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Vinyldrapering är super hett!
Elmia har nu avklarats och varje år fascineras man av hur bilbyggarna lyckat vara
trevliga samt stolta över sina byggen. Trots
att man vet att dessa personer tillbringat
mer tid i garaget än hemma. Man vet att
sömn är en lyxvara 1 vecka före Elmia, en
del skruvar fast de sista delarna på plats
under torsdagen och ända fram till kl 10.00
på fredagen. Det är häpnadsväckande hur
man då lyckats vara positiv till alla frågvisa
människor. Nästa år funderar tidningen på
en monter full med sängar, en plats för bilbyggarna att koppla av.
Tanken var ju att få vår projektbil till Elmia,
men så blev inte fallet. Fick istället bli en
fotodag och bara gå runt och njuta av alla
kreationer. Min spontana reflektion är att
vinyldrapering var något flera bilbyggare
tagit till för att för ett hetare utseende på
sina byggen. Alltså att man med hjälpa av

ett klistermaterial byter färg eller får ett digitaltryck på hela bilen. Billigare än att lackera och med ångerrätt. Kan det bli bättre?
Annars tyckte jag Sveriges största bilmässa inte bjöd på samma klass som tidigare,
dock var jag och folket eniga om vilken kärra som var den hetaste under årets mässa.
Dock hade tidningen fler fotografer än tidigare ackerditerade till årets mässa, bilder
samt ett stort reportage hittar ni i detta
nummer.
Vi beslutade också att ge bort en annons
till röda korset i förmån för insamlingen till
de drabbade i Japan. Detta för att vi har
tema Japan i detta nummer och att vi vill
göra något för att stödja de drabbade. Har
ni möjligheten att skänka en slant så uppnamnar jag till att ni gör detta.

Ledare

Text: Daniel Serénus

Reportage
Text & foto: Christoffer Talvis

En unik och specialbyggd Nissan 350Z som vi aldrig i Sverige sett förut,
byggd för att kunna plocka många pokaler på utställningar och även
prestera bra på banan. Guld och kolfiber i en läcker kombination.

Namnet Pierre Ingelsgård är
det väl några som hört talas
om. I annat fall har ni garanterat hört hans internetnamn Sir_
Pierre, som används runtom
på olika forum och även på
hans välbesökta blogg. Bloggen är det nog många av er
som besökt någon gång och
läst om grymma bilbyggen och
bil-nyheter från hela jorden.
Pierre har även mycket annan
trevlig läsning, som vackra
kvinnor och sitt andra stora intresse, klockor.
Han har sedan barnsben alltid
gillat allt som haft med fordon
att göra och modifiering har
varit en del av vardagen. Med
sina 28 år har Pierre hunnit
testa några olika bilar sen körkortet hamnade i plånboken
och kraven på bilarna har blivit
högre och högre.
Det är väldigt viktigt för
mig att vara ensam om något.
Skulle jag köpa en helt ny bil
för över miljonen och sen vid
första stoppljus sett en exakt
likadan bil i andra filen, då
hade jag ställt bilen på plats
och gått därifrån, säger Pierre
med ett brett leende.
När letandet efter ny bil började hade han redan några
krav, den skulle vara tvåsitsig
och ha minst 300 hästkrafter.
Med dessa krav finns det inte
många bilar att välja på i en
human prisklass. När han väl

hittade denna Nissan 350Z av
årsmodell 2004 hade den inte
riktigt allt Pierre var ute efter
men den var bra nära. Istället
var det den guldiga kulören
som tilltalade honom.
Pierre gillar att köra på bana
och när bilen hade varit i hans
ägo i endast tio dagar fick den
bekänna färg på banan. Detta
för att se vad Pierre behövde
byta på bilen för att vara snabbare. Nu sex och ett halvt år
senare är det inte mycket som
är standard. Allt började med
att förbättra chassi och bromsar, allt för att göra bilen riktigt
skön att köra och hanterbar på
bana. Det är här många gör fel
och börjar med att öka effekten i motorn istället och tror att
tiderna kommer att bli mycket
bättre. Chassidelarna kommer
bara från välkända märken
och allt är fullt justerbart och
väl testade. När sedan delarna
var monterade testade Pierre
detta själv på bana för att känna efter om det funkade som
han ville.
Jag är ute efter en unik
bil som jag själv tagit fram och
ingen annan byggt en likadan,
säger Pierre.
När han sedan kände att allt
funkade och lirade bra på banan började lättningen av bilen, i
detta skede hade mycket pengar redan lagts ner men bilen
var långt ifrån klar. Nu började

Ja, Pierre gillar kolfiber och inredningen är så racing det
kan bli.

Pierre leta delar för att lätta karossen så mycket som möjligt. Enda
sättet att få ner vikten är att välja ett
lättare material, i detta fall blev det
kolfiber och då pratar vi inga draperade original delar. Invändigt revs
allt ur och en bur monterades, sen
fick ännu mer läcker kolfiber hitta
sig till rätta. Hela inredningen blev
i kolfiber. Nödvändiga mätare monterades för att kunna hålla koll på
allt under motorhuven. Interiörens
slutresultat blev riktigt bra och kolfiber kan man aldrig ha för mycket

av, viktminskningen från original till
kolfibern blev rätt mycket också.
Man hinner ju inte med hur mycket
som helst under en vinter och när
det äntligen blev vår och sommar
efter varje byggvinter piskades
bilen runt på olika banor i Sverige.
Som vanligt är det alltid något som
går sönder eller började strula, under en bankörning gav testpipes
och grenrör upp. Inte nog med
detta sa växellådan upp sig och
en njutbar sommar blev kortare än
tänkt.

När man kände att
bilen funkade hur bra som
helst och man fick njuta efter
allt slit, händer detta, säger
Pierre.
Pierre började ringa runt
och söka på Internet för att
hitta en ny växellåda, vilket
inte visade sig vara allt för
lätt. Hela denna process
att hitta en låda och få hem
den samt montera dit den
tog hela sju månader. Under
denna period fanns det tid
att fixa med annat. Utvändigt skulle bilens originaldelar bytas ut. Även dessa till
kolfiber och inga halvfabri-

kat skulle komma att användas. Seibon, Chargspeed,
Mastergrade, Amuse och
Nismo, dessa är några av
märkena som inhandlades,
samt några detaljer som fick

Kan man ha fint motorrum fast man kör
på bredden? Tydligen.

customtillverkas i vakumpressad
dry carbon. För att matcha alla
andra lågviktsdelar kände Pierre
att en ny uppsättning fälgar behövdes, valet var rätt självklart,
superlätta magnesium fälgar av
märket Volk TE37 SL Super Lap.
När allt var monterat på bilen och
den kändes komplett börjades
motorn ses över för att skrämma
upp effekten någorlunda, inte för
att Pierre var ute efter för mycket
effekt, det skulle vara driftsäkert.
Originaleffekten som ligger på
280 hästkrafter har uppgraderats
rätt rejält med hjälp av GReddy
dubbelturbo, avgassystem, intercooler, spridare… listan kan
göras hur lång som helst. Pierre
har lagt laddtrycket på 0,35 bar
och det gör att effekten är 444
hästkrafter och 686 Newtonmeter på bakhjulen, justerar man
upp turbotrycket blir effekten bra
mycket högre, men man vill att
grejerna ska hålla.
Under dessa år har jag
spenderat mycket pengar för att
ha de bästa delarna och bilen i
sig är unik just nu vilket jag var
ute efter, säger Pierre nöjd.
Vad som kommer göras härnäst
får vi vänta och se. Som Pierre
sa, detta är precis som ett hus,
man blir aldrig klar.

