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reportage

70-tals ikon med 80-tals chaffis och trendinspira
tion från 2009



Att äga SAAB i Trollhättan 
är ingen revolution utan ger 
mer en Svenssonstämpel. 
Men Johan Selvén är ingen 
Svensson kille utan ville bevisa 
att man kan få Trollhätteborna 
att vrida på nacken när han 
glider förbi. 

Allt började när han kom över 
kompisens gamla Saab 99:a. 
Bilen var då inte mycket till 
världen för oss dödliga men 
för Johan var denna en ren 
drömbil att sätta klorna i. Bilen 
var då redan rejält uppskrämd 
och under huven hittade vi en 
16 ventilarspjäs på en bit över 
200Hk som Johan utrycker lite 
blygsamt. Men efter en åktur 
med bilen är nog den summan 
på närmare 300Hk. På utsidan 
var då bilen ingen fröjd för ögat 
då den hade en rad olika färger 
enligt Johan. 
– Jag hade väl då inga riktiga 
planer mer än att detta var en 
rolig bil att leka lite med, klart 
tanken om att göra något fräckt 
av denna gamla pärla det fanns 
ju, säger Johan.

I hans huvud började nu idée-
rna växa och snart stod bilen 
nedslipad i garaget. Johan fi ck 
då för sig att införskaffa skärm-
breddare i rally stuk. Sagt och 
gjort var snart denna Saabfan-
tast i fullgång med att montera 
och passa in breddningen. Inga 
skarvar skulle få synas så Jo-
han lackade först bilen en gång 
och sedan våtslipade han allt 
för att få bästa förutsättningar-
na innan den tog till lackboxen 
för att få det slutliga resultatet . 
Färgen gick då från kameleont 
i 70-tals stuk (det vill säga alla 
möjliga nyanser av brunt) till 
blänkande svart. Även ett par 
passande 18” fälgar införskaf-
fades vilket dock inte satt på 
när vi på tidningen var på plats 
för att fota. Då var det R-däck 
på de gamla hedliga Saab 
9000 turbofälgarna. 

Som nämndes tidigare är Jo-
han lite av en Saab fantast och 
detta är klart inte första Saaben 
han äger. Dragbilen för denna 
kärra är hans Saab 9000 Aero 

 “gamla hedliga Saab 9000”



samt vinterbilen stavas Saab 900 
Turbo. Johan har nu också kom-
mit över ett praktexemplar av den 
gamla 900-modellen som också står 
i Garaget. Bilen är nästan i nyskick 
berättar han och har ett lågt miltal på 
mätaren.
– Det där var en investering i hög-
sta klass för en Saab fantast, säger 
Johan
Om vi tittar på bilen hittar man en rad 
roliga original detaljer. Inredningen 
är till exempel uppgraderad till skinn 
och från en gammal modell av 900. 
Fronten som sitter monterad på bilen 
kommer från en Amerikansk modell 
av Saab 99:an. Alla kromdetaljer är 
också original på bilen men dock upp 
putsat av Johan. Inne i kupén hittar vi 

en klassisk oljefylld tryckmätare. 
Har blivit lite av en fotofavorit för 
alla bilfotografer nämner han. 
Dock har den kromade framstöt-
fångaren råkat ut för en mindre 
skråma då Johan vred ur bilen 
lite väl mycket. Men detta är inte 
enda problemen som bilen or-
sakat för Johan för när han var 
klar säsongen 2008 i juni hann 
det bara bli en utställning innan 
växellådan rasade, dock inget 
ovanligt på en trimmad Saab. Så 
då var den säsongen över och 
Johan började snabbt tänkta på 
vilka planer han nu hade inför 
kommande höst och vinter. En 
förstärkt växellåda var ju vikti-
gast men det hann även bli nya 

 “Växellådan rasade”

Här testar han bilen runt Gelleråsens STCC-bana

En av alla klassiska detaljer är detta tanklock



powerfl ex bussningar, bromsar med EBC 
Redstuff belägg samt slitsade skivor. Allt 
pulverlackade och även bultar byttes ut 
mot nya. Johan gjorde även lite motorup-
pgraderingar. När ändå motorn var ur 
passade han på att lacka i motorrum och 
snygga upp. Sen bar det av på första 
turen och då inträffade ännu en olycka. 
– Jag hade väntat hela vintern och våren 
så man var jätte sugen att få rulla ut 
henne på en jungfrutur, säger Johan
Men tyvärr satt inte hjulmuttrarna åtdragna 
och den jungfruturen blev inte lång innan 
olyckan var framme. Men Johan som hade 
inställningen på att få klart bilen till Saab-
festivalen i Trollhättan tillbringade nu tim-
mar i garaget för att snabbt där på åtgärda 
incidenten.

Men den dag vi mötte Johan går bilen som 
aldrig förr och han gör en otrolig insats 
på Gelleråsen under Saab turbo Clubs 
banträff. Även om hans service team 

 “Växellådan rasade”



Wikipedia fakta om Saab 99:

SAAB 99 presenterades den 22 november 1967 på Teknorama i Stock-

holm, men kom i produktion först under hösten 1968 som årsmodell 1969, 

och var under tio år Saabs främsta modell. Ur SAAB 99 utvecklades SAAB 

900. Priset med femårsgaranti var satt till 18 000 kronor.

SAAB 99 ritades av Sixten Sason och linjerna går igenom i samtliga mod-

eller som kommit efter 99:an. Inför 1974 års modell fick sedanmodellen 

sällskap av en combi coupé. Tidiga SAAB 99:or hade en 1,7-liters motor 

ifrån Triumph, samma motor som Amphicar, det var en “delad” V8 från de 

större Triumph-bilarna och drogs med en hel del barnsjukdomar. Motorn 

blev känd för att antingen gå felfritt under bilens livslängd eller drabbas 

av problem med topplockspackningen. Då den ena raden pinnbultar som 

höll motorblock och topplock var rakt upprättstående och den andra raden 

lutade var man tvungen att ta bort den senare raden först innan man kunde 

skruva av topplocket. Då det vanligaste problemet var att topplocket läckte 

ut kylarvatten kom dessa pinnbultar att kärva fast varvid det blev ett digert 

arbete att byta topplockspackning.

Tillverkning skedde förutom i Trollhättan även i SAABs fabrik i Nystad 

(Uusikaupunki), Finland och i Belgien. SAAB 99 kom därför att bli en pop-

ulär bil i Finland, inte minst hos den finländska polisen.

