängden. 

www.audio55.se

Billjud

Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto:  Ben Steventon, 
Benstphotography

G R A V I T Y  2 0 2 1



Efter ett tufft år p.g.a. Co-
vid-19 kunde det börja ar-
rangeras bilträffar igen. 
Gravity som arrangeras 
av SlammedUK (som en 
hel del utav er känner till) 
firade lite extra detta år, 
var nämligen femte gån-
gen dem arrangerar denna 
bilutställning, så lite av ett 
jubileum. Med 10 minuters 
bilfärd från M40 och Cov-
entry Train Station eller 45 
minuter från centrala Bir-
mingham kommer du till 
Stoneleigh Park. 
Denna show består av två 
stora utställningshallar och 
i år fem gånger större utom-
husområde, maxat med 
andra ord! Bilar från stora 
delar Europa hade ansökt 

Notera bromsoken. Häftigt!



om att få ställa ut på 
Gravity och totalt ställ-
de över 1000 bilar ut. 
Mellan alla utställande 
bilar var många utstäl-
lande företag som pro-
motade sina produkter 
och tjänster. Kan helt 

Allt fler väljer att droppa sina Audi R8or 
med luftfjädring. 



hålla med om när arrangören kallar 
denna show premium i många sam-
manhang, kvalitén på de utställande 
bilarna är oerhört hög och det är kul 
att det är sån bra mix, från superdyra 
Zenvo för 1.2 miljoner pund till modi-
fierade old school-bilar, men även 
mycket stance, vilket inte är konstigt 

då det är den hetaste trenden.

Det blir en intensiv dag då denna bil-
show endast är en dag, med tanke 
på antal utställande bilar, allt annat 
såsom liveband, shower med mera 
skulle lätt en helg behövas för att se 
allt ordentligt!

Nissan Juke i ett lite annor-
lunda uförande.



Renault Clio V6 med mittmotor.



Denna Nissan Skyline ser ut som en riktig 
Fast And The Furious-dröm!



Rejält breddad GT86!



Guldfeber?



Gillar du denna fitment?



Ferrari kan verkligen tillverka vackra 
bilar.





I utlandet har ombyggnationer av nya 
Toyota Supra varit mer förekommande 
än hemma i Sverige.



Fluorescerande wrap på denna Merca 
var verkligen något extra.



Widebody kit på en A5 hör inte till 
vanligheterna. 





Udda modifierad BMW, här hemma skulle 
folk tänka A-traktor?



Nya Ford Focus i kaxigt utförande.



Vad är en utställning i denna kaliber utan 
en ordentlig driftingshow.



Härlig fitment på denna Mazda Miata.



Häftig dekor på denna Audi TT





Camber är nödvändigt när man vill köra 
breda fälgar utan att bredda.



MAY THE
GLOSS
BE WITH YOU





EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto:  Gustaf Heijdenberg
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Det var bara dagar efter vi 
kommit hem från Mantorp park 
förra gången med vår rasade 
motor som tankar flög som en 
virvelvind i huvudet på oss alla 
i teamet. Varför gick det så 
fel? Kanske var det som Olov i 
teamet ändå sa, att motorn var 
den genom tidernas sämsta 
prestation från SAAB fabriken? 
Eller var det bristen på oljeby-
ten som sabbade alla chanser 
när vi väl hade fått ut bilen på 
banan igen? Huruvida det var 
det ena eller det andra var vi 
fast beslutna på att återkom-
sten av den gröna faran skulle 
ske året därpå. Men dagar gick 
och månader utan att vi hade 
orken att kolla varför vår mo-
tor rasat. Flera partner var 
med på att vi skulle komma 
åter med bilen för att ge hela 
teamet en revansch och visa 
på att en SAAB klarar 24-tim-
mar runt Mantorp park.

Vi hittade snart en donatorbil. 
I en skogsdunge hittade Johan 
en SAAB vars ägare ville sälja 
en SAAB 900 med den bety-
dligt bättre motorn kallad T5 
än den som satt i bilen origi-
nal. Dock hittade inte SAAB 
ägaren nyckeln till bilen vilket 
gjorde att vi fick lämna denna 
kvar i skogen, men redan efter 
någon vecka ringer ägaren till-
baka och säger att han hittat 



nyckeln. Johan i teamet ger 
ett skambud som gick hem. 
Med bilen väl hemma går 
tankarna att bygga en hy-
bridmotor av vår gamla T7 
och den betydligt bättre T5 
motorn. Denna kombination 
sägs vara odödlig och den 
perfekta Saab-motorn. Men 
då tiden springer i från oss 
alla i teamet och datumet för 
Race4Funs årliga evenemang 
börjar närma sig känns det 

som vi aldrig kommer att 
komma tillbaka till Mantorp 
Park för att visa att man kan 
få en SAAB att hålla i 24-tim-
mar.  