Fakta

Effekt/Vridmoment
444 Hk / 686 Nm (På Hjulen Vid 0,35 Bars
Ladd)
Motor, Växellåda, Avgassystem
GReddy Twin Turbo Kit
2 St TD05SH-18G Turbos
2 St Cast Turbo Exhaust Manifolds
2 St Racing Downpipe
2 St Tial/GReddy 38mm Externa Wastegates
2 St W/G Dumpventil Rör
1 St Cast Oil Pan
2 St K&N Intake
6 St RCE 440CC Spridare
Polerade Aluminium Rör (Turbo & Intercooler)
GReddy Intercooler 23R
GReddy Type-R Dumpventil
NGK Iridium Kallare Tändstift
AAM Competition STG I Fuel Return
System
Walbro 255 Pump
Stillen Oil Cooler
Carbing Oil Catch Tank
Kinetix Racing Velocity Manifold
Koyo Racing Aluminium Kylare 55mm
TiTek Creations Kolfiber Cooling Plate / Radiator Guide (Stänger Av Onödiga Luftvägar
& Leder Allt Till Kylaren)
Custom Made Avgassystem Byggt Helt
Enligt Mina Krav Och Behov
NISMO R-Tune Avgassystem, Från Test
Pipes’en Och Bak(Inklusive Y-pipe)
Kinetix Test Pipes (Raka Rör Istället För
Kattar)(Specialgjorda)
Stillen Jordnings Kit
Ingall Stiffy Engine Torque Brace
Nismo Oljelock
Nismo Kylarlock
TiTek Magnetic Drain plug
Unorthodox Racing Underdrive Pulley Set
Ultra SS With Belts
Röda Samco Slangar (Samtliga)
TurboXS UTEC Styrsystem/Sprut
TurboXS DTEC MAP Sensor
TurboXS DTEC Air Temp Sensor
TurboXS DTEC Boost Control Solenoid
Kolfiber Svänghjul
Exedy Kolfiber/Kevlar Fubbelskivig Koppling
(Förbättrad & lättad)
Kardanaxel I Kolfiber
6 växlad Manuell (Nyrenoverad & Uppgraderad)
Chassi
Lättvikts Stålkaross Med Förstärkningar
Mellan Fjäderbenen Fram & Bak
Multilänkarmar Med Komponenter Smidda I

Aluminium
TEIN Ultimate Spec Circuit Master Super
Racing
Tein Spring w/ Super Racing Coilover Kit
Front, 16kg/mm
Tein Spring w/ Super Racing Coilover Kit
Rear, 16kg/mm
Tein EDFC - Flex Motor Kit (x2)
Tein EDFC - Electronic Damping Force
Controllern (x2)
Swift Main Spring ID 65mm 14kg/mm 6”
GTSPEC Front Lower Tie Brace
GTSPEC Rear Tie Brace
GTSPEC Rear Lateral Arm Brace
GT SPEC 4 Point Mid Chassis Reinforcement Brace
GTSPEC Fender Reinforcement Brace
SPL PRO Rear Endlink Set Z33
SPL PRO Rear Midlink Set V2
Stillen Adjustable Sway Bars, Fram & Bak
Circuit Sports Dry Carbon Front Strut Bar
GT Spec Rear Lateral Arm Brace 350Z/
GTSPEC Rear Lower Tie Brace For 350Z/
G35
Stillen Sway Bars
SPL-RLL-Z33 SPL PRO Rear Lower/Camber Link Set V2 Z33/V35 BLACK
SPL-RTR-Z33 SPL PRO Rear Traction
Rods Z33/V35 BLACK
Whiteline PRO Bussningar
TEIN Tie Rods & Tie Rod Ends
Stillen Brake Master Cylinder StiffenerStag
Mellan B-stolparna Bakom Stolarna (Till
4-punktsbältena & Styva Upp)
Fälgar
Världens lättaste 18 tummare
Volk TE37 SL Super Lap
Fram: 18x9.5 / 265 Toyo R888
bak: 18x10.5 / 295 Toyo R888
Interiör
Nismo Mattor
Nismo Emblem
Nismo Bälteskuddar
Aluminium Instegslister
Harness Bar
Greddy Oljetempmätare
Greddy Oljetryckmätare
Stillen A-stolpar/Mätarhållare I Äkta Kolfiber
Komplett Kolfiberinredning
Nismo Aluminum Black Shiftknob
Flyttat Bak Optima RedTop Batteriet Till
Bagaget I En “Summit Racing Premium
Battery Boxes” Med Tätning
Personal Grinta 330mm Black Suede
Works Bell Boss Air Bag Removal Harness
Works Bell Rapfix II Quick Release System
Works Bell Short Hub
2 x Prosport Premium EGT Gauge
Prosport Premium Electric Boostgauge

Bur Lackad I Bilens Färg
Password JDM Tecnocraft ‘T1’ Kolfiberstolar (1.5 kilo!)
Megan Racing 4-Punktsbälten
Bilstereo/Multimedia
Bose 240 watts Stereo Med 6-skivors Cdväxlare I Fronten
2 St 1.5” Diskanter I A-stolparna
2 St 6.5” Högprestanda Neodymium Högtalare I Dörrarna
2 St 6.5” Bredregister Högtalare Bakom
Huvudet
BOSE Digital Förstärkare Med 5-kanals
“Customized Equalization
Digital Signal Processing And Autopilot
Noise Compensation Technology”
1st 10” BOSE Bas Bakom Förarsätet Med
Egen 2-kanals 100 Watts Förstärkare
Exteriör
GT Aero Paket
S2000 Antenn
Splash Guards Fram & Bak
Guldigt Z Emblem Fram
Tonade Rutor Baktill
Liten Registreringsskylt
Kolfiber/LED Z Bakljus
Nismo B-stolpar I Kolfiber
Seibon VS II Kolfiberhuv
Mastergrade Kolfibertak
Mastergrade Kolfiber A-stolpar
Mastergrade Kolfiber Bagagelucka (4 kilo!)
Kolfiber Ögonlock
Kolfiber Backspeglar
TiTek Carbon Fiber Air Duct
Två Rör Med Slangar Till Kylningen För
Bromsarna
Seibon Kolfiber Framskärmar (10mm
Bredare)
Amuse Dry Carbon Dörrar
TT Seibon TT-Style Kolfiber Sidokjolar
03-08
Chargespeed Bakspoiler
Chargespeed Bakspoiler Kolfiber Diffuser
03-08
Seibon Kolfiber Front Läpp

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset för bilar har funnits sedan jag var liten, ett av mina första ord
var BIL. Sen har det vidareutvecklats genom åren.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken
nivå tycker du att du ligger på?
En mycket svår fråga att besvara, kan nog inte ranka mig själv, man
utvecklas med sitt byggande hela tiden.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Tack och lov har jag varit skonad från hemska upplevelser i garaget,
men motgångar blir det alltid när man bygger.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Har inte jobbat speciellt mycket med motor än, något som kanske kommer i framtiden…
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Förebilder finns det gott om men bl.a. Chip Foose, Lukas Koos för att
nämna några.
Bästa garage drycken?
Vatten
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Beror på om jag bygger eller inte. Men bygger jag något, då blir det
säkert att jag spenderar 20-25 timmar i veckan.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Vintern som var byggde jag vidare på Cellardo (Toyota Celican) som ni
kunde se på Bilsport Performance & Custom Motor Show. Blev inget
förra året p.g.a. strul vid lackning, men i år var jag klar i tid!

Fakta
Namn:
Carl-Martin ”Colle”
Wideskär
Ålder:
22
Bor:
Torhamn utanför Karlskrona
Arbete:
Hisstekniker & Egen
Företagare
Civilstatus:
Singel

Tuningcar

Foto:Christoffer Pettersson
/ CP-Productions

Din hjälp behövs fortfarande!
Sms:a AKUT JAPAN till 72900
så skänker du 100 kr.

