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Ledare

Mycket händer med tidningen och 
intresset för siten bara växer, till 
skillnad är det jag Daniel Serénus 
som är grundare av tidningen som 
skriver ledaren framöver.  Hoppas 
ni gillar mina texter lika bra som Wil-
helms.  Tidningen har gått från helt 
okänd i oktober 2009 till över 1000 
prenumeranter i skrivande stund. Vi 
har tyvärr inte fått läsarstatistiken 
när jag skriver detta men med tanke 
på hur vi den senaste tiden promotat 
ut tidningen med både annonsering 
och informationsarbete under Elmia 
samt Göteborg motorshow kom-
mer nog siffran vara närmare 6000 
läsare. Men tillbaka till bilsnacket. 
Hur ser säsongen ut som precis 
påbörjats? Jo, bilbyggaren Lukas 
Koos ”is back in business” och 
planerar nog att ta hem en hel del 
pokaler med sin nya Zpirit, en om-
byggd Mitsubishi Eclipse i en klass 
för sig. Sedan var det en hel del 
gamla bilar med massa detaljupp-
graderingar samt många bilbyggare 

har nu färdigställt sina byggen som 
blev ihopmonterade akut förra året.  
Men som de senaste årens trender 
har starka motorer blivit allt mer 
populära igen. Tuningtrenden vi fick 
smaka på förra säsongen ser ut att 
hålla i sig vilket jag själv kan anse 
vara positivt. Även motivlackering 
har blivit populärt på tuningbilarna 
och trenden för kolfiber bara väx-
er. I takt med efterfrågan har även 
priserna gått ned. Men man bör se 
upp för personer som utger sig för 
att kunna hantera detta svarta guld, 
helt utan kunskap.  Sett många re-
sultat som kan anses helt förskräck-
liga utförda av professionella firmor, 
var uppmärksam framöver. 
Nu ser vi alla på tidningen med 
glädje på vår första säsong inom 
tuning- och stylingvärlden.

Tidningen växer

TEXT o Foto: Daniel Serenus
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reportageText:  Christoffer Talvis   -  Foto: Michel Dammfors &o  Christoffer Talvis

En proportionerlig byggd Seat Leon, lagom breddad med ett widebody-kit från välkända JE Design. Detta 
gör att denna Seat klassas som ett stilrent bygge, men ända har möjligheten att domdera ibland.



Denna historia började på ett olyck-
ligt sätt, det var när Michel Dammfors 
från Stockholm en dag var på väg till 
jobbet i sin dåvarande Volvo V70 då 
han olyckligt blev påkörd av en ful-
lastad lastbil rakt in i sidan. Som tur 
var klarade Michel sig någorlunda 
bra, men tyvärr gjorde inte hans bil 
det. Den blev efter många månad-
ers väntande inlöst av försäkrings-
bolaget. Det var under denna tid 
som Michel började kolla efter en ny 
bil då han redan efter krocken mis-
stänkte att bilen skulle behöva skro-
tas. Det var då han fick upp ögonen 
för den nya modellen av Seat Leon. 
Givetvis den värsta modellen, Cu-
pra. Efter många samtal fram och 
tillbaka till bilfirman beställdes tillslut 
bilen. 
- De tre månaderna som det 
tog innan leveransen, var bland det 
jobbigaste i mitt liv. Satt och drömde 
om bilen och fjärilarna for i magen 
till den dagen jag fick samtalet från 
bilfirman, säger Michel.
Då Michel som många andra bil-
byggare i Sverige har svårt att hålla 
fingrarna i styr när man köpt ny bil, 
började bilen att göras om redan dag 
två. Då original stereon inte höll den 
kaliber som Michel önskade byttes 
stereon samt alla högtalare, märket 
blev MDS. När detta var bytt var han 
mycket nöjdare med ljudet samt nu 
hade bilen även fått navigation.

Med bilens 240 hästkrafter tyckte 
Michel att bilen rörde sig rätt bra. 
Men efter att ha fått ett tips av en 

“olyckligt blev påkörd”



kompis som hade en annan bil visserligen, 
men med samma motor, som sa ”Genom att 
mappa om bilen blir den ännu roligare”. Det 
var ju klart han gjorde de. Det var företaget 
Vtech som fick äran att göra det och då var 
det kört, Michel ville ha mer hästkrafter. Den 
ena modifikationen efter den andra gjordes. 
För att göra berättelsen kort beställdes Forge 
intercooler kit, P-Flow kit med CAI förlängn-
ing, högflödesrör från intercoolern till insuget, 
Forge öppen dumpventil, Kolfibermotorkåpa, 
Forge shortshift kit och ett oljelock från Audi 
R8, allt detta från ett engelskt företag som 
Michel fått tips om. Otur som vanligt blev P-
flow kittet fel, då Cupran och den vanliga två  
liters TFSI motorn skiljer sig, det fanns inget 
uttag för dumpventilen på röret. Efter många 
samtal hittades en bekant inom kompisgän-
get som var duktig på att svetsa i aluminium. 
När alla delar äntligen var på plats och ett 
tre tums avgassystem med downpipe med 