SAAB 99 omarbetades under de sista tillverkningsåren till SAAB 90, som 

tillverkades 1985-88 och var en skvader i bilsammanhang med front från 

SAAB 99 och akter från sedanmodellen av SAAB 900. SAAB 90:an fanns 

endast med förgasarmotor och utan katalysator, man ville inte vida-

reutveckla modellen inför kommande avgaskrav så den lades ner 1988. 

SAAB 99 är idag en bil som är svår att få tag på, mycket beroende på att 

den slutade tillverkas 1984. Speciellt modellerna med turbo är idag efter-

traktade av många. Modellen är numera flitigt använd i folkrace.  

SAAB 99 T16 - 1973 
 

Effekt / Vridmoment
250 hk / 300 Nm
Motor, växellåda och avgassys-
tem 
2.3l topp,2.1 insug. t3/t04 turbo 2st 
ihopsvetsade 900 ic med alu gavlar. 
3”hela vägen med batteriböj.
insprut från en 9000 2,3l 
turbo,chippad,röd apc,höjt laddtryck.
höjt bränsle tryck,dubbla pumpar med 
catch tank.
förstärkt kokill 4vxl. cinter lamel. 8 puck-
ars.
Chassi:  
lesjöfors sänkningsats samt dercarbon 
stötdämpare fram och sachs bak.. krän-
gningsarmare från saab 900
powerflex bussningar samt boxade län-
karmar
Fälgar, däck och bromsar  
900ans bromsar med handbroms bak, 
borttagen broms servo pga. platsbrist.
racing bromsvätska.
nya saab 9000 ok med redstuff belägg 
och slitszade skivor.
Gata:ASA pirate 18” 225/40
Bana: Saabs aero fälgar med polerad 
kant med ett par trevliga racedäck på..
Interiör / Inredning  
oxblodsinreddning från 900. omklätt in-
nertak.
med vätskefylld laddtrycksmätare.
Exteriör / Styling  
skärmbreddare från saab 99 rally.

Ägare: Johan Selvén
 
Bor: Trollhättan
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DANSK Koenigsegg 
utmanare

Det danska företaget Zenvo Automotive visar nu upp bilderna på kommande modell ST1. Imponerade design och en 
prestanda på runt 1 100 Hk. Bilen har ett kolfiber chassi som gör att vikten på bilen beräknas bli riktigt låg. Produktionen 
bör starta som beräknat och nu utförs tester av bilen. Det är för första gången allmänheten får beskåda inredningen. 
Dock känns det som om inspirationen är hämtad från Porsche rakt av och frågan är hur de ställer sig till detta.
Bilen beräknas produceras i 15 exemplar med en prislapp på 8 miljoner.

Text:  
Wilhem Danielsson
Foto:
Zenvo Atomotive
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Namn: Richard Klarby

Ålder. 35

Bor: Tystberga

Arbete: Billackerare

Civilstatus: Gift

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar? Fick en 
leksaksbil av Tomten när jag var 2, så det måste vara då.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken 
nivå tycker du att du ligger på? 6

Vilken är din värsta garageupplevelse? När Coca Colan tagit slut 
sent på natten

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? Motorer

Vem är din bilförebild? Leif Mellberg

Bästa garage drycken? Coca Cola

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 60-100 timmar eftersom 
jag jobbar med det

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Har inget eget på G men har ett fi nger med i några bilar som ska till 
Elmia 2010
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bör starta som beräknat och nu utförs tester av bilen. Det är för första gången allmänheten får beskåda inredningen. 
Dock känns det som om inspirationen är hämtad från Porsche rakt av och frågan är hur de ställer sig till detta.
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Text:  
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Foto:
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Arbetslös?
1 mars har 

Sveriges nya 
jobbsite premiär

Alla som går med i 
vår Facebook-grupp
innan premiären får
ett unikt erbjudande. 

I Rampljuset

EVO VIII
SPEC.

Chassi/Bromsar: brembo bromsar, tarox 
skivor, bc racing coilovers med separata 
behållare

Däck/Fälgar: 19” antera fälgar

Ljud/Multimedia: pioneer

Interiör: kolfi ber inredningen, a stolpe 
med laddtryck,vattentemp,oljetemp, 
sparco pro 2000 stolar, srs 6punktsbälten

Exteriör: vader front, vader sidokjolar, 
vader bakkjol, motivlackad huv x-man

Motor/Transmission:
cp kolvar 86mm, manly stakar, ams 
gt3076r turbokitt, tial 38mm wasgate, 
3” avgas från turbon,  x-power större 
intercooler kitt med ströre ic, 255L wal-
bopump,   hks twin tändförstärkare, öppet 
luftfi lter, ventiltryckare 3mm större hål, 
värre tändstift, saca performance kop-
pling, 272 hks kammar, fi danza justerbara 
kammdrev, eibach ventilfjädrar
Halltech ps 1000, 1000cc presison spri-
dare, tomai btr, balansaxel remover



GUIDE:N

För er som trodde att man fick 
mer effekt genom att snurra på 
”tuningen” på radion bör nog ta 
en titt här. Vi tänkte enkelt visa 
hur du får mer effekt ur din mo-
tor genom lättare ingrepp.
För att lära sig konsten att trimma 
en motor bör man kunna hur en 
motor fungerar. Det är inte alls 
bara att hänga på ett öppet luft-
filter och sedan säga att man har 

+10hk. 
I en bil sitter en förbränningsmotor 
som jobbar med att förbränna 
bensin/Diesel/Etanol att få bilen 
att rulla framåt. Genom vissa 
ingrepp kan man förbättra bilen 
förbränning och man får då ökad 
effekt som resultat. 
En bilmotor jobbar med att blanda 
luft och bränsle för att få en så 
lyckad förbrännings som möjligt.

Bantning
Nu är det ju inte så att föraren 
behöver banta utan bilen. Även 
om hälsa är ett trend begrepp, 
funkar inte detta när det gäller 
att banta ner en bil. Men vem vet 
kanske finns det en bensin med 
låg fetthalt. 
Nu är det ju inte så att fett är ett 
problem utan oftast är det tyngden 
av metall som ser till att farten 

minskar. 
Därför gäller det att försöka minska så 
mycket på bilens tjänstevikt som möjligt.

Andning 
Att öppna luftvägarna lite kan göra su-
sen. Genom att göra det enkelt för mot-
orn att suga in luft till förbränningen kan 
ge dig några fler hästkrafter. Men tro inte 
bara för att man bytt till ett öppetluftfilter/
sportluftfilter att man får 10 – 20 hästar. 