Följ vårt arbete på plats: twitter.com/rodakorset

Effekt/Vridmoment
90 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
2,5” Catchback Avgassystem Med Japsdämpare
Chassi
Original
Fälgar
15” TSW Fälgar (Vitlackade)
Interiör
Original
Bilstereo/Multimedia
Lava Huvudenhet
1 St Zachry XLNT 620 Kit
2 St 10” Zachry X3m-100 DVC Basar
Zachry Slutsteg
Exteriör
J-design Widebody
Buddyclub Bakspoiler (Modifierad)
Buddyclub Sidokjolar
Drifter Frontspoiler
All Plast Är Egengjutet
Framtidsplaner
Sänkning

i Rampljuset

Vi söker just nu!
Område: Uddevalla, Trollhättan , Vänersborg

Grävmaskinist

Målare*

Civilingenjör inom bygg

EL konstruktör

Skicka ditt cv till:
cv@jobbprofilen.se
* Gesällbrev erfodras

bemanning

Reportage
Text & foto: Daniel Serénus

Det började klia i Peters fingrar och snart var Widebody Supran
utbytt mot en nästan Original Evo 8:a. Det var då projektet om att
bygga en Timeattack bil föddes hemma i garaget.

Peter Fält som är från
GreenLight Magazines
födelseort
Vänersborg är långt i från en
gröngöling inom bilbygge. Peter har hunnit
med att bygga en rad
av pokalplockare och
uppseendeväckande
bilkreationer sedan han
var en Volvo kille. Ja
ni hörde rätt, Peter har
byggt på Volvo en gång
i tiden. Men det är inte
så han blivit känd inom
bilbyggarvärlden. Nej,
det var när han skaffade sin Nissan Skyline
R33:a som han skulle få
smeknamnet ”Skyline
Peter”.

Första versionen
var vit med ett kjolpaket, något alla skulle ha
efter ”The Fast & The
Furious” trenden var
som störst, säger Peter
Men han erkänner också att det fanns lite blått
fluff fluff tyg i inredningen. Varför skulle alla
ha fluff fluff tyg 2004?

Det sköna med trender
är att man kan skylla på
dem.
Peter byggde sedan om
Skylinen och för många
är hans andra version
av bilen mer känd, en
blå widebody kreation
med ett commendor
64:a i det före detta
baksätet. Många undrar
nog vad som hände
med commendor spelet. Peter berättar att
det följde med när han
sålde bilen.
Efter Skylinen blev
det Supra och efter
framgången med Skylinen så blev detta också en blå version och
denna gång hade Racing trenden slagit till på
alla håll. Även Peter valde att följa denna och
med ett ganska unikt
Widebody-kit och en
rad modifikationer var
det en trött Peter som
premiärvisade bygget
under Bilsport performance & custom motor

show på Elmia.
Bilen fick en stor motormodifikation och en sjyst candy- samt motivlack innan bilen fick byta plats i
garaget för detta Mitsubishi
Evo 8.
Peter är lite frälst i det dyra men

vackra materialet kolfiber.
Han är en person som
också väljer att följa sina
idéer. Idag är nästan hela
inredningen byggd i kolfiber även originaltaket
är utbytt mot ett nytt lättare kolfiber-tak. Huv och
bagagelucka samt mycket
mer på Peters Evo är tillverkat i kolfiber.
Motorn är bilens hjärta
vars kraft ännu inte är
uppmätt, men här har det
bytts allt från spridare till
turbo. Dock har han i år
flyttat kylen bak til bagagetutrymmet samt bytt ut
bakrutorna till plast för att
inleda luften genom kanaler bak. Vi hittar även en
Catchtank byggd av skruffse.se samt två Bosch

044 pumpar i det nu välfyllda bagaget.
För er som såg bilen förra året ser ni att bilen fått
en helt ny färg, men det
är inte lack. Nej, bilen har
bilvit draperad med vinyl.
Här har man använt en
kolfiberlikande vinyl samt
en mattvit, fördelen är att
om Peter ångrar sig är det
bara att ta bort den.
Vinyl har blivit en mycket
populär metod för att sätta
färg på racingbilar.
Hoppas vi nu får se Peter ute på banorna runt
om i landet. För bilen är
inte bara byggd för att
vara ur snygg utan även
för att passa perfekt för
banåkning.

Motor, växellåda och avgassystem:
2.3l stroker
Wiseco 85.5mm kolvar
Eagle ESP H-beam stakar
EAGLE 100mm 4340 forged steel STROKER
ACL lager
3” Stainless HKS Superdragger cat back
3” Japspeed “silenced” decat
2.5-3” HKS Stainless Downpipe
Brian Crower 272 Cams
Apexi Power FC with hand commander
Apexi AVCR Boost Controller
Apexi Power Intake
autobahn88 IC kit
kolfiber kamremskåpa
kolfiber tändstiftskåpa
japspeed alukyl i bagaget
japspeed grenrör
japspeed elbow
J-spec insug
J-spec spjällhus
DTNATEK ARC-2 Tändförstärkare
SQS sekventiellt spakställ
SARD 1000cc spridare
GT 3582R turbo
TIAL 44mm wg
Brian crower ventiler 1mm större
Brian crower ventilfjädrar och titan retainers
catchtank från skruffse.se
2st bosch 044 pumpar
Chassi:
Silver’s Neomax Coilovers fjädertal 16kg fram
och 14kg bak
Ultra racing fjäderbensstag
Ultra racing subframestag
Ultra racing sidostag
Ultra racing bakre fjäderbensstag
Ultra racing bakre krängningshämmare
Whiteline främre krängningshämmare
Fälgar, däck och bromsar:
Rota torque drift 18x9,5” ET12
toyo R888 265/35-18”
Brakeland bromsskivor
project MU bromsbelägg
HEL stålomspunna bromsslangar

Interiör / Inredning:
CUSCO 13p skruvbur
flockad instrumentbräda
flockade a-b-c stolpar
kolfiber hatthylla
kolfiber brandvägg
kolfiber baksätespanel
kolfiber handbromspanel
kolfiber växelspakspanel
omsydd växelspaksdamask
omsydd handbromsdamask
autometer mätarhållare
OMP record 2 stolar
Brakeland hydraulisk handbroms
Exteriör / Styling
APR Evil-r widebody kit
kolfiberhuv
kolfibertak
kolfiberbagagelucka
kolfiber vortex
kolfiberbackspeglar RI style
kolfiberbakvinge från j-spec
plastrutor
Naca air ducts
Övrigt:
Stort tack till Ville och daniel på european sportscars.
Samt tack till mina sponsorer
European sportscars
J-spec
Laptimer.se
PBZ
Racefan.se
collex styling
VCracing.se
creatix.se
skyltia
JC-Performance
skruffse.se

Bränslespridare

257-2430 cc från Bosch, Lucas,
Delphi & Siemens Deka.

Webbutik sedan 2004 • Telefon 08-585 000 80

Pris från 499 kr/st

GoPro HD Sportkameror

Mishimoto Racingkylare

Filma i full HD-upplösning, mängder
med tillbehör finns beroende på
användningsområde.

Modellanpassade aluminiumkylare
för racing/rally/drifting.

Pris från 2.394 kr/st

Pris från 2.695 kr/st

Varningsljus & Ljusramper

Blixtljus och arbetsljus med LED-teknik för professionellt
bruk, erbjuds i flera olika utföranden, 12-24 v.

Pris från 398 kr/st

Sportstolar
Walbro Bränslepumpar
255 lph högtryckspumpar
inkl. monteringstillbehör, för
montering i eller utanför tank.

FIA-godkända
sportstolar och bälten.

Pris från 2.156 kr/st

Pris från 1.149 kr/st

Ksport Racing Coiloverkit

Kompletta modellanpassade och justerbara chassikit
i flera utföranden för banracing/drifting/rally/gata.
Även luftfjädringskit till flertalet bilmodeller.