Men Johan i teamet hittar en 
kille på Facebook som säljer 
en nybyggd hybridmotor med 
en T5 och T7 kombination. 
Denna har också nya ventiler 
och kolvar. En perfekt mo-
tor för vår gröna SAAB. Så vi 

Johan Selvén kontrollerar däcktem-
peraturen i de nya Yokohama däcken



slår till på motorn och nu ser 
chanserna bättre ut för oss att 
lyckas på Mantorp park.

Efter några intensiva dagar i 
garaget står snart bilen startk-
lar och den spinner som en katt. 
Helt utan missljud eller tendens 
till rökbildning. Efter förra årets 
rökfyllda bana får vi kalla kårar 
om minsta rökutveckling syns 
från avgassystemet. 

Men massa kraft och energi tar 
vi bilen till Race4Funs kanske 
häftigaste evenemang, 24-tim-
mars racing på Mantorp. Här 
har det dock ändrats en hel del 
i reglementet inför detta even-
emang, vilket så klart skapat 

Daniel Serénus dokumenterade hela 
resan som kommer bli en film på vår 
Youtube-kanal.

Ord. Pris:Ord. Pris:



en del rubriker och irritationer. 
Men trots detta verkar det som 
gänget bakom evenet vet vad de 
gör, för startfältet är sprängfyllt 
med bilar. Redan i besiktningskön 
ser vi att fler verkar ha satsat på 
SAAB, då vi finner flera bilar som 
kan hjälpa oss att rentvå SAABs 
rykte som en bra och hållbar bil. 

Första varvet tar vi återigen hjälp 
av Time Attack föraren Daniel 
Wigren men vi fyller även på med 
hans syster i förartruppen som 
också känns igen från Time At-
tack scenen. 

Men redan efter några varv får 
Daniel köra in i depån då bilen 
misständer. Vi tror så klart att 
det är tändstift eller SAABs egen 
Akilleshäl ”tändkasetten”. Men 
Johan vår egen SAAB-fantast och 
supermeckare säger direkt att vi 
bör byta eftermarknads dump-
ventilen. Och där hade Johan 
rätt. 
Så med det bytt var vi snart ute 
igen. 

Det rullade på utan problem, 
denna gången var målet att klara 
24-timmar och efter förra årets 
lärdomar insåg vi att ett dygn är 
en lång tid och att stressa inte 
gagnar oss, så vi körde både 
smart och effektivt. Vi hade ock-
så planerat in en rad kontroller 

Race4Funs säkerhetsteam gjorde ett 
fantastiskt arbete på banan när någon 
kört av eller kört sönder något.



och oljebyten. Pay-
backoljan från Street 
Performance visade sig 
verkligen leverera så vi 
hoppade faktiskt olje-
byte nr 3 och litade på 
att detta skulle funka. 

För oss i teamet var 
det ju första gången 
vi körde Mantorp Park 
under dagtid och det 

var en vinst i sig. När 
vi hade passerat de 
107 varv vi fick ihop 
2020 kändes det som 
det verkligen kunde gå 
hela vägen. Men när 
Olov körde av och bilen 
fylldes med bensindoft 
kändes hopplöst igen. 
Men detta var snabbt 
fixat av vårt fantastis-
ka team och vi matade 



varv igen. Nästa incident var 
när Johan körde ut i lecakuls-
vallen och tog med sig en hel 
plantering hem. Men snart var 
detta utrensat och reservdel-
sremmen från Speedparts var 
snabbt på plats. 

Efter 23-timmar var bilen fort-
farande på banan och nervos-
iteten outhärdlig om vi verk-
ligen skulle klara 24-timmar, 
så när Bobbo i teamet rullade 
bilen över mållinjen var lyckan 
total. Vi hade klarat 399 varv 
runt Mantorp park. Revan-

 Nattkörning runt Mantorp Park är en 
utmaning med all belysning som bilarna 
har monterade.

 Fanns gott om roliga teamnamn på 
denna tävling.



schen var fullbordard. Något som 
inte hade gått utan rätt partners 
och teamkamrater, ett bevis att 
SAAB är en bil att lita på. Troll-
hättan hade fått upprättelse!

I depån var det gånghastighet som 
gällde. Därför kunde övriga teammed-
lemmar ge ett sista pepp-talk innan 
det var dags att gasa iväg.



Lite imponerade fakta är att Broms-
beläggen som aldrig byttes 2020 från 
Speedparts levererade bromsverkan 
506 varv runt Mantorp park. Däck-
en som Christer på Yokohama valde 
ut med sin expertkunskap är fortfar-

Denna Honda med låg motoreffekt var 
en riktig utmanare till de snabba BMW 
bilarna.



ande hur fina som helst efter 399 varv 
runt banan. Det visar på att delar och 
kunskap spelar roll om man vill uppnå 
framgång. 

Vi vill återigen tacka fantastiska Race-
4Fun som år ut och år in levererar ett 
förstklassigt evenemang!