FOTO: SAMI och Wilhem



Nej man skall vara glad om det 
är mellan 5 – 7hk. Tänkt på att ju 
kallare luft bilen drar in ju bättre 
blir förbränningen och desto mer 
kraft får du ut. 
Ett fi lter som tar luft direkt utifrån 
kan därför ge bättre resultat.

Avgassystemet 
Minst lika viktigt som att bilen får 
in luft i motor är att resterna från 
förbränningen kommer ut. Oftast 
fi nns det lite hästar att hämta just 
genom att byta avgassystem.
- Extraktor grenrör
- Racekat 
- Sportsystem från kat
Dessa ingrepp skulle göra su-
sen i en kamp mot mer effekt ur 
motorn.

Turbo 
En turbo komprimerar insug-
sluften vilket leder till en effek-
tivförbränning. En turbomotor 
är det oftast lättare att få ur mer 
effekt genom enklare ingrepp. 
Det fi nns två typer av turbo som 
används i våra bilar idag. Den 
första är den så kallade “ låg/
lättrycks turbon “ som tidigt ger 
ett stort vridmoment redan vid 
ca 1800 varv och sedan håller 
detta till ca 4500-5000 varv . Den 
andra turbon är av fulltrycks typ. 
Den ger ett högre effekt uttag 
totalt sett men ger ej det höga 
vridmomentet lika tidigt som en 
lätttrycksturbo gör. Fulltryckstur-
bon ger sitt vridmoment från ca 

Exempel på bantning:
Bil: Volvo 
Tjänstevikt: 1370Kg 
Effekt: 116hk 

Formel: Tjänstevikt / HK

Detta räknar ut hur mycket effekten är per 
Kg och i vår uträkning fi ck vi fram att vår 
Volvo har ca 11,8Kg / HK

Sedan bantar vi bilen:
(vikterna är uppskattade och kan skilja sig 
från olika bilar)
- Baksäte 7kg
- Bort med huv och ersätts med en i 
glasfi ber - ca 20kg
- Nya sportstolar - 30kg
- Bort med bagagelucka och ersätts 
med en i glasfi ber – 15kg
- Lätta ur dörrar – 7kg
- Bort med onödig inredning, reservhjul 
och originalverktyg: 30kg 
Lättat totalt: 109kg

Detta gör att vi nu får ca 10,7Kg / HK vilket 
gör att man känner skillnad.
Bantning av tjänstevikten är nog det bil-
ligaste sättet att få mer fart i bilen



2800-3200 varv för att sen bibe-
hålla det till nära röd markerin-
gen. Skillnaden i det hela ligger i 
att lättrycksturbon är av en min-
dre sort och startar då lättare av 
avgasfl ödet från motorn . Men 
ger ej samma toppeffekt som en 
fulltrycks turbo . 

Kompressor 
Den komprimerar också insug-
sluften men mekanisk, vilket 
leder till att man har ett ständigt 
tryck även vid låg belastning.

Chiptrim & mappning 
Vad är skillnaderna?
Mappning är när man gör en 
manuell inställning på bilens 
dator för att öka effekten. För de 
fl esta modernabilar styrs med 
hjälp av en inbyggd dator med 
förinställda värden för tändin-
ställning och bränslemängd 
m.m. När man mappar en bil 
ändrar man värdena för att få ut 
mer effekt.
De inställningsvärdena man får 

från en mappning sparas på ett 
chip som man sedan kan mon-
tera i samma bilmodell. Detta 
kallas för chiptrim. 
Att chiptrimma eller mappa 
en sugmotor ger oftast inte så 
mycket effekt, men däremot på 
turbo eller kompressor matad 
motor kan ett chip ge betydligt 
fl er hästar. 
Om man går planerna på att 
mappa en motor bör man göra 
detta som slutlig process i sitt 
bygge.



WestCoast Motor 
Show även 2010

Enligt mässgeneralen Pontus Karlsson kommer det att arrangeras en WestCoast motor show även 
nästa år. Datumet är dock inte fastställt och heller inte om det kommer att bli arena Vänersborg som är 
platsen för utställningen.  Enligt Pontus är det flera kommuner som visat intresse och i sådana här stora 
evenemang ligger det ett otroligt värde för den arrangerande kommunen. 

Mer info om utställningen kommer att publiceras i tidningen inom kort. GreenLight Magazine kommer att 
ersätta Stylingbörsens roll som mediapartner då tidningen tyvärr lagt ner.

Text:  
Wilhem Danielsson
Foto:
christoffer Talvis
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Vi monterar & Servar alla 
fabrikat av automatiska 
dörröppnare.

över 20års kunskap och 
hög service gör oss till det 
självklara valet för er.

Läs mer på vår hemsida

I Rampljuset

SPEC.
Chassi/Bromsar:

    - Bilstein sport dämpare fram och bak
    - cobra fjädrar

    - Bromsar Blackdimond slitsade och 
borrade skivor
    med green stuff belägg
Däck/Fälgar:

    - Fälgar ACA Pirate 19”
    - Däck dunlop sport 225/35/19

Exteriör:

    - Nordic Ur front
    - Realcar bakspoiler
    - Extrmem line kjolar
    - Cossie vinge
    - lackade cup speglar
    - 9-3 grill
    - USA blinkers
    - EVO Scoop
    - Tonade rutor
    - Lackade lister
    - Igenlagda embelm
    - motivlack på huven
    - lackat kjolpacket
    - egna baklampor
    - dubbla utblås
    - gripen på tanklocket lackat
    - igenlagda dörr handtag
    - vit lackad med pigment fri vit och lila 
candy färg med fl aces i bruten Mc färg

extrem Saab 900

Effekt/Prestanda:
    dryga 320 HK 445 nm

Motor/Transmission:
    2.0 liter turbo
    viggen turbo
    större ic
    rostfritt avgassystem 3” från 
     stjernqvist
    med race kat dubbla utblås
    polerade tryck rör
    silikon slangar
    catch tankar 2 st broms och servo
    lacka ventil kåpa
    lackad plast kåpa
    ny blästrat grenrör
    bandage på downpipe
    hks dump (kopia)
    kn sport fi lter
    lackat stabstag
    9´5 batteri kåpa
    9´3 aero låda
    speedparts chippad

TACK TILL:
Tack till stjernqvist racing
bennys bil och motiv,  sambo vänner 
familj



Dags för 
ny 
karriär?