Pris från 7.995 kr/kit
Foto: Deltaphoto.se

Ksport Racing Bromskit

Kompletta modellanpassade bromskit
i storlekar från 286-400 mm.

Pris från 11.695 kr/kit

Beställ
och enkesnabbt
lt
webbsho i vår
p!

www.raidopower.com
Vi erbjuder köp mot faktura, postförskott, räntefri delbetalning, kortbetalning. Bra priser och stort lager för omgående leverans! Samtliga priser är angivna inkl. moms.

Poster
Foto: Ranis foto

Mazda RX7
www.greenlightmag.se

i Rampljuset
Effekt/Vridmoment
621 hk / 725 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
5 Växlad RS Låda (Med Slutdrev/Växel
Från EVO 8)
Exedy Dubbelskivig Koppling (900 Nm)
3½” tums Trust Titan System Från Turbo
Autronic ECU, Styrsystem Med Alla Options
E85 Konvertering (För Bättre Kyla)
2.2L Stoker Motor
JUN 2.2L Stokerkit
JUN Kolvar
JUN Stakar
JUN Vevaxel
HKS Kamrem
HKS 272 Kammar
Perrin Frontmonterad Intercooler
HKS KANSAI Insugskit
HKS KANSAI Oljekylare
HKS Luftfilter
HKS Tändförstärkare
HKS Svänghjul /Ställbara Kamdrev
Greedy Vevhusventilation
1600cc Bränslespridare
AMS Grenrör
JRM Fuelrail
JRM Dumpventil
JRM Wastgate
JRM Custom Made Bränslesystem
Chassi
HKS Hipermax Sport 3 Coilovers
Powerflex Bussningar I Hela Bilen
Cusco Främre Fjäderbenstag
Cusco Bakre Fjäderbenstag
Cusco Lower Arm Bar V.2
Custom Byggt Rollcenter Kit
Cusco Ställbar Främre Krängningshämmare
Cusco Ställbar Bakre Krängningshämmare
Justerbara Droplinks Fram & Bak
Sellholm Separata Bromscylindrar Ned
Bromsvåg
RS Bakaxel
RS Bakdiff
KAAZ Mittdiff
KAAZ Framdiff
Fälgar

18 Tums ROTA P-45 R Fälgar (Lackas I
Ball Färg)
TOYO 255/35 R888 R-Däck & En Uppsättning Dunlop R 265/35
Interiör
Fullt Flockad Interiör
HKS Laddtrycksmätare
HKS Avgastempmätare
HKS Oljetemp Mätare
HKS TurboTimer
AIM Laptimer
Nylackad Invändigt
Sparco Full Bur, 6 p
Sparco EVO L Stolar
Sparco 6 Punkts Bälten
Sparco Mocca Ratt
Snap-off Rattnav
Kolfiber Pod
Fastmonterad Brandsläckare
Upphöjt Spakställ
Exteriör
Damd Frontkjol & Vinge
Damd Sidokjolar I Kolfiber
Diffusor I Kolfiber
Varis Baklucka I Kolfiber
APR 300 Kolfibervinge (Fullt Justerbar)
APR Canards I Kolfiber (Ej Monterade)
Rökfärgade Lyktor Runt Om (Ej Fixat Än)
RS = Strippad Gatversion Av Resp.
EVO Modell. Exempelvis Ingen AC, Inga
fönsterhissar, Lättare Isolering, Alltid 5vxl
Låda, Mer aluminium & Mindre Plåt. Evo 5
RS Är Cirka 100 kilo Lättare Än EVO GSR.
Framtidsplaner
AIM LCD Dashboard Med Samtliga Options
AIM HD Kamera Enhet Fram & Bak
Extra Uppsättning 18” Lättvikts Fälgar För
Michelin Slicksen
Innerdörrar I Kolfiber Fram & Bak (Sparar
Ca 15 Kilo)
Mer Mattsvart Folering (Team Färger &
Mönster)
Vassare Hjulinställning Med Mer Negativ
Camber
Fotograf : Hjalmar van Hoek

Vänersborg
Daniel Serenus
Tel: 0704-421421
E-post:
daniel.serénus@hotmail.com

Trollhättan
Christoffer Johansson
Tel: 0708-105373
coffe5@gmail.com
Hemsida:
www.coffe.dk
coffe5@gmail.com
http://

Järpås
Eddie Rudolfsson
Tel: 0735 13 34 36
E-post:
eddiesfoto@telia.com
Hemsida:

Eskilstuna
Rani Salam
Tel: 0735 - 98 21 16
E-post:
info@ranisfoto.se
Hemsida: www.ranisfoto.se

Västerås
Sami Holm
Tel: 0703 - 44 23 13
E-post:
sami.holm@home.se

Katrineholm

Tranås
Dennis Svensson
Tel: 073-50 25 340
E-post:
info@dennissvensson.com
Hemsida: www.dennissvensson.

Christoffer Talvis
Tel: 0707 - 71 61 91
E-post:
christoffer@talvis.se
Hemsida: www.talvis.se

Karlstad
Erik Nygren
Tel: 070-585 31 11
E-post: erik@eriknygren.com
Hemsida: www.eriknygren.com

Stockholm
JalleGraphics
Hjalmar van Hoek
Tel: 076-203 64 08
info@jallegraphics.se
Hemsida:
www.jallegraphics.se

Vill du vara med i fotograf
Guiden?
Kostar 200kr inkl. moms

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo

Motorsport produkter

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

Svensk generalagent för Ksport Racing´s
storsäljande bromskit och coilovers
samt Mishimoto Racingkylare. Brett sotiment av varningsljus, bränslespridare
och bränslepumpar med mera!

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Tel: 0706-64 24 66

tel: 08-58500080
www.raidopower.se

www.improxcustoms.com

Reservdelar

Vi har mer än bra laptimers, vi har massvis med produkter för din bil.
Kolla in oss på.

www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.dalhems.se

www.laptimer.se

Tel: 0346 - 20735

Bemanningsföretag
www.jobbprofilen.se

www.skruvat.se

Dieseltrim

Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget
tryck. Kolla in vår webshop

www.speedkit.se

www.dekalkungen.se

Däck & Fälgar

Flockning, inrednings- &
plastreparationer

Bästa service, bästa pris.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

www.vinylmakeupjonkoping.se

Effekt/Vridmoment
180 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
Steg 2 Chip
1 Bar Laddtryck
3” Downpipe & 2,5” Avgassystem
Frontmonterad Intercooler
Dumpventil
Öppet Sportluftfilter
Oljekylare
Chassi
Coilovers
Fälgar
20” Velocity Fälgar (Krom)
Interiör
Helplastad & Lackad
Massa Dioder & Strobbar (Blixtplatta I Dörrar)
Discolampa Med Rökmaskin
Laptop
Sportratt
Bilstereo/Multimedia
Zenec Huvudenhet
2 St Zachry R500h Slutsteg
1 St Zachry R3500d Slutsteg
3 st Zachry X3m-100 DVC 10”

Basar
8 St Zachry XLNT 620 Kit
1 St Zachry XLNT 520 Kit
Zenec Skärmar
Exteriör
Widebody Kit (Egenbyggt)
Framskärmar, Dörrpaneler, Bakskärmar & Motorhuv (Egenbyggt)
Igensvetsade Sidobakrutor &
Egenbyggt Scoop
Frontspoiler Från Eclipce Ombyggd
Sidokjolar Från Honda CRX Del
Sol (Breddade)
Bakspoiler Från Nissan 200 S14
Breddad (18 Cm)
Mazda 6 Framlysen
BMW Dimljus
Lastbilssläpp’s Bakljus (Special
Beställt För 12volt)
Taket Bytt Till Ett Utan Taklucka

i Rampljuset

Effekt/Vridmoment
360 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
3 Liters 6a
Sportfilter
Fälgar
Leon Hardiritt Vertu Black/Polished 19”
Fram & 20” Bak
Interiör
Kolfiber Paneler
Skinn Inrednining
Sparco Skinn/Alcantra Ratt
Shortshifter
Sparco Mattsvart Växelspaksknopp
Nya NSX Mattor Med Silver Loggan