Fanns en hel del fans på plats, även 
om dessa kör i en helt annan serie.



Hela teamet firar att vi klarade 399 
varv och 24 timmar på banan.



UTAN DESSA HADE DET INTE VARIT MÖJLIGT

OCH ETT STORT TACK TILL RACE4FUN

OCH ÄNNU STÖRRE TACK TILL WIGGE RACING



Audi RS Q e-tron



Inför debuten i det berömda 
Dakarrallyt i januari 2022, har 
Audi Sport testat Audi RS Q 
e-tron i nästan två veckor i 
Marocko under de mest ex-
trema förhållanden. Stéphane 
Peterhansel, Carlos Sainz 
och Mattias Ekström turades 
om att köra den avancerade 
prototypen.

Efter tester i Tyskland och 
Spanien begav sig teamet 

till öknen och sanddynerna 
i Marockos värme. Återigen 
var alla tre förarteamen in-
volverade. Dakarrekordhål-
laren Stéphane Peterhansel, 
Carlos Sainz och Mattias 
Ekström turades om att köra 
den avancerade prototypen.
Kartläsarna Edouard Bou-
langer, Lucas Cruz och Emil 
Bergkvist var givetvis med. 
Förare och co-driver är till-
sammans en viktig enhet i 
Dakarrallyt och de måste kän-



na sig bekväma i kupén.
“Det var en av många 
saker vi hade på vår 
att-göra-lista efter testet 
i Zaragoza”, säger An-
dreas Roos, ansvarig för 
fabriksprojekt inom mo-
torsport hos Audi Sport. 
“Inför testet i Marocko 
gjorde vi modifieringar 
så att föraren och co-
drivern får mer utrymme i 
den trånga cockpiten och 
kan kommunicera bättre 
med varandra. Återkop-
plingen var positiv.”
Förhållandena i Marocko 
var bitvis extrema. “Ter-
mometern klättrade tid-
vis över 40 grader, säger 
Sven Quandt, teamchef 
för Q Motorsport. Sand-
stormarna försvårade 
också testningen. Des-
sutom uppstod som vän-
tat en del nya problem i 
de höga temperaturerna, 
vilket gav avbrott i test-
ningen och som behövde 
lösas innan nästa test.”
“Vi förväntar oss bety-
dligt lägre temperaturer 
vid Dakarrallyt, säger 
Andreas Roos. “Vi åkte 
medvetet till Marocko 
för att testa vårt koncept 
under de mest extrema 
förhållanden. Kompo-
nenter som t.ex. MGU 

utvecklades inte för att 
användas i så höga tem-
peraturer, men även väx-
ellådan och andra kom-
ponenter har belastats 
på eller till och med över 
sina gränser på grund av 
hettan. De insikter vi har 
fått i Marocko är ovärder-
liga, men de visar också 
att vi fortfarande har 
mycket kvar att göra in-
nan Dakarrallyt och det 
är inte mycket tid kvar.”
Högspänningsbatteriet, 
som utvecklats speciellt 
för Dakarrallyt, är också 
ett viktigt område. “Allt 
handlar om optimal tem-
peraturstyrning och att 
kunna ta fram batteriets 
maximala prestanda”, 
säger Roos. “Här lär vi 
oss vid varje test. Det är 
anledningen till att vi ska 
till öknen med en elektri-
fierad drivlina. Vi får otro-
ligt mycket erfarenhet 
som vi delar med våra 
kollegor från utvecklin-
gen av våra personbilar.”
Audi RS Q e-tron är 
försedd med en elektrisk 
drivlina med två motor-
generatorenheter (MGU) 
från Formel E. Hög-
spänningsbatteriet, som 
är nyutvecklat av Audi 
Sport, laddas när man 



kör via en energiomvand-
lare bestående av en ef-
fektiv TFSI-motor från DTM 
och en tredje MGU.
Parallellt med testet bör-
jade Audi Sport i Neuburg 
att bygga den första täv-
lingsbilen med chassinum-
mer 104. “Testbilen är en 

prototyp där allt inte passar 
perfekt än”, säger Benedikt 
Brunninger, projektledare 
för Dakarrallyt inom Audi 
Sport. “När det gäller själva 
tävlingsbilarna siktar vi på 
absolut perfektion.”