1 mars har 
Sveriges nya 

jobbsite premiär

Alla som går med i 
vår Facebook-grupp
innan premiären får
ett unikt erbjudande. 

TESTFOTO o text: Wilhem Danielsson

Vi testade Blue Rides Xenon LOOK 
A LIKE lampor i över 1 vecka. Man 
märker en direkt skillnad på ljuset då 
det blir mer blåaktigt samt upplevs lätt 
lite starkare då lamporna är på hela 
90w. Dock inget som besiktningen up-
pskattar om det märker det förstås.

 Dock går det inte att jämföra med äkta 
xenonlampor men ger helt klart ett tufft 
ljus så likt xenon du kan komma. Vi rek-
ommenderar dessa till er som vill ha en 
lite ljusare tillvaro i dina lyktor och inte 
är redo att lägga penarna och arbetet 
det kostar att byta till xenon ljus. Vi har i 

detta nummer även en guide i vårt 
projektbilsreportage om hur man 
byter till riktiga xenonlampor.

Så bra är 
Xenon look A like



Trött på 
chefen?

1 mars har 
Sveriges nya 

jobbsite premiär

Alla som går med i 
vår Facebook-grupp
innan premiären får
ett unikt erbjudande. 

I Rampljuset

SPEC.

Effekt/Prestanda:

    Bilen mapppades till 870hk på mack-
soppa 2007 utan laddtrycksstyrning 
bromspapper fi nns bland bilder,

    Bromsning gjort på en dynapack (ro-
tortestbänk).
    Bilen är bänkad igen 2008 på rullar och 
då med fungerande laddtryckstyrning på 
shell blyfri 99 macksoppa 2008 913 hk

    Jag har inget tid på bilen. Men den äter 
motorcyklar som R1 och Hayabusa till 
frukost 100 km/h - 300km/h

    Den kör lätt ifrån alla ferraris, alla lam-
bos, porsche, el dyl som jag mött! detta 
fi nns på fi lm!! i farter upp till 331km/h äkta 
hastigheter mätt med gps

    0-100 km/h = 1,9 sekunder på klistrat 
och slicks
Motor/Transmission:
    3.0 liters 2jz orginal block
    Carillo cromolly Hprofi l vevstakar
    Custom cp-piston smidda kolvar
    Kraftigt preppad topp med Ferrea ventiler/dubbelfjädrat/
titanretatiners/racestyrningar
    Balanserad orginal vevaxel
    special lager
    1000 cc spridare
    3 Toyota orginal bränslepumpar fl ödar mer än 3 walbro 
2st monterade
    special bränsletrycksregulator
    special insug
    Hks avlastningsventil typ Racing bow II
    Hks GT 60mm wastgate
    Special Vattenkylare 10 cm djup

SEXig Supra

    dubbla elfl äktar fl exlite
    Hks Intercooler
    Egentillverkade tryckrör
    1- Hks grenrör + Precision PT76GTS turbo ca 1000hk 
för gata
    Aem EMS
    MSD Dis 4 tändslutsteg
    Aem bredbandslamda



TIPS å Trix

Du behöver
- Sticksåg
- Penna
- Maskerings Tejp
- lite träbitar
- Skruv samt muttrar
- Tumstock
- Kniv
- Mejsel / Skruvdragare
- T-röd / förtunning

Att racing infl uenserna i entusi-
ast bilvärlden spridit sig kan man 
lugnt på stå. Därför har vi testat 
att montera en DTM Läpp på vår 
projekt bil. Vi beställde en univer-
sal läpp på Internet av företaget 
Dalhems. Vi valde denna för att 
visa hur det går till när man for-
mar och passar in läppen samt 
för att du som läsare skall kunna 
efter detta reportage göra en egen 
läpp som passar din bil. 

Steg 1 
Först placerade vi läppen på bilen 
och lade några träbitar för att hålla 
upp den i mitten. Där efter tejpade vi 
upp den i båda ändarna för att den 
skulle sitta när vi nu skulle börja rita 
ut vart vi skulle såga.
Vi använde därför en tumstock som 
vi ritade ut riktlinjer, så att det blev 
jämt runt om och för att resultatet 
skulle bli bra. 

Steg 2 
Sedan sågade vi ut där vi hade ritat 
med en sticksåg. Materialet som läp-
pen är tillverkad av var lätt att såga i 
och bra att arbeta med.
Där efter provade vi så att det blev 
bra, men vi fi ck fi n lira lite med så-
gen innan det blev riktigt bra.
Sedan använde vi en kniv för att få 
en snygg kant efter sågningen.

Steg 3 
Dags att montera läppen!
Vi använde skruv och muttrar för 



Sponsrat av

att montera läppen efter som det var 
ABS plats. Muttrarna använde vi för att 
få distans mellan läppen och fronten. 
Både för att det passade och för att 
minska trycket på läppen.
Tänk på att för borra i läppen innan 
ni skruvar om ni inte tänkt använda 
självborrande skruv.

Steg 4 
Nu är allt klart bara att torka av läppen 
med lite förtunning eller T-röd så att den 
utritade linjen vi använde när vi målade 
ut markeringen för sågningen.

Att tänka på
Montera inte läppen för långt ut utan 
stabilisatorstag för då kan det hända 
som för oss! Den lossnar på första 
70 väg. Tänk på att det blir ett enor-
mt tryck på läppen när du kör.Därför skall man fästa läppen på 

fl era ställen.



CITROËN 
C-ZERO - 
100 % EL-
DRIFT

Noll i bränsleförbrukning, noll CO2 -utsläpp och 
noll motorljud! Med C-ZERO utökar Citroën nu 
sitt program i småbilsklassen med en helt 
eldriven bil. Det är en perfekt stadsbil med små 
yttermått, längd 3,48 m och en vändradie på 9 
meter. Den är snabb att ladda (80 % på 30 
minuter) och har en räckvidd på 130 km vilket är 
fullt tillräcklig för de flesta bilförares dagsbehov. 
CITROËN C-ZERO är en teknikintensiv bil som 
tagits fram i samarbete med Mitsubishi Motors 
Corporation (MMC) och kommer att börja säljas 
under det sista kvartalet 2010.
Text & Bild: Citroën

Motorstaden Örebro värd 
för Bilsportgala

2009 års Bilsportgala arrangeras i Örebro, fast först den 23 januari 
2010. Då kommer närmare 140 medaljörer att hyllas i Conventum 
och framstående utmärkelser samt stipendier att delas ut.