Helgjuten NSX-Nyckel I Titanium Look
Solfilm
Bilstereo/Multimedia
Alpine Stereo
Exteriör
Lackat Om Taket Sidenmatt Svart För Att
Matcha Huv & Baklucka.
Förstärkning Front, Veilside Maisty Fortune Kit
Kolfiber Huv
Kolfiber Baklucka
Kolfibervinge
Lexan Bakruta Med Kolfiber Luftintag
Philips DRL I Aluminium Med Klarglas
Lackering Av Gälar Bak

Xenon Ljus
Diod I Positionsljus & Nummerplåtsskylt
belysningen
Diod Bakljus Med Mattsvart Alu-ring Runt
Nya F1-Speglar I Kolfiber, Nya Plattor I
Aluminium
Kolfiber-Platta Under Reg-Plåten
Framtidsplaner
Ny Mittpanel Vid Handbromsen I Kolfiber
(Under Tillverkning)
Byta Ut Slitdelar
Ev. Ny Kolfibervinge
Byta Till Blå Instrument Belysningen Istället För Röd Idag

i Rampljuset

Evenemang
Foto: Christoffer & Daniel
Text: Christoffer Talvis

Under påskhelgen hölls den årliga mässan för bilintresserade i Jönköping som
lockade över 75000 besökare.

Build by Kooz! nr 1.

Pekka från Finland
visade upp sin Ford
som bokstavligen är
ett ICE-projekt

Colles Celica har
fått ett regält lyft
från förra året.

I år var mässan något speciellt
för arrangörerna, det var nämligen 40 års jubileum. För att
försöka toppa förra årets publikmagnet Chip Foose ville man
inte göra något sämre till detta
jubileum. Genom mycket arbete lyckades dem få hit några
av världens mest omtalade bilbyggare, George Barris, Gene
Winfield, Darryl Starbird och
John D’Agostino, främst kända
genom att bygga jänkare och
hotrods.George’s
berömda
bygge The Hirohata Mercery
hade skeppats hit och fanns att
beskåda i D-hallen. För de som
gillar mer stylade bilar fanns det
gott om dessa också samt en
monter på 250 kvadratmeter
med några bilar från The Fast

And The Furious filmer. Dock var
bilarna inte i något vidare utställningsskick men nostalgivärdet
vägde tyngre och det var lite roligt att få återse dessa bilar igen.
Vi hade fotografer på plats alla
dagar för att kunna dokumentera
mässan. Två av dessa fotografer
ingår även i Superior Imports
stora satsning för året, såkallat
Superior Media. I deras monter
stod deras Major bil, Robin Antonsson’s Toyota Supra, i andra
delen av montern fanns det soffor och videokameror riggade
där dem gjorde intervjuer med
utställare och besökare hela helgen, allt material finnas att se på
deras hemsida.
Någon månad innan dörrarna

öppnades till mässan gick bilvårdsförtaget Meguirs ut med en tävling,
Meguirs Challenge, priset var inget dåligt sådant, en plats på Sema
Show i Las Vegas. När folk fick höra om denna tävling la nog många i
en extra växel i garagena för att göra klart bilen i bästa skick. Tio stycken
bilar valdes ut av en jury som noggrant synade bilarna, dessa fick varsin
pokal. På söndagen gick dem ut med vinnare Johan Eriksson med sin
svarta Dodge Charger.

Polis, Polis,
Potatis...

Build by Kooz nr 2,
Denna bil är lite mer
vad vi förväntat oss.

I övrigt var mässan helt okej,
hade höga förväntningar på vilka
bilar som man skulle kunna få se.
Efter att kollat igenom några av
hallarna konstaterades att många bilar hade man sett tidigare
på elmia utan några större modifieringar. I förra numret av Greenlight Magazine fick ni i vårat inför
elmia reportage se några teaser
bilder på två byggen som var
hemliga då, dessa var Lukas
Kooz två nya byggen en Mitsubishi Ecplise Cab och en Mazda
Rx8, Mazdan är ombyggd i samma stuk som de tidigare byggena
medans Mitsubishin är mer stilren. En bil som vi fastnade för var
Christoffer Geiros riktigt schyssta
Audi A4 som han byggt på under
hela vintern, tyvärr hade han inte

Vem gömmer sig bakom huven?

Loaded lever vidare

fått hem de nya fälgarna som han
hade beställt för länge sen, extra
kul för Christoffer var också att han
vann People’s Choice.
Vilken trend hade bilarna i år? Känns som att wrappa bilen med vinyl
är något som är väldigt populärt.Drift
och race stuket hänger kvar ifrån
förra året. Motivlackeringarna känns
som de har svalnat och något som
kommit tillbaka igen är att lackera

Man kunde känna
nostalgin från filmerna som ändrade
en hel värld.

Mycket annorlunda
Supra.

Så blev resultatet!
Ni kunde läsa i förra
numret om detta
projekt.

bilen i en matt kulör. Hade varit kul att
få se några fler bilar med stance/hellaflush stuket, fanns några bilar med
detta, speciellt en pearl lackade Nissan 200sx s13 i Gatbilar’s monter.

Het!!!
Alltså Peter Fälts
Vita EVO i bakgrunden eller vad trodde
ni?

Trenderna säger
mycket racing även
2011.

Geiros tog hem
folkets röster!
Även tidningens favorit, en värdig vinnare!

Foto: Bilsport

Projektbilen

Rutor:
Skyddat med säkerhetsfilm
från solskydd och säkerhet.
Även lycktorna har skyddsfilm.

Inredning:
Tilett kolfiber stolar från
Race factory.
Flockad panel samt
dörrsidor av Vinyl make up i
Jönköping.
Kolfiber-insteg specialtillverakde av Improx Customs.
Kolfiber-dörrsidor från
Adrian Styling tillverkat av
kolfiber från Carbix.
Stack mätare från Trendab.
Kromade mätarhållare från
Biltuning.
Bältesstag tillverkad av
Robin Andersson och Pelle
på Wargia.
Stereo av märket Pioneer,
Ljudbygge från Ljudia (
slutsteg och högtalare från
Zachry).
Omklädda dörrkuddar,
arbete utfört av Thors bilsadelmakeri.
Omlackerade paneler.
Mattsvart racingsläckare.
Specialtillverkad växelspaksdamask i mocka.
Specialtillverkad växelspaksknopp av Jonas Johansson.

Visas upp offentligt under
ljudiadagen 2011.

Extriörs:
Xenonljuskonverterad med
produkter från Xenonkungen.
Aerodynamiskt kitt tillverkat i
Dibond.
Helt nya lycktor till skyltbelysningen med Ledlampor från
Hova.
Frontgaller och Cupra läpp,
monterat av Improx customs.
Kolfiberbackspeglar & huvlås

från Dalhems.
Dimljusen har fått lämna plats
åt bromskylning.
Front är förstärkt av Improx
Customs.
Ny antenn.
Lackade stänkskydd.
Egentillverkat skattemärke.
Lackerade hjulhus
Detaljdraperad med mattsvart
vinyl.

Däck & Fälg
Dotz Radium från
OCL Brorson.
Fälgarna specialanpassades
för att fungera på en Speedster av Vargöns mekaniska
verkstad.
BF Goodrich från Absolut
däck
(Lackade hjulhus)

Motor:
BTR från Dalhems
CDA box från Hova
Motoroptimerat och servad
av Pers verkstad
Green Earth racingolja från
G-partner
Motul racingbromsvätska
från biltuning
Nytt insugsrör med titaniumbandage
Lackad ventilkåpa
Nya behållare
Nya bränsleslangar från
Pers Verkstad

Bromsar:
Yellowstuff belägg från Gpartner
Rödlackerade med färg från
Hova

Stort reportage om vår projektbil nästa nummer av
Greenligt Magazine.