Text & Foto: Audi







Toyota bZ4X är först ut i en 
ny modellserie med batte-
rielektriska bilar – bZ, be-
yond Zero. bZ4X är trogen 
konceptbilen, som visades 
tidigare i år, både vad gäller 
teknik och design. Det är 
även den första modellen 
att baseras på en ny platt-
form, e-TNGA, anpassad 
för enbart batterielektriska 
bilar (BEV).

bZ4X har utvecklats inom 
ramen för ett samarbete 

mellan Subaru och Toyota. 
Batteriet är integrerat som 
en del av chassit, med 
placering under golvet. 
Det ger låg tyngdpunkt, 
utmärkt viktfördelning och 
hög karosstyvhet som i sin 
tur leder till hög säkerhet, 
hög komfort och mycket 
god väghållning.
bZ4X är en rymlig, bekväm 
SUV som går att få med ett 
helt nyutvecklat fyrhjuls-
driftsystem med en elmo-
tor per hjulaxel. Det ger 



klassledande offroad-egens-
kaper och prestanda.
Bilens rena, eleganta och 
kraftfulla exteriördesign 
speglar såväl dess kvaliteter 
som elbil som dess SUV-
kapacitet. Dessutom är det 
premiär för en ny märkesiden-
titet med ”hammarhajsfront”, 
som understryker bilens kraft-
fulla utstrålning.
Det långa axelavståndet ger 
mycket goda utrymmen i den 
ljusa och öppna femsitsiga 
kupén, samt även generös 

lastkapacitet.
Toyota har kunnat dra nytta 
av mer än 25 års erfarenhet 
av teknik för elektrifierade for-
don. Det säkerställer världsle-
dande kvalitet, hållbarhet och 
driftsäkerhet för batteriet av li-
tiumjon-typ. Även efter tio års 
brukande förväntas batteriet 
fortfarande ha 90 procent av 
sin ursprungliga prestanda*.
(*Riktvärde under utvecklin-
gen, baserat på förmodad an-
vändningstid och körsträcka 
om tio år eller 240 000 km, 



vilket som uppnås först.)
Med fulladdat batteri beräknas 
räckvidden till mer än 450 km 
(beroende på version, siffran 
kommer att bekräftas slutgilt-
igt senare). bZ4X kommer 
även att ha flera avancerade 
tekniska detaljer, exempel-
vis ett tak med solpaneler 
som kan bidra till att ladda 
batteriet både under körning 
och vid parkering. Dessutom 
tredje generationen av Toyota 
Safety System med nya och 
förbättrade aktiva säkerhets-
system samt system för för-
arassistans.
bZ4X har premiär i Sverige 
under senare delen av våren 
men intresserade kunder 
kommer kunna teckna sig för 
ett tidigt exemplar redan i mit-
ten av december.

Premiär för Toyotas nya bat-
terielektriska plattform
bZ4X blir först ut att byggas 
på Toyotas nya plattform, e-
TNGA, som är specifikt fram-
tagen för batterielektriska bi-
lar.
Den nya plattformen har flexi-
bilitet för alla framtida bZ-
modeller och är konstruerad 
för tillverkning i stora serier. 
En väsentlig detalj är det tun-
na batteriet som är placerat 
under golvet och som ingår 

som en del av chassit. Det 
ger låg tyngdpunkt, idealisk 
viktfördelning mellan fram- 
och bakaxel samt hög kaross-
tyvhet. Kombinationen av 
dessa kvaliteter utför grunden 
för de trygga och samtidigt re-
sponsiva köregenskaperna. 
Den långa hjulbasen ger ut-
märka innerutrymmen.

Prestanda
Den framhjulsdrivna ver-
sionen av bZ4X drivs av en 
elmotor med hög respons 
på 150 kilowatt (kW). Elmot-
orn levererar 204 hästkrafter 
(DIN) och ett vridmoment på 
265 newtonmeter, vilket ger 
acceleration 0–100 km/h på 
8,4 sekunder och en toppfart 
på 160 km/h.
Den fyrhjulsdrivna versionen 
har en maxeffekt på 217,5 
hästkrafter (DIN) och ett vrid-
moment på 336 newtonme-
ter. Toppfarten är densamma, 
medan accelerationen går på 
7,7 sekunder. Alla siffror är 
preliminära i väntan på slut-
giltigt fastställande.
Drivsystemet möjliggör 
”enpedalskörning”, med 
förstärkning av bromskrafts-
återvinningen vilket ger förar-
en möjlighet att gasa och 



bromsa med enbart gaspedalen.

Räckvidd och batteriteknik
Räckvidden är ofta en viktig pa-
rameter för köpare av elbilar och 
Toyota har nästan 25 års erfar-
enhet av batteriutveckling. Det 
ger trygghet inte bara i form av 
lång räckvidd, utan även att ka-
paciteten för lång körsträcka finns 
kvar år efter år. Endast marginell 
minskning av batteriet prestanda 
förväntas: cirka tio procents lägre 
kapacitet efter tio år eller 240 000 
kilometers körning.