Traditionsenligt hyllar Svenska Bilsportförbundet sina medaljörer i 
SM och RM på den gala som avslutar varje säsong. I år tar motorsta-
den Örebro för första gången emot galagästerna i Conventums stora 
bankettsal.
- Vi tycker att det passar bra, eftersom Örebro är bilsportens andra 
huvudstad med både gamla stjärnor som Stig Blomqvist och Ronnie 
Peterson och en rad nya elitförare, säger Kåge Schildt, ordförande i 
Svenska Bilsportförbundet.

Cirka 120 SM- och RM-medaljer ska delas ut. Dessutom ska en rad 
internationellt meriterade förare hedras för sina framgångar, bland 
annat tre EM-guld i Dragracing och kumlasonen Marcus Ericssons 
vinst i Formel 3 i Japan.
2009 års gala blir också en inledning på kommande säsong då 
festdatum är bestämt till 23 januari.

Text:  SBF

Ralliart - sportbil för vardagsbruk

Mitsubishi lanserar nu en ny sportbil som heter Lancer Sportback Ralliart. Bilen är 
utrustad med en turboladdad tvålitersmotor som ger hela 240 hästkrafter, permanent 
fyrhjulsdrift och en ny automatlåda där föraren själv kan välja mellan en komfortinställ-
ning och en hårig sportinställning. Ralliart är till för dem som vill ha riktig sportbil till ett 
överkomligt pris.
- Det finns inga konkurrenter som i dag kan erbjuda Ralliartens prestanda och köregen-
skaper till samma pris som vi. Trots att Ralliart är en något enklare version av vår 
välkända sportbilsikon Mitsubishi Evolution kör Ralliart ifrån de flesta bilar. Den kan 
sägas vara en "mini-evo", som ger fler svenskar möjlighet att uppleva våra sportiga bilar, 
säger Thomas Holm, vd för Mitsubishi i Sverige.

Text & Bild: Mitsubishi motors

Motorstaden Örebro 

värd för Bilsportgala

2009 års Bilsportgala arrangeras i Örebro, fast först den 23 januari 
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SM och RM på den gala som avslutar varje säsong. I år tar motorsta-

den Örebro för första gången emot galagästerna i Conventums stora 

bankettsal.
- Vi tycker att det passar bra, eftersom Örebro är bilsportens andra 

huvudstad med både gamla stjärnor som Stig Blomqvist och Ronnie 

Peterson och en rad nya elitförare, säger Kåge Schildt, ordförande i 

Svenska Bilsportförbundet.

Cirka 120 SM- och RM-medaljer ska delas ut. Dessutom ska en rad 

internationellt meriterade förare hedras för sina framgångar, bland 

annat tre EM-guld i Dragracing och kumlasonen Marcus Ericssons 

vinst i Formel 3 i Japan.

2009 års gala blir också en inledning på kommande säsong då 

festdatum är bestämt till 23 januari.

Text:  SBF



Vi söker nya  försäljningspartners
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reportageTEXT: ChristoFFer Talvis  Foto: Angelica Ockedahl 

Genom att lära sig plastningens konst 

har David Lidborn skapat sin Toyota 

Supra MKIV exakt som han vill ha den, 

trots motgångar. Dessutom har motorn 

fått lika mycket kärlek som utsidan.



Att David Lidborn från Ljung-
byhed gillar supror börjar vi 
förstå, då detta är den andra 
supran på rad. Den första 
han ägde var en automat-
växlad som han sedan sålde 
för att köpa denna manu-
ellväxlade. Den nya supran 
hämtades hem i slutet av 
oktober och den körde han 
bara 3 gånger innan den 
ställdes in i garaget för att 
rivas ner.
- Redan innan bilen 
hämtades hade jag redan 
bestämt mig att denna skulle 

få ett widebody-kit och att 
motorn skulle skrämmas 
upp till cirka sexhundra hä-
star, säger David Glatt.

När väl bilen var isärplockad 
och widebody-kitet hade 
kommit insåg David rätt fort 
att detta paket inte gjorde 
bilen lika bred som han 
hade tänkt sig. Då for han 
iväg för att inhandla tolv kilo 
glasfi berväv och tjugo kilo 
polyester. David började 
skapa en breddning helt från 
grunden, mycket kapande, 

 “tjugo kilo polyester”



ETT MÅSTE FÖR ALLA BILÄGARE

KÖP DEN NU



plastande, slipande blev det. 
Innan bilen skulle förfl yttas till 
lackeraren så svetsade David 
igen 153 stycken hål för att göra 
motorutrymmet stilrenare. Efter 
några veckor när bilen väl var 
färdig hos lackeraren förfl yt-
tades bilen tillbaka till garaget 
för att montera tillbaka delarna.
Inredningen började åtgärdas, 
dörrsidorna slipades ner och 
fi ck sig en omgång med glasfi -
berväv och polyester. Det lilla 
baksätet slängdes ut och fi ck ge 
plats för en baslåda, i samma 
veva fi ck David hem en halvbur 
som han hade beställt.
- Grejer som jag beställt 
började ramla in och jag spend-
erade mellan nio-fjorton timmar 
per dag i garaget, säger David. 
När han var nöjd med resultatet 
av alla inredningsdetaljer och 
burens fästen var klara, lack-
ades dessa. Under tiden detta 
var inne på lack så började Da-
vid dra all el. Motorn demonter-
ades i molekyler för att trimmas. 
Strax efter detta så råkade han 
ut för ett inbrott i garaget, delar-
na och grejer för ett stort belopp 
stals. Under en månad hade 
David ingen vidare lust att hålla 
på med bilen, många samtal 
till försäkringsbolaget blev det. 
Tillslut fi ck han tillbaka sjuttio 
procent av vad han hade blivit 
av med, men det var fortfarande 
tungt ekonomiskt. Då dök några 
eldsjälar upp och donerade lite 

 “grejer för ett stort belopp”



pengar till David via ett forum, 
där han hade sin projekttråd. 
Glöden han hade innan inbrottet 
började komma tillbaka.
Timmarna blev bara fl er och fl er 
i garaget, på nytt, och snart var 
motorn ihopsatt och monterad 
i bilen. Zito titan fälgarna som 
David köpt var 9,5 tum breda, 
det var precis att det räckte 
till fram. Men bak blev de inte 
tillräckligt djupa, så dem fi ck 
göra ett besök hos företaget 
Fälgfi xarn där dem breddade 
dessa 2 tum extra. När fälgarna 
var färdiga var David tvungen 
att bestämma sig för hur han 
skulle göra, han ville inte ha den 
kromade kanten kvar.
- Jag velade mellan att 
lacka kanten eller vara lite unik 
och drapera kolfi ber där, säger 
David.
Efter några dagars funderande 
bestämde han sig, det skulle bli 
att drapera kolfi ber. Som tur var 
har han en kompis som är duk-
tig med kolfi ber och han ställde 
gärna upp för David. Resultatet 
blev perfekt.
Bygget har tagit cirka fjorton-
hundra timmar att göra. Det har 
dessutom gett resultat genom 
några priser på några bilträffar. 
Här framöver har David lite nya 
planer inför vintern, bland annat 
ska han snygga till bakspoilern 
vid hjulhuset och även dela av 
den vid bakskärmarna, Ny lack, 
ny större turbo och mappning.