Officiella Partners

Officiella Partners

Officiell bilverkstad:

www.fordonsoptimeing.se
www.trendab.se
www.persverkstad.se
www.biltuning.se

www.vinylmakeupjonkoping.se

Officiell multimedia leverantör

www.improxcustoms.se
www.xenonkungen.se

www.ljudia.se
Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

www.hova.com

www.racefactory.se

Solfilm & Säkerhet
www.solfilmosakerhet.se

www.adrian-styling.com

www.thorsbilsadelmakeri.se
Officiell leverantörer:

www.dekalkungen.se

www.carbix.se

wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg
Vargöns Mekaniska,
Vargön i Vänersborg
Dalhems
www.dalhems.se
Collex Styling
www.collexstyling.se

I Mars gick Genéve-mässan av
stapeln och inför den är det många
biltillverkare som jobbar extra hårt
för att ha en ny modell att visa.
Främst är det sportbilstillverkarna
som sticker ut mest. Förra året
kunde vi se Koenigseggs nya bil
Agera premiärvisas med en kolfiberkaross och 910 hästkrafter.
Ett år har nu gått och i Ängelholm
har det jobbats hårt. En specialversion av Ageran har tagits fram på
begäran av kund, och den kände
företaget kunde vara ett bra val att
ställa ut.

med en unik detalj….en Thule takbox helt byggd i kolfiber och den
är testad för att klara hastigheter
upp till 300 Km/h. Det som skiljer
Agera mot Agera R är att specialversionen är optimerad för att kunna köra på E85 och får en mycket
högre effekt, hela 1115 hästkrafter
och 1200 newtonmeter men det är
samma femliters V8. Skulle man
mot förmodan vilja köra med vanlig
95-oktanig bensin får man nöja sig
med 950 hästkrafter. Agera R finns
bara att få i en vit kulör och detaljer
i vit, röd och svart, men resultatet
av dessa färger ihop är helt fanModellen har Koenigsegg valt tastisk. En detalj som gör Agera R
att kalla Agera R och har kan fås väldigt unik är den nya vingen, den

ställs in helt automatiskt efter luftflödet, många andra sportbilar har
hydraulmotorer som justerar detta.
Man blir lite stolt som svensk att
ha e supersportbilstillverkare som
fortsätter att imponera på världsmarknaden. Det är med unika detaljer samt en enastående designlinje som Koenigsegg har lyckats
ta sig in på en av världens tuffaste
marknader. Att sedan bilen är en av
världens snabbaste, gör inte saken
sämre.

Ett nytt italienskt monster är fött,
Lamborghini Aventador LP 7004. Aventador kommer att ta över
tronen efter den omtyckta Murciélago. Motorn är densamma som de
tidigare bilmodellerna som lämnat
Lamborghini-fabriken, en 6,5 liters
V12. Trots det har de lyckats hitta
mer effekt än från den sista modellen av Murciélago som hade 670
hästkrafter, Aventador får 700 hästkrafter och 690 newtonmeter. Det
är inte bara effekten som har ökat,
den har även blivit mer miljövänlig,
bränsleförbrukningen har sänkts
tre deciliter per mil och koldioxidutsläpp med 82 gram till 398 gram per
kilometer.
Om man jämför andra sportbilar
med denna, är inte 700 hästkrafter
speciellt mycket men Lamborghini
har satt prioritet på fäste. Så för
att få ner effekten i backen har de
tagit hjälp av Haldex som tagit fram
fyrhjulsdrift till denna tjur. Med hjälp
av fyrhjulsdriften tar denna fullblodstjur iväg dig från noll till hundra på
otroliga 2,9 sekunder, vilken endast
är 0,4 sekunder långsammare än
Bugatti Veyron. Denna tid görs också med hjälp av den enormt snabba
växellådan, en växling tar endast
50 millisekunder. Formmässigt har
bilen blivit lite vassare och kantigare
om vi jämför mot tidigare bilar som
lämnat fabriken, mer stealth-tema
som vi kan hitta på Lamborghini

Reventón. Aerodynamiken har
setts över ordentligt, alla detaljer såsom öppningar, slitsar
och diffusor är väl testade för
att minimera så mycket luftflöde
som möjligt runt bilen. Invändigt
fortsätter stealth-temat med unika detaljer som startknapp från
stridflygplan, men även möjlighet till manuella justeringar av
chassit. Vill man köpa den här
tjuren får man också betala för
det, 2,9 miljoner ungefär!

Kalender
22-25 April

Bilsport Performance & Custom Motor Show
(Jönköping)

29 April-1 Maj

Fast & Furious Car Show (Fredericia, Danmark)

4 Juni

Realcar Träffen, Vingåker

10-11-12 Juni

Bug Run (Mantorp Park)

17-19 Juni

Gatebil Sverige (Mantorp Park)

20-22 Maj

Gatebil Vårfestival (Våler, Norge)

21-22 Maj

Racefactorys Track day (Mantorp park)

21 Maj

En Dag På Strippen Emmaboda

8-10 Juli

Gatebil (Rudskogen, Norge)

16 Juli

En Dag På Strippen Sundsvall

29-31 Juli

Veidec Festival (Mantorp Park)

26 Maj

startar Gumball 3000, Covent Garden, London

5-6 Augusti

28 Maj
Ljudia Dagen, Mariestad

Bilsport Action Meet (Mantorp Park)

29 Maj
Nissan Träff, Knutstorp
3-5 Juni

Vallåkra Träffen (Helsingborg)

Danmarks Hurtigste Bil (Vandel Flygplats)

4 Juni

En Dag På Strippen Piteå

20-21 Augusti

27 Augusti
Uddevalla Car Show
9-11 September

Gatebil Säsongsavslutning (Rudskogen, Norge)

23-25 September

X-treme Car Show (Helsing
fors, Finland)

För tredje året i rad är den populära fototävlingen på Garaget.org
tillbaka och iår med ett stort och brett prisbord!
I år avgörs tävlingen i åtta temafyllda omgångar och vi vill se just
dig som tävlande! För mer info surfa in på Garagets forum:
www.garaget.org/forum/viewforum.php?id=9

Foto: Vanja Hellberg, Thomas Forselius, Martina Karlsson, Michael Andersson, Göran Röjhagen,
Oskar Karlsson, Per Johansson , Patrik Karlsson, Oskar Bakke, Erik Nygren

Vill du bli årets fotograf?

Bildrykten: Porsche 911 GT3 RS 4.0
Det ryktas om att Porsche kommer att släppa en sista
modell på 997-karossen. En värsting på 500 kusar och
med en motorvolym på 4.0 liter. Detta enligt uppgifter
som uppdagats på ett internetforum. Även bilderna vi
publicerar kommer från detta forum. Det är altså inte officiella uppgifter från Porsche.

Kamasa Tools har tagit
fram en domkraft med 2,5
tons lyftkraft som dessutom kommer in under bilar med låg markfrigång.
– Domkraften har ett
lyftomfång på mellan 85
och 485mm. Det gör att
den kommer in bra även
under låga bilar.