Litiumjon-batteriet har en ka-
pacitet på 71,4 kilowattimmar 
(kWh) vilket förväntas ge en räck-
vidd på mer än 450 km (enligt 
WLTP). Räckvidden beror på ut-
förande och siffrorna är ännu pre-
liminära i väntan på att fastställas 
slutgiltigt.
Tack vare ett effektivt värmesys-
tem, bland annat i form av en 
värmepump, bibehålls egens-
kaperna även i minusgrader. Bat-
teriet kan även snabbladdas utan 
att äventyra vare sig säkerhet 
eller livslängd. 80 procent av ka-



paciteten kan uppnås på cirka 
30 minuter med 150 kW snab-
bladdning (CCS2). På den 
svenska marknaden kommer 
en ombordladdare (trefas) på 
11 kW att erbjudas.
En nyckelfaktor för batteriets 
kvalitet och hållbarhet är mul-
tipla övervakningssystem för 
spänning, strömstyrka och 
temperatur hos varje cell. Om 
onormala värden upptäcks 

aktiveras omedelbart kon-
trollfunktioner. Åtgärder har 
vidtagits för att mildra even-
tuell materialnedbrytning, och 
kontrollen vid tillverkningen 
är hög för att hindra att främ-
mande ämnen kommer in i 
batteriet. För första gången 
använder Toyota ett vätske-
kylt batteriet.

Foto & Text: Toyota



59 North Wheels AB 
Sjöholm Vita huset

641 94 KATRINEHOLM
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D-004
8,5x17 ET10    fr. 1899kr/st
9,5x17 ET5      fr. 2099kr/st
9,5x18 ET20    fr. 2399kr/st
11x18 ET15     fr. 2599kr/st     

D-005
8,5x17” ET20       1899kr/st
9,5x17” ET10       2099kr/st
9,5x18” ET20       2399kr/st
10,5x18” ET15     2499kr/st   

D-003
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20     2399kr/st
11x18” ET15      2599kr/st

D-007
9,5x18” ET20    2399kr/st
11x18” ET15     2599kr/st 
9,5x19” ET25    2699kr/st
11x19” ET20     2999kr/st

SUPERSPORT RS 
235/40 -18”   849kr/st
265/35 -18”   899kr/st

D-006
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20      2399kr/st
10,5x18” ET15   2499kr/st

FRAMELESS 
SOLGLASÖGON
 249kr/st

NYHET!

NYHET!

D-008
8,5x18” ET35       2199kr/st
9,5x18” ET22       2399kr/st
11x18” ET8          2599kr/st

D-002
8,5x18” ET35      2199kr/st
9,5x18” ET20      2399kr/st
10,5x18” ET15    2499kr/st
9,5x19” ET33/25 2699kr/st
10,5x19” ET22    2899kr/st



Audi A8



Med vässad design och 
innovativ teknik stärker 
Audi den sportiga och 
eleganta framtoningen 
hos flaggskeppsmo-
dellen Audi A8. De nya 
exklusiva strålkastarna 
och bakljusen är fyllda 
med innovativa funktion-
er och kompletterar den 
teknikfyllda lyxmodellen.

Som efterträdare till 

Audi V8 har Audi A8 va-
rit märkets flaggskepp 
i lyxbilssegmentet se-
dan 1994. Den fjärde 
generationen av lyxse-
danen som Audi lanse-
rade 2017, lyfte den till 
en ny nivå när det gäller 
prestanda, uttryck och 
tekniska lösningar. I sin 
uppdaterad form har de-
signen förfinats och kom-
binerats med etablerade 



tekniska lösningar. Kom-
forten har höjts till en ny 
nivå som tillsammans 
med de sportiga köregen-
skaperna gör att körupp-
levelsen sträcker sig över 
hela registret. Med preci-
sion i alla detaljer och 
många intelligenta funk-
tioner representerar nya 
A8 märket som pionjär i 
lyxbilssegmentet.
5.19 meter lång vridstyv 
kaross baserad på Audi 
Space Frame
Uppdaterade A8 har 
minimala förändringar 
måttmässigt med en hjul-
bas på 3 meter, längd 
på 5,19 meter, bredd på 
1,95 meter och höjd på 
1,47 meter. Audi S8 är 
cirka en centimeter län-
gre. Karossen i Audi A8 
är formad enligt principen 
för Audi Space Frame 
(ASF) och består till 58 
procent av aluminiumde-
lar. Passagerarutrymmet 
är konstruerat av varm-
format stål i kombination 
med en ultrahöghållfast, 
extremt vridstyv bakvägg 
av kolfiber. Fjäderben i 
magnesium kompletterar 
lättviktskonstruktionen. 
Vridstyvheten i karossen 
är grunden till de precisa 

köregenskaperna och 
höga komfortnivån.
Reducerad och kom-
forthöjd interiör
Interiören i A8 ger kän-
slan av en bekväm och 
rymlig lounge där bred-
den betonats med hor-
isontella linjer. I mörkret 
kan den eleganta in-
teriören belysas via ett 
ljuspaket (standard i Audi 
design selection och S8). 
I baksätet finns även 
läslampor med Matrix 
LED-teknik.
För att höja komforten 
till en ny nivå erbjuds 
med omfattande juster-
ingsmöjligheter och i A8 
L med fotstöd där bak-
sätespassagerarna både 
kan värma fötterna och få 
dem masserade. I kom-
fortpaketet ingår säten 
med ryggmassage med 
18 pneumatiska kuddar, 
eljusterade komfortnack-
stöd, som tillval en ge-
nomgående mittkonsol 
som även finns med ut-
fällbart bord, fyrzons de-
lux klimatanläggning och 
nya skärmar i baksätet.
Det högkvalitativa hant-
verket understryker kara-
ktären i interiören. Det 
gäller perforeringen i 