Motor, Växellåda och Avgassystem
Singelgrenrör 
Turbo Holset hx55 med 19 avgas hus
IC modell stor
Dump dubbeltratt 
Portad och mirrafräst topp
Crower vA<<entilfjädrar
Crower 264 kammar in och avgas
HKS wastegate
HKS ställbara kamhjul
HKS kamrem
HKS Fuelrail 
1000cc Spridare 
Veilside insug
Dubbla 255l bränslepumpar
Aeromotive btr
AEM luftfi lter
AEM P&P
PHR Tändkåpa
Moddad oljepump
Oljekylare med relokation kitt
TRD motorkuddar
Egentillverkad växellådskudde
4” downpipe och midpipe sen 3” resten 
6 växlad getrag
Spec svänghjul
Spec koppling

Effekt och prestanda 
Bör ligga på ca 750hk
Just nu laddar den 1,8bar vid 5500rpm med 
en lånad turbo pga ras..
Letar efter nytt agg och när allt är klart ska 
det bänkas.

Chassi: 
HKS coilovers

Fälgar, däck och bromsar 
Eurospec bromsar fram och bak med slit-
sade skivor och race belägg
Zito titan 9,5 fram och 11,5 bak Lackade i 
grafi tgrå metallic med kolfi ber kant
19” 11,5” bak 305/25/19
19” 9,5” fram 265/30/19

Interiör/Inredning 
Shortshifter
Tuning stolar
Egentillverkade dörrsidor
Lackad instrumentpanel och hela inrednin-
gen
Lacka panelerna vid ratt och växelspak i 
samma färg som bilen
Baksätet borta
Halvbur i rostfritt lackad
Mätare i övre handsfack

Bilstereo och multimedia 
Gjuten låda efter baksätet med 2st Mutant 
XXX10” och två steg
Mutant framsystem och bak
Kenwood DVD

Exteriör/Styling 
Widebody egentillverkat av mig
Moddade framlampor
Gömda sidomarkeringar i skärmarna
Audi TT skärmblinkers fram
Delade och tonade bakljus 
Svetsat igen hålen till vinge, torkare, broms-
ljus och antenn

Tack Till: Lidspeed, Tobbe, Killarna på 
garaget, Marco Garver



Tuningcar

Nissan Skyline R32GTR 1991
Effekt: 710HK | 1,2bars turbotryck | E85



Vi har mas-
sor att 
lära från mo-
torsporten

I förra numret av GreenLight Maga-
zine gick vi igenom hur man gör för 
att skapa en attraktiv produkt. Med 
produkt menas i detta fall bilen/
bygget.  Nu när vi vet värdet som 
sponsorn får ut av att just sponsra 
din bil, gör det enklare när det kom-
mer till paketeringen. 
Paketeringen är en viktig del innan 
man startar med införsäljningen av 
sponsorer.  Med att paketera menas 
att man listar upp alla eventuella ex-
poneringsytor som du kan erbjuda. 
Samt storlek på samtliga exponer-
ingar. Sedan sätter du ihop olika 
paket till olika typer av sponsorskap.  
Här kan du använda en standard-
struktur som fi nns inom sponsring, 

Huvudsponsor, Offi ciell leverantör och 
offi ciell partner. Detta är förstås tre 
steg och de skall alla innehålla olika 
mycket exponeringsmöjligheter.
Sedan måste man sätta en gräns 
på hur många paket man har att 
disponera. Viktigt är att varje paket 
har samma exponeringsmöjligheter. 
Viktigt är också att du sätter ett värde 
på hur mycket man skall sponsor skall 
lägga i för det olika sponsorskapet. 
Ett nyttigt ord att använda till avtalen 
är barter. Med det menas att man ger 
produkter till det värde som paketet 
kostar. Detta är vanligaste formen när 
det gäller sponsring inom styling- och 
tuningvärlden. Men det hindrar ju inte 
dig från att kontakta företag inom 

Vi har mas-
sor att 
lära från mo-
torsporten

Offi cielleverantör:

ingår i paketet:

1st logo på dörrsidorna (höger & vänster) max 

30x5cm

1st mindre logo på informationsskylt som an-

vänds vid utställningar

1st logo på alla mail signaturer

1st logo på alla bilder i projekttråden på 

motorzon.se

1st logo på bilens offi ciella hemsida med 

länkning

Rättigheter att använda bilder till egen 

marknadsföring.

Pris:
Barter med ett värde av 20000: -

Eventuella produktionskostnader kan tillkomma.

GuidenTEXT: Wilhelm Danielsson 





andra branscher som är ute efter att 
synas. 
Nu har du paketen klara och då är 
det dags att gå på försäljningen. Men 
för att underlätta försäljningen är ett 
bra försäljningsunderlag en bonus. 
Man brukar säga är du duktig på att 
sälja in en sponsor direkt över telefon 
brukar man inte behöva något mate-
rial. Om du nu inte är en stjärnsäl-
jare måste man lägga ner mer tid på 
försäljningsunderlaget. Ett försäljning-
sunderlag skall innehålla den fakta 
och information som sponsorn bör få 
för att få en klarhet i varför just din 
bil är viktigt i deras marknadsstrategi.  
Vanligaste felet när man skapar ett 
försäljningsunderlag är att man har 
för mycket information utan det är 
viktigt att man har ett kortfattat och 
lättförståligt material. Sedan är det 
viktigt att du har bra bilder på bygget 
samt hur visionen ser ut. Finns en 
rad duktiga photoshop:are som oftast 
är behjälpliga när man skall få fram 
en bild på något som inte finns utan 
kommer att skapas. 
Att ha med tidigare referenser på 
byggen du tidigare varit delaktig i 
är oftast en bonus och ger en liten 
garanti för företagen att du är en 
seriös bilbyggare. Har du inte byggt 
någon tidigare erfarenhet är det jätte 



viktigt att man bygger ett intresse 
kring visionen och ger företaget en 
starkbild av ditt engagemang samt 
vilja att slutföra projektet.  