V70 R-Design kommer med ett antal specialutvecklade exteriör- och interiördetaljer.
På utsidan finns det unika designdetaljer i fronten,
LED-blinkers som integrerats i dörrspeglarna med
borstade metallhöljen och en unik, diamantskuren
18-tumsfälg som kallas Ixion.
Inredningen bjuder på läderklädslar med sömmar i
off-black, läder runt växelväljaren och svarta golvmattor med kontrasterande stickning.
V70 R-Design finns med samtliga motoralternativ.
Man kan med andra ord välja en DRIVe-diesel på 1,6
liter som släpper ut 119 g koldioxid per km

0.1

LADY GAGA
Judas

0.2

LMFAO
Party Rock

0.3

SNOOP DOGG/DAVID GUETTA
Sweat/Wet

0.4

BRITNEY SPEARS
Till The World Ends

0.5

RIHANNA S&M (rmx)

THE JOKER:
ERIC AMARILLO Om Sanningen Ska Fram

presenteras av:

Repor & stenskott?
Vi kan punktförbättra din lack.

Vi utför lackjobb på
försäkringsskador.
Prata LACK med oss!
www.improxcustoms.com

Test

Text & Bild: Christoffer Talvis

Under hösten och vintern när det
börjar bli mörkare ute på kvällen
och natten kan det vara skönt att ha
starkare ljus. Antingen via extraljus
eller via att xenonkonvertera, som
blivit populärt sen dessa produkter
kom ut på marknaden. Vi tog kontakt
med företaget Xenonkungen för att
se vad som behövs för att göra ljuset starkare. Då vår bil är en Saab
9-5 2.0t Biopower 2006a kunde vi
inte testa vilken sats som helst på grund av att vissa xenon satser inte har
fungerat som dem ska. Antingen med
att bilen larmar med vissa fel koder
eller att den bara dör. Personer som
haft xenon original på halvljuset och
ville konvertera helljuset har råkat ut
för detta. Den sats som vi ska montera är ett Basic kit (6000 Kelvin) och
ihop med detta monterar vi även ett
par LED positionslampor(bild 1). Att
konvertera om sina vanliga halogenlampor till xenon är inga konstigheter
även om man skulle ha tummen mitt
i handen. Men blir man minsta lilla
osäker är det bättre att kontakta en
verkstad och be dem montera. Det är
i stort sett på samma sätt som när du
monterar nya halogenlampor.
Monteringen
Vi börjar med att packa upp grejerna
ur lådan. Kvalitén är mycket hög och
kablarna är väl skyddade med skyddsstrumpa och anslutningarna tål både
fukt och vatten. Nu tar vi fram installationsbroschyren för att se hur det ska
kopplas, för att sedan börja montera

bort vissa saker ur motorutrymmet för att det är väldigt trångt.
På vissa bilar krävs det att man
får montera bort hela lamphuset,
men i vårt fall klarade vi oss ifrån
det. Innan du ska börja montera
lamporna ska du se till att inte
tändningen är på. Det bästa är
att koppla bort batteriet, vilket
vi var tvungna ändå att göra på
högra sidan för att få en bra arbetsyta. På vänstra sidan fick vi
ta bort luftmassemätare och silikonslangen, men då var ytan
precis så vi kunde jobba. Vi
hade alltid instruktionen framför
oss för att se till att vi gjort rätt. I
nästa steg tog vi bort skyddet för
lampan som antingen är i plast
eller gummi beroende på bil,
till helljuset på Saaben satt ett
gummilock. Tog fram en penna
för att markera ut vart vi skulle
göra ett hål för att få igenom de
nya kablarna och gummitätningen som ska se till att skydda
mot fukt. Hålet man får ta upp
är 25 millimeter men vissa bilar
behöver inte göra detta moment
då lampan sitter monterad i
locket och inte bakom en metallbygel inne i huset. När man sedan tagit ur halogenlampan sätter man i xenonlampan och för
sedan igenom kablarna genom
skyddslocket och sätter i gummitätningen i hålet så att det blir

tätt. De två kablar som är innanför locket ihop med lampan tar
man den röda kabeln och kopplar ihop med pluskabeln som
satt på andra lampan och svarta
kabeln på minuskabeln. Efter
detta kan du koppla in den kabel
som är utanför locket i ballasten
som följer med. Nu är man snart
klar med monteringen, det som
kan vara ett bekymmer nu är att
hitta ett ställe där man ska sätta
fast ballasten, då den inte bör
vara för nära värme, är det så att
du hittat ett ställe och kablarna
inte räcker till finns det en förlängningskabel att köpa. När vi väl
valt ut ett ställe att sätta fast ballasterna på, ser vi till att dessa
sitter fast ordentligt. Det finns
risk att de går sönder om de
utsätts för vibrationer eller slag.
Eftersom det är högre spänning
i dessa xenonlampor krävs en
starkare säkring, normalt sitter
det 10A i säkringsdosan och Xenonkungen rekommenderar att
man sätter i en 20A istället som
följer med i satsen. Nu är allt på
plats och snart dags för att lägga
an plus och minus polen på batteriet för att se att det funkar innan allt skruvas tillbaka. Men vi
tar och byter positionslamporna
först, det locket var inte lika lätt
att ta bort, satt som sten. Många
svordomar och något sår blev

det innan det lossande och sen
var det bara ta bort befintliga
lampan och ersätta med LED
lampan. Nu till det roliga, kopplade på batteriet och startade
bilen. Inget felmeddelande att
lampan var trasig, men när jag
slog på helljuset tändes ABS
lampan och handbromslampan.
Ringde Johannes på Xenonkungen direkt för att fråga varför
dessa lampor tänds, då det har
varit lite strul med just Saab 9-5
från 2006 och framåt. Det behövs en HID decoder för att ta
bort detta fel. Fick instruktioner
över telefon hur dessa kopplades in, vilket inte var några
konstigheter, ta ut den befintliga
kabeln ur ballasten och koppla
in HID decoder kabeln där och
sen kabeln från lampan in i decodern. Xenonkungen skickade
en direkt och dagen efter fanns
det att hämta ur på Posten. En
kort stund senare var de på
plats och ljuset fungerade utan
att ABS och handbromslampan
lyste. Installationen tog strax
över en timme trots det trånga
utrymmet på passagerarsidan.
Vi på Greenlight Magazine kan
inget annat än att rekommendera detta företag, med hög
kompetens och hög serviceinriktning kan man inte bli annat
än nöjd.

Test

Text & Bild: Christoffer Talvis

Här kommer du in när du valt Realtime
Informations knappen i huvudmenyn,
dessa mätare kan du sedan ändra,
flytta, byta ut till annan data om du vill
så.

Applikationer hit och dit, det finns en uppsjö
av dessa, vissa gratis andra för man betala en slant för. När jag för ett tag sen satt
och kollade på androidmarket och letade
nya ”appar” hittade jag ett program som
heter Torque. Gick in och läste om den och
spanade in bilderna som fanns tillgängliga,
detta verkade intressant. Man kan se hur
bilen beter sig i realtid , få felkoder och se
olika sensordata, enda som behövs är att
skaffa sig en bluetooth OBD adapter. Sökte på nätet för att läsa mer om detta och se
vad andra skrivit om denna applikation och
vilken adapter som funkade bäst. Resultatet verkade lovande, loggade in på mitt

Ebay konto och sökte efter en OBDII bluetooth adapter, då jag vet att
bilen har ett OBDII uttag, detta bör
man kolla upp innan man beställer
någon. Hittade en adapter för
överkomligt pris, några knapptryck
senare och den var beställd, 135
kr fraktad och klar, var inte speciellt farligt. Det finns förstås en uppsjö av olika märken av adaptrar
vissa med högre kvalitet än andra,
jag beställde den billigaste för att
se ifall detta funkade. Sex dagar
senare är den hemma, går ner till
garaget där bilen för att testa den.
Satte på bluetooth’en på mobilen
och kopplade in adaptern i diagnosuttaget, gick in på inställningar
i programmet och sökte reda på
adaptern, några sekunder senare
hade dem kontakt med varandra.
Gasade till för att se om varvtalsmätaren rörde sig i mobilen, vilket
den gjorde, även laddtrycksmätare.
Har inte hunnit testat allt än, men
det verkar riktigt lovande. Det finns
liknande applikationer för Iphone
och en populär sådan är REV,
men till denna måste OBD adapter
stödja Wifi och då blir kostnaden
mycket högre, även på Ebay. Av
det vi hunnit testa kan vi varmt rekommendera denna applikation om
man nu vill kosta på sig en OBD
adapter. Till andriod mobilen finns
det både en gratis variant och en
betal variant av programmet men
reklamen som dyker upp i gratis

varianten är placerad illa, därav
köpte jag betalversionen för cirka
30 kronor. Det som är bra med
tillverkaren av applikationen är
att den ständigt uppdateras, har
nästan släppts en ny uppdatering
varje dag.