sätesklädsel, den elektriska 
öppningen och stängnin-
gen av dekorpanelen över 
luftintagen, eller det sam-
metsmjuka lädret i kom-
fortnackstöden. Sätena är 
klädda i Valetta-läder som 
standard. Alternativt finns 
Valcona-läder som tillval. 
Nytt är det hållbara mikrofi-
bermaterialet Dinamica till 
dörrpanelerna som även 
finns som tillval till stolpar 
och takhimmel.

Fyra motoralternativ
Uppdaterad Audi A8 erbjuds 
i fyra motorval. 3.0 TDI och 
3.0 TFSI är V6-motorer. 4.0 
TFSI-motorn i S8 har åtta 
cylindrar. Laddhybriderna 
TFSI e kombinerar 3.0 TFSI 
med en elmotor.
3.0 TDI erbjuds i Audi A8 50 
TDI quattro och A8 L 50 TDI 
quattro med 286 hk och 600 
Nm i vridmoment som finns 
tillgängligt redan vid 1,750 
r/min och kvarstår konstant 



upp till 3,250 1/min. Diesel-
motorn gör 0 till 100 km/h på 
5,9 sekunder och vidare upp 
till den elektroniskt begrän-
sade topphastigheten på 250 
km/h som gäller för alla A8:or.
3.0 TFSI ger Audi A8 55 TFSI 
quattro och A8 L 55 TFSI 
quattro 340 hk. Från 1,370 
till 4,500 rpm levererar den 
500 Nm i vridmoment. 0-100 
går på 5,6 sekunder (L: 5,7 
sekunder).
Audi S8 – inspirerade pres-
tanda i lyxsegmentet
Audi S8 är den sportiga 



toppmodellen i serien. Bitur-
bo-V8:an ger 571 hk och 800 
Nm i vridmoment från 2,050 till 
4,500 rpm. 0-100 km/h går på 
snabba 3,8 sekunder. Cylin-
der-on-demand-teknik (COD) 
ökar effektiviteten genom att 
deaktivera fyra cylindrar vid 
lugnare körning. Spjällen i 
avgassystemet skärper ljud-
bilden när så önskas. Audi S8 
levereras dessutom med om-
fattande standardutrustning. 
Bland annat en unik kombina-
tion av innovativa chassilös-
ningar. Det är endast i S8 som 
den prediktiva aktiva fjädrin-
gen, sportdifferentialen och 
dynamisk fyrhjulsstyrningen 
byggs in från fabrik. Med tyd-
liga designelement i interiören 
och exteriören är den sportiga 
karaktären betonad. Samt-
liga motoralternativ är utrust-
ade med 48-volts mildhybrid-
teknik (MHEV) som standard.

Text & Foto: Audi
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Nya generationen av Mer-
cedes klassiska roadster 
SL har visats. För första 
gången är modellen helt 
utvecklad av Mercedes-
AMG i Affalterbach och 
byggs på en helt ny platt-
form av komposit-alumin-
ium. Alla versioner har 
numera baksäte och klas-
siskt tygtopp.

SL (Sport-Leicht) är ett 
stående begrepp i Mer-
cedes sportbilsvärld se-
dan 50-talet. När nu den 
nya versionen släpps är 

det första gången model-
len utvecklats av pres-
tandaexperterna på Mer-
cedes-AMG i Affalterbach. 
Det betyder att bilen bara 
kommer att säljas i AMG-
utförande och med det 
kompletta namnet Mer-
cedes-AMG SL. Den inter-
na modellkoden är R232.
Liksom tidigare är SL en 
bil som kombinerar sport-
bilsegenskaper med lyx 
och komfort av allra hög-
sta klass. En bil både för 
snabba och långa resor. 
Den helt nya självbärande 
komposit aluminium kon-



struktionen ger mesta möjliga 
vridstyvhet i kombination med 
låg vikt.

Den nya versionen får 2+2 sitt-
platser som standard där bak-
sätet är avsett för passagerare 
som är max 150 cm långa. 
Dessutom har modellen fått 
tillbaks den klassiska tyg-top-
pen eller suffletten. Taket kan 

öppnas eller stängas på bara 
15 sekunder i farter på upp till 
60 km/tim. Tygtaket har också 
gjort att bilens tyngdpunkt har 
kunnat sänkas och att det finns 
mer plats för bagage.
Instrumenteringen kombinerar 
analoga huvudinstrument med 
en helt digital centrum-display. 
Den sistnämnda kan vinklas för 
bästa möjliga sikt när taket är 



uppe.
För första gången någonsin 
kommer SL nu med fyrhjulsdrift 
– som dessutom blir standard. 
Bilen går också att få med 
bakhjulsstyrning.
Två olika motoralternativ – 
båda med handbyggda 4.0-li-
ters V8:or – finns från start.