När du sedan skall ut och jaga 
sponsorer är det viktigt att du har 
ett upplägg i dina samtal. Som 
försäljare är det alltid en fördel 
med personligkontakt, men efter-
som oftast inte alla partners du vill 
samarbeta med ligger i ditt om-
råde kommer man komma till den 
punkt där försäljning via telefon är 
nödvändig.  När man skall sälja i 
telefon är det viktigt att vara lugn 
och tydlig. Men när man kommer 
till skarptläge måste man också 
kunna vara lite fräck och framåt 
för att slippa en långdragen pro-
cess.  

När du fått in din första spon-
sor kan du referera till denna och 
nämn då gärna denna i ditt nästa 
samtal. Det ger en trygghet till 
företaget du pratar med och de får 
en känsla av att fl er tror på pro-
jektet. Man brukar säga att första 
sponsorn är den svåraste att fi nna. 

Nästa nummer:
Vi kommer i nästa nummer gå 
igenom mer om efterarbete 
och underhåll av sina spon-
sorer.
 



Topplistan

#1

#2

#3
#4

#5

1  |  Oldsmobile Delmont 
88 Convertible 1968

2    |  Toyota Mrs 2000
 

3   |  Chevrolet Camaro 
Iroc Z28 1986 

 
4   |  Volkswagen Golf IV 

TDI 1999 
 

5  |  Volkswagen Jetta 
Coupe 1989IV TDI 1999

LÄGG UPP DIN BIL PÅ MOTORZON.
SE FÖR ATT KOMMA MED HÄR



GSGRAVENSTAR
ENTERTAINMENT

GravenStar Entertainment

GravenStar har många års erfarenhet inom 
nöjesbranschen och kan erbjuda ett stort urval 
av kvalitétsnöjen för alla typer av tillställningar.

Helhetslösningar
Discjockeys
Trubadurer
Koncept
Karaoke
Artister
Band
Ljud
Ljus

Vi ordnar nöjen för...

Festen
Krogen

Bröllopet
Kickoffen
After skin
Festivalen

Nattklubben
Personalfesten

...och mer därtill.

www.gravenstar.se
0739-96 32 37



EventText o FOTO: RANI 

Höstens efterlängtade mässa öpp-
nades den 24 oktober, i gamla 
tryckeriet i Alvik, Stockholm. Dör-
rarna öppnades 14.00 på lördagen. 
Många häftiga bilar som vunnit på 
någon av Streetcarsfest touren’s 
träffar som pågick under sommaren 
fanns på plats, även en del andra 
bilar också. Under tiden domarna 
gick runt och bedömde alla bilar 

var det diverse underhållningen 
vid scenen, med bland annat olika 
artister. När kvällningen började 
närma sig tog nattklubbstemat 
över, då togs scenen över att olika 
DJ’s, en modelltävling och även 
fl er artister framträdde. Mässan 
hade öppet till 01.00 fram till dess 
fanns det dryck i baren att köpa 
och dansgolvet var fyllt med folk.

Dörrarna öppnade 10.00 igen på 
söndagen. Då var det full fart på mäs-
san igen. Många besökare hade hittat 
hit. Bedömningen av bilarna fortsatte. 
Scenen varvades med artister och 
uppträdanden. Bilarna hade lika fi n 
puts som när de kom in första dagen. 
Företagen som var på plats var bland 
annat Goodyear, Svenskbilreklam.
se och PBZ.se. I ljudhallen dånade 



musiken högt, Robert 
Ferm med sin gröna VW 
Bubbla visade hur högt 
han kunde spela med 
sin bas. På eftermidda-
gen ägde prisutdelnin-
gen rum.
Den åtråvärda titeln 
“best in show” gick till 
Henrik Elg med sin 
gröna Widebody Passat



Arbetslös?
1 mars har 

Sveriges nya 
jobbsite premiär

Alla som går med i 
vår Facebook-grupp
innan premiären får
ett unikt erbjudande. 









Sugen
på bättre
arbetstider
?

1 mars har 
Sveriges nya 

jobbsite premiär

Alla som går med i 
vår Facebook-grupp
innan premiären får
ett unikt erbjudande. 

I Rampljuset

SPEC.

Bil: BMW Z3 - 96

Däck/Fälgar:
 LG Black 18”

Ljud/Multimedia:
 3,5” dvd spelare i panelen, 4 st dvd 
skärmar på huven, Soundstream bas, 
Soundstream slutseg, 2st Soundstream 
Diskanter, 2st 5,25” MDS, 4st 6,5” Kicker.

Interiör:
nya ovanliga dörrsidor, sportpedaler, väx-
elknopp, 3,5” dvd skärm, startknapp.

Exteriör:
Veilside kjolpaket, breddad bak, 18” 
fälgar, 4 st dvd skärmar i huven, grillen är 
igenspacklad, angeleyes framlampor, styl-
ing baklampor.

Framtidsplaner:
 En vinge, tv spel, mer högtalare, slitzade 
skivor.

KaxiG BMW



Rekommenderade 
företag

Dessa företag stödjer GreenLight Maga-

zine. Handla högkvalitativa produkter från 

någon av dessa leverantörer.

Bilverkstad | Däckverkstad

Bilverkstad, däckbyte & balansering, 
4-hjulsinställning, Chiptrim, Service.

Det är värt en omväg!

www.persverkstad.se
Tel: 0706-64 24 66

Gillstad

Avgasysystem

Försäljning av Inoxcars avgassystem
Vi agerar vi återförsäljare.

www.biltuning.se

Styling

På BlueRide fi nner fi nner du bilstyl-
ing, biltillbehör, dekaler och mycket 
annat för att pimpa din ride. Snabba 
leveranser och allt till riktigt bra 
priser.