Så här ser Bluetooth adaptern ut.
Detta är samma värden som
bilden innan fast med digitala
mätare, vilket jag tycker är lättare
att läsa av, men det är en smaksak.

Evenemang
Foto: Auto Salon Geneva

Hur bilförsäljningen kommer att se ut under kommande år, vilka
märken som kommer att sälja mest och vem som har de vassaste
nyheterna på marknaden brukar kunna förutspås under motormässan i Genève. Här följer ett antal bilder från mässan och kommande
nyheter samt konceptbilar.

Volvo hårdsatsar på sin
V60. Här visas den upp i en
exklusiv monter.

Chrome-färgad sportbil från Audi.

Bakom mobilpratande intressenter hittar vi Nissans
nya fart monster, som redan börjar kännas lite gammal.

Alfa är på hugget!
Förutom Giulietta visas
också nya 8C som är en lillebror till sportbilen 4C.

SEAT
Börjar märkas mer och mer
att hela VAG gruppen lånar
inspriation av varandra.

AUDI inspirerad?
Renault’s nya konceptbil
känns lite Audi R8 inspirerad.

Spyker:
Inget nytt för våra läsare
men än så vacker.

BMW:
Ny Bmw roadster på G. Här kommer
Konceptet som kan vara grunden
till de nya Z-modellerna.

Lamborghini:
Nya Aventador är hämtat från en
tjur med samma namn. Bilen är som
hämtad ifrån en amerikansk stridsfilm.

Inför

Foto: Gumball 3000
Text: Christoffer Talvis

Nu är det bara lite mer än en vecka
kvar till årets upplaga av Gumball
3000 startar, tidigare år har starten
varit vid Pall Mall i centrala London
men i år har de flyttat den till Covent
Garden. Kostnaden för att medverka är ungefär lika mycket som förra
året, cirka 265000 svenska kronor
(det täcker kostnaden för en bil och
två personer). Deltagarna börjar redan den 25 Maj att parta loss på ett

centralt partyställe med mängder av
internationella artister och DJ’s som
uppträder. För att sedan få någon
timmes sömn innan det är dags att
passera startlinjen runt lunch den 26
Maj. Vill man ha en bra plats och kunna se mycket bör man vara där tidigt.
Det kommer vara fullt med aktiviteter
kring Covent Garden som börjar runt
09.00 på förmiddagen och håller på
fram till eftermiddagen. Det kommer

finnas exklusiva och miljövänliga bilar
för beskådning som Pagani Zonda,
Aston Martin One-77, Bugatti Veyron Pur Sang, Rolls Royce, Peugeot
EX1 och många många fler. Första
checkpointen för deltagarna efter de
lämnat London är Paris.
En av Gumball 3000 större sponsorer, företaget Betsafe, kommer ha hela
fyra bilar med i startfältet. Företaget
anordnade även i år en tävling på

deras hemsida där du hade chansen
att vinna en plats i en av deras bilar. Förra året vann norrmannen Ivar
Bruvoll Vamråk som åkte i samma
bil som Erik och Mackan som gjorde
en tv-serie om detta som sändes
på TV6. Nyligen korades vinnaren
av årets tävling och det blev britten
Ben Gott som kommer att få vara
med och uppleva detta. Ben kommer köra en bil ihop med två skan-

dinaviska kändisar. För er som
inte har möjlighet att följa detta
äventyr kan se allt på TV6 i höst
då våra svenska tv-kändisar Erik
och Mackan kommer vara med i
år igen, tror nämligen dessa herrar har fått mersmak av rallyt.
Sen kommer samma person som
i förra årets rally körde en kolfiberwrappad Lamborghini med
takbox. Ni vet nog redan vem det
är, skidåkaren Jon Olsson, och
med sig vid sin sida kommer Anders ”Tokan” Bielkelof sitta. Bilen
som de kommer köra är en brutal
Ultima GTR som väger strax över
1000 kilo. Sista bilen kommer ett
produktionsteam från företaget
Titan köra.
I senaste samtalet med Kate på
Gumball 3000s presskontor fick
vi reda på att de flesta bilarna
är färdig wrappade och många
bilar har redan börjat skeppas
till Storbritannien. På Gumball’s
hemsida kan du shoppa schyssta
Gumball 3000 kläder och andra
accessoarer. I år har även en av
sponsorerna VEHO tagit fram en
exklusiv serie med elektroniska
tillbehör för Gumball 3000 älskare, tillexempel trådlösa hörlurar, portabla högtalare, HD kameror, designen på dessa är riktigt
schyssta. Är du sugen på några
av dessa innan dem tar slut
besöker du VEHO’s hemsida.
Världskändisar som kommer
delta är David ”The Hoff” Has-

selhoff, kvinnliga rapparen Eve,
Boyzone medlemmen Shane
Lynch och fotbollsspelaren Djibril
Cisse, Jackass, The Dudesons
och Dirty Sanchez.

Test

Text & Bild: Daniel Serénus

Vi införskaffade två stycken
Sinus Live BassPump:ar från
företaget Ljudia. Produkten är
tänkt att fungera som en bas
fast utan basljud. Den har dock
den skakande effekt som en
bas ger.
Antingen monterar du din Sinus
Live BassPump i bilen eller som
vi till hemmabiosystemet. Du
monterar helt enkelt produkten
där du vill skaka om tillvaron.
Problemet vi hade var dock att
vi inte hade någon ny och modern hemmabioförstärkare. Det
gjorde att vi inte hade någon
förstärkning på subwoofer ut-

gången. Vi hade heller ingen
utgång på vår subwoofer för att
koppla in våra två Sinus Live
BassPump:ar. Därför fick vi
tänka till en gång extra. Produkten behöver förstärkning av
bassignalerna för att funka som
tänkt. Därför tog vi ett gammalt
bilslutsteg och införskaffade
en 12volts adapter för att driva
slutsteget. Sedan monterade vi
detta bakom tv-bänken. När vi
väl monterat våra två Sinus Live
BassPump:ar under soffan med
medföljande skruvarna, var det
bara koppla in högtalar kabel
samt skicka in bassignalerna

med en vanlig RCA kabel. Sedan satte vi i det klassiska bilspelet Need for speed underground i en spelkonsol. Därefter
var det bara vrida på volymen
och köra.
- Det skakade på bra, man
blev lite chockad över hur bra
produkten fungerade. Man var
lite skeptisk till en början men
nu börjar man förstå varför den
blivit så populär, säger Daniel
testpilot
Lätt att montera och fungerar
bra, kan man säga annat än
succéprodukt

Fakta:
Leverantör: Ljudia
Pris: 249kr
Ohm: 4
Svårighetsgrad på
montering: Lätt
Så tycker vi: 4/5

herlinwiderberg.com

Nu är det riktigt kul att prata bildelar!
Vill du köpa bildelar utan att behöva tömma plånboken,
är det skruvat.se du ska besöka. Här hittar du enkelt din bildel
– alltid i originalkvalitet och till ett skruvat pris!
Nu har vi delar till fler bilmärken än någonsin. Välkommen in!

Just nu får du 15% rabatt på alla Volvo-delar!
Ange rabattkoden GreenLight. Gäller t o m 30 september.

Bra bildelar till skruvade priser
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