SL 63 4MATIC+ ger 585 hk och 
ett max vrid på 800 Nm. 0 - 100 
tar 3,6 sekunder och toppfarten 
är 315 km/tim.
SL 55 4MATIC+ levererar 476 
hk och ett maximalt vrid på 700 
Nm. 0 -100 går på 3,9 sekunder 
och toppfarten anges till 295 
km/tim.
Båda modellerna har en för-
brukning vid blandad körning 
på 11.8 – 12,7 l/100 km, CO2: 
268 - 288 g/km.
Längre fram kommer även hy-
bridversioner.

Text & Foto: Mercedes
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Nya Range Rover



Den eleganta nya Range 
Rovern kännetecknas av 
modern lyx och ger mer 
förfining, fler kundalterna-
tiv och fler möjligheter till 
personlig anpassning än 
någonsin tidigare.

Range Rover är den ur-
sprungliga lyx-SUV som 
varit en förebild i 50 år ge-
nom kombinationen av ro-
fylld komfort och stabilitet 
med klassledande kapac-
itet. Nya Range Rover är 
den hittills mest attraktiva 
modellen som kombinerar 
hisnande modernitet och 
estetik med teknisk förfin-
ing och heltäckande up-
pkoppling.

Med en rad effektiva mild- 
och laddhybrider – och en 
helt eldriven Range Rover 
som ingår i modellutbudet 
2024 – plus möjligheten 
att välja fyra, fem eller sju 
säten i olika 
karossdesigner med stan-
dard- eller lång hjulbas, 
passar nya Range Rover 
i alla miljöer.

Land Rovers nya flexibla 
modulära längsgående 
arkitektur, Modular Lon-
gitudinal Architecture 
– MLA-Flex, bekräftar 

varje aspekt av denna 
lyx-SUV, från dess oöver-
träffade kompetens och 
smidiga köregenskaper 
till dess makalösa förfin-
ing. Genom att kombinera 
toppmodern teknik med 
nya nivåer av virtuell ut-
veckling och Land Rov-
ers tuffa utvecklingspro-
gram kommer nya Range 
Rover att leverera nya 
kvalitetsnivåer.
Ett par innovativa laddhy-
brider med utökad räck-
vidd (PHEV) ger CO2-ut-
släpp under 30 g/km, med 
en ren eldriftsräckvidd på 
upp till 100 km1, vilket 
ger en förväntad faktisk 
räckvidd på upp till 80 km 
– tillräckligt för att typiska 
Range Rover-kunder ska 
kunna genomföra upp 
till 75 procent av resorna 
med enbart eldrift7.

Den nya lyx-SUV:en kom-
mer att erbjudas i mod-
ellerna SE, HSE och Auto-
biography. En First Edition 
kommer att bli tillgänglig 
under det första produk-
tionsåret, baserat på Au-
tobiography och som har 
en unik specifikation. Den 
erbjuds endast i Sunset 
Gold Satin-finish, från ett 
urval av fem olika exteriör-



färger. Både standardkarossen 
(SWB) och den med lång hjul-
bas (LWB) finns med fem säten, 
medan nya Range Rover LWB 
finns med en tredje rad som ger 
ökad komfort för upp till sju vux-
na.

Hisnande modernitet
Denna femte generationens lyx-
SUV tar Land Rovers modernis-
tiska designfilosofi till nästa nivå 
med en aktuell tolkning av dess 
varumärkesprofil för att skapa 
ett otroligt designstatement. Den 
fortsätter att vara ledande och 
tillför hisnande modernitet, este-
tik och elegans till Land Rovers 
senaste flaggskepp.

Makalös förfining
Nya Range Rover gör varje resa 
minnesvärd och kombinerar 
avancerad teknik med modern 
lyx för att leverera en enastående 
upplevelse för varje passagera-
re, inklusive de i den nya tredje 
sätesraden. Genom att eliminera 
oönskade ljud, vibrationer och 
distraktioner – och minska den 
kognitiva belastningen på förar-
en och passagerarna – anländer 
de åkande till resmålet utvilade, 
även efter de längsta resor.

Avancerad högtalarteknik bygger 



på den grundläggande förbättring 
som MLA-Flex-karossarkitekturen 
ger för en rofylld kupé – något 
som säkerställer att passagerar-
na får en förstklassig upplevelse. 
Den bygger på Meridian Signature 
Sound System på 1 600 W för att 
skapa en av vägens tystaste bilin-
teriörer, med tillägg av 20 W-hög-
talare i de fyra huvudnackskydden 
för en omslutande ljudupplevelse.