www.blueride.se

På BlueRide fi nner fi nner du bilstyl-

Tuning

Vi har specialiserat oss på effekthö-
jande produkter till så väl landsvägs 
som tävlingsbilar vi har också BMW 
reservdelar, tillbehör och specialdelar.
 Motor Nord representerar ett fl ertal 
välkända fabrikat på den Svenska 
marknaden som Wiseco, Samco, Super-
chips, Forge, Schrick, CatCams, Tial, 
ITG, Supertech, Link mf.
 Vi har funnits på marknaden sen sex-
toitalet och i nuvarande lokaler sedan 
sjuttiotalet. Ett fl ertal Svenska mäter-
skap har vunnits med produkter från 
Motor Nord. Vi är kända för våra snabba 
leveranser och dom fl esta produkter 
som du hittar i webshopen fi nns i lage

www.motornord.se

Bilvård

Här hittar Du det mesta inom rengöring 
och rekond med alla slags tillbehör. 
Vi lagerför de fl esta produkterna för 
snabba leveranser. 
Våra varumärken är bl a 3M, Turtle Wax 
Professional, Sanego, Blue & Green, 
Flex, Frosty, Mesto, Vikan, Unisorb, 
Tork, 
Alcon, Gloria, Kama Rostfria Styling-
bågar, Ferrita, Kamasa Tools mfl  mfl .

www.kemidepan.se

Lackering

Lackering | Modifi ering | Kolfi ber | 
Glasfi ber | Rekond m.m.

www.improxcustoms.com

Vi har 10 000 -tals produkter i vårt 
sortiment och du hittar nästan allt 
på vår nya hemsida.

www.dalhems.se

Grosist i biltillbehör 
Våra avarumärken: Powerfl ex, Bilstein, 
Tarox, Ansa, Green, H&R, Jamex, Pagid, 
SFS Performance och Supersprint 

www.forza.seGrossist och webbutik för styling 
och tuning produkter till bilar

www.creatix.se



Projektbilen

Greenlight Magazine har tagit över 
stylingbörsens projektbil då tidningen 
nu lagt ner. Vi kom då snabbt i kon-
takt med bilens ägare Leif Serénus. 
Ni kommer nu i fortsättningen att 
kunna läsa om projektbilen i varje 
nummer av GreenLight Magazine. Vi 
tog nu på oss att montera Xenonljus 
i projektbilen som är en Opel Speed-
ster. Denna bilmodell är kanske inte 
optimal att montera xenonljus i, då 
allt brukar vara svårt att komma åt. 
Men för att vara på den säkra sidan 
tog jag hjälp av projektbilens såkal-
lade högra hand, Per Gustavsson 
på Pers Verkstad som ligger utan 

för Lidköping, i orten Gillstad. 
Med hjälp av lite fundering och 
efterforskning på nätet kunde vi 
konstatera att genom att ta bort 
plasten från hjulhusena skulle 
arbetsutrymmet bli bättre. Som på 
vår projektbil satt fast med sk-
ruv och popnit. När väl detta var 
borta så fanns det gott om plats 
att arbeta med. Vi beställde sedan 
vårt xenon konverteringskit från 
bilens sponsor Collex Styling. Som 
vanligt var det snabb leverans och 
bara 2 dagar senare låg paketet 
på posten. Det var av märket xe-
nonkungen som Collex styling är 

Vi lossade lamp-
orna för att få 
bra plats



återförsäljare för. På bak-
sidan av paketet fi nns en 
mycket tydlig beskrivning 
på svenska hur du monter-
ar kitet på din bil. Vi tänkte 
gå stegvis efter denna och 
se om det är lika lätt som 
det ser ut. Vi tog loss lyk-
torna för att få det lättare 
att komma åt att arbeta.  
När vi nu ändå hade nere 
lyktorna så passade vi 
på att byta ut alla andra 
glödlampor mot de nya 
populära LED lamporna. 
Men för att byta mot LED 
lampor behöver du inte 
massa extra komponenter 

utan det är bara att ersätta 
dessa mot dina gamla 
lampor. Vi beställde LED 
lamporna från företaget 
Blue Ride som har en up-
psjö med LED-lampor att 
välja mellan.
Steg 1: Först plockar vi ut 
de vanliga glödlamporna ut 
lyktorna och skär upp för 
kablarna som skall vara till 
de xenonljusen. Fördelen 
med vår projektbil är at 
skydden på bakstycket till 
lyktorna är i gummi och det 
underlättade något enormt. 

Steg 2: Montera xenon-



lamporna där tidigare lampa 
suttit. Tänkt på att vara 
försiktig då lamporna är 
känsliga. Sedan kopplar man 
medföljande kablage ihop 
med de gamla lampkablarna. 
Det som är så bra med detta 
xenon kit vi fått levererat, är 
att du inte behöver förstöra 
några kablar för att mon-
tera. Det resulterar i att man 
enkelt kan återställa lyktorna 
till vanlig glödtrådslampa.  
Viktigt att se till att det är bra 
kontakt i kontakterna. An-
nars kan man ta en tång och 
klämma ihop kontakterna lite 
så man får bättre kontakt. På 
vår projektbil gjorde vi detta 
samt vi isolerade kontakterna 
med eltejp.
Steg 3: Sedan fi ck vi leta 
ut ett bra ställe och sätta 
ballasten(Den lilla box som 
medföljer till lamporna) Vi 
satte den i befi ntliga hål som 
fanns på bilen så slapp vi 
göra fl er hål.  Tänk på att det 
sitter stabilt och bra så inga 
delar kan skaka loss. I vissa 
fall kan man behöva byta 
säkring till en lite starkare 
(20-25A) rekommenderas.  
Sedan är det bra att koppla 
ihop kablarna och testa.
För oss såg det ”ljust ”ut då 
allt fungerade felfritt. Ihop 
med LED lamporna blev 
resultatet riktigt snyggt. 
Samt både jag och Per på 

pers verkstad var förvånade 
över att det var så smidigt 
att montera xenonljus. Dock 
rekommenderas att byta 
tillbaka originallamporna 
innan besiktning. Då enligt 
den EU-förordningen så skall 
bilar utrustade med xenon i 
halvljus vara utrustade med 
en automatisk nivåregler-
ing i lamphuset samt hög-
trycksspolning. Detta går 
självklart att eftermontera 
men lättast är nog att mon-
tera tillbaka den gången per 
år. Känns detta fortfarande 
svårt tar vissa verkstäder på 
sig bytet, Per på Pers verk-
stad säger att det inte är så 

dyrt att låta en fi rma som vi 
utföra arbetet. 

Vi satte ballasten 
i några original-
hål vi hittade 

Våra leverantörer på nätet:

www.collexstyling.se

www.biltuning.se

www.persverkstad.se

www.improxcustoms.com

www.dalhems.se

www.fordonsoptimering.se

www.blueride.se

Ibland kan anslut-
ningen vara lite fel. 
Slipa ner den ena 
pinnen så brukar det 
fungera

Vi byte mot LED 
lampor