Range Rover var den första lyx-
SUV:en med elektronisk luftfjä-
dring 1992, och nya Range Rov-
er fortsätter denna banbrytande 
strategi med Dynamic Response 
Pro och förebyggande fjädring som 
använder eHorizon-navigationsda-
ta för att läsa av vägen framför och 
förbereda fjädringen för att ge per-
fekt respons.

Baksätespassagerarna kan njuta 
av ett nytt system för baksätesun-
derhållning (RSE), med justerbara 
11,4-tums HD-pekskärmar mon-
terade på baksidan av framsäte-
nas ryggstöd. De kan användas 
fristående och stöder anslutning av 
de flesta enheter med HDMI-port, 
samtidigt som Wi-Fi hotspot-funk-
tionen gör att baksätespassager-
arna kan titta på smart-TV-under-
hållning när de är i farten. Den 8 
tum stora pekskärmen 10 som är 
monterad i mittarmstödet på Exec-

utive Class-baksätena, ger snabb 
och intuitiv styrning av doptimal 
sittställning och förhöjer den lyxiga 
upplevelsen av baksätet.

Nya manöverljus hjälper föraren 
att manövrera i låg hastighet i 
svagt upplysta omgivningar med 
full tillförsikt genom att de skapar 
en matta av ljus runt bilens ytter-
kanter och arbetar med 3D-sur-
roundkamerasystemet för smidig 
manövrerbarhet.
Föraren kan till och med styra nya 
Range Rover utifrån med hjälp av 
Remote Park Assist5, som styrs 
via en smartphone-app11. Det gör 
att den lyxiga SUV:en kan ta sig 
in i och ut ur parkeringsutrymmen 
samtidigt som föraren övervakar 
omgivningen – perfekt för att ta sig 
in i eller ut ur trånga utrymmen i 
städer eller för att ta sig förbi grin-
dar på landsbygden.

Elektrifierad effektivitet
Nya Range Rover erbjuder elektri-
fierad prestanda med ett urval av 
nya laddhybriddrivlinor (PHEV), 
P440e och P510e samt de sen-
aste mildhybridmotorerna (MHEV) 
P360 och P400 Ingenium-bensin-
motorerna samt D250-, D300- och 
D350-dieselmotorerna. Ett nytt 
kraftfullt bensinflaggskepp – P530 
Twin Turbo V8 – ger ökad förfining 



och prestanda och är 17 pro-
cent effektivare än föregående 
Range Rover V8.

De nya laddhybriderna med 
utökad räckvidd kombinerar de 
inneboende egenskaperna hos 
Land Rovers raka sexcylindriga 
Ingenium-bensinmotor med ett 
38,2 kWh litiumjonbatteri – med 
en användbar kapacitet på 31,8 
kWh – och en 105 kW elmo-
tor integrerad i transmissionen. 
Tillsammans ger drivlinan upp 
till 100 km praktiskt taget helt 
eldriven körning med tyst gång. 
Med ett direktverkande elek-
triskt vridmoment accelererar 
nya P510e från 0–100 km/h på 
5,6 sekunder.

De toppmoderna laddhybrider-
na kan komma upp i 140 km/h 
vilket gör att kunderna kan ut-
nyttja nya Range Rover med 
ren eldrift för de flesta resor i 
stan och på landsbygden, med 
koldioxidutsläppsom är lägre än 
30 g/km1. Typiska Range Rov-
er-kunder kommer att kunna 
genomföra upp till 75 procent av 
resorna med endast eldrift7 om 
de påbörjar varje resa med 
full laddning. Batteriets smar-
ta placering, under bilen och i 
hjulbasen, säkerställer att både 
lastutrymmet och terrängkapac-
iteten inte begränsas.

Genom att använda avancerade 
navigationsdata från eHorizon 
kan hybridsystemet även op-
timera energiförbrukningen un-
der resans gång för att ge en ro-
fylld ankomst till en destination 
med eldrift, samtidigt som det 
optimerar elbilsanvändningen 
för resor i miljözoner.

De 6-cylindriga bensin- och die-
selmotorerna är utrustade med 
den senaste 48 V MHEV-teknik-
en som tar tillvara energi som 
normalt går förlorad vid fartmin-
skning och bromsning för att öka 
bränsleeffektiviteten. Systemets 
smarta remintegrerade startmo-
tor säkerställer snabbare och 
jämnare drift av stopp/start-
systemet och ger extra hjälp till 
motorn vid acceleration.

Nya Range Rover kan bestäl-
las nu, konfigurera din egen 
här: landrover.se/nya-range-
rover
Priser från:
Range Rover D300 MHEV Au-
tobiography (SWB) 1.724.900 
SEK
Range Rover D350 MHEV First 
Edition (SWB) 1.853.900 SEK

Text & Foto: Land Rover
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