racekat från Simons samt slutdämpare med 
fyra utblås från JE Design hitta sig till rätta.
- Effekten efter detta blev 369 hästkraft-
er och 475 Nm i motorn, detta uppmätt på rul-
lande landsväg, säger en mycket nöjd Michel.
Michel var nu nöjd med stereouppgraderingen 
och den nya motoreffekten. Nu började letan-
det efter något för att försköna utseendet på 
den redan läckra Cupran. Efter att sett en bild 
på en Seat Leon på JE Design’s demobil som 
hade ett widebody kit, började mailandet mel-
lan dem. Efter många givande samtal beställ-
des kittet, som gick att fås hem via MDS. Men 
detta skulle inte bli någon lätt match, då JE 
Design sa att det krävs mycket modifieringar 
för att få detta kit på plats. Men det skulle inte 
hindra Michel, han var mer peppad bara för 
att hans bil skulle bli den andra bilen i världen 
med detta kit monterat. 
När alla delar fanns på plats hemma i Sverige 
påbörjades monteringen. Eftersom Michel var 



ivrig på att få på kittet började han 
montera de lätta delarna som front 
och sidokjolar som passade hur bra 
som helst. Väl framme vid bakspoil-
ern blev det inte lika lätt, den ville 
absolut inte sitta så som han ville ha 
den. Det slutade med att Michel sk-
ruvade dit den där han ville ha det, 
sen spackel och glasfiber på det för 
att få en bra passform. När dessa 
delar äntligen satt på plats och var 
justerade skulle dem få lite lack på 
sig. Detta fick PeWe billackering 
göra, även hjälpa till att montera 
breddarna som tog sin lilla stund, 
då det visade sig att dem inte var 
anpassade för Cupran.
- Med duktig hjälp gick detta 
smidigt, hade jag gjort detta hade 
det tagit mycket längre tid, säger 
Michel med ett lugn i rösten.
I samma veva som PeWe’s billack-
ering ändå lackade alla delar i bilens 
original candy white kulör, lackades 
taket, huven och takvingplanet i en 
svart kulör. Just nu håller bilen på 
att förfinas mer, bara vänta till som-
marens event där denna Seat ga-
ranterat lär dyka upp. 

“spackel och glasfiber på det 
för att få en bra passform”



Effekt/Vridmoment
369 hk / 475 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
Vtech Högtrycks Bränslepump. (Vtech.se)
Forge FMIC Dubbel Intercooler 
Forge Öppen Dumpventil 
Forge Short Shift 
Forge Short Sideshifter 
Neuspeed P.Flo : Modifierat För Att Passa Cupran
Neuspeed CAI : Kallufts Förlängning, Luftfilter Ba-
kom Dimljuset 
Neuspeed High Flow Intercooler Pipe : Modifierat 
För Att Passa Cupran 
Neuspeed Hi-Flow Turbo Discharge Conversion : 
Modifierat För Cuprans K04
Neuspeed Kolfiber Motorkåpa 
Separat Intercooler Vattensprut 
Audi R8 Oljelock 
Forge Silikon Slangar Röda Till Intercoolern Samt 
Alla Vattenslangar
3” Fullflödessystem
3” Downpipe Med 100 Cells FIA/SBP-godkänd 
Racekat 
3” JE-Design Slutdämpare Med 4x90mm Utblås

Chassi
Fjädring Fram : 
KW V3 Coilover
KW Juterbara Krängningshämmare Fram Med 
Whiteline Anti Lift Kit 
ECS Dogboune Bussning
Fjädring Bak :
Multilinkaxel Med KW V3 Coilover 
KW Justerbara Krängninghämmare

Fälgar
Sommar Uppsättning:
19” JE-Design Multispoke
Michelin Pilot Sport PS2 18”
Fram: 255/30 Bak: 225/35
Vinter Uppsättning 
OZ-Racing Superturismo 18”
Nokian Hakkapelitta WR G2 225/40-18
Bus Uppsättning: 
18” Tenzo-R Type M V2
Hankook Ventus V12 Evo 18”
Fram: 245 40  Bak: 225/40

Interiör
Delvis Lackad Inredning
Turbotyckmätare 
Voltmätare 
Lambdamätare 
Oljetrycksmätare 
Oljetempsmätare 
Avgastempsmätare 
Bilstereo/Multimedia
Pioneer AVIC-F10BT
MDS Dynamic DC6 “2009”

2x4” Portad Låda 118 Liter Avstämd Till 44 Hz 
MDS DS1214 12x14” Baselement 
MDS M2
MDS T5
Exteriör
JE-Design Bodykit 
JE Design Widebodykit 
JE-Design Sportgrill 
JE-Design 19” Svarta Fälgar 
JE-Design 3” Slutdämpare Med 4x90mm Pipor 
3” Från Turbon Bak Till Slutdämparen Från 
Simons 
JE-Design Vinge
JE-Design Ögonlock

Tack Till
MDS, Vtech-tuning, Pewe Billackering, JE-De-
sign, Sportvagnskonsult, Nipotrading, Pioneer 



TESTText: Daniel     Foto: Kristoffer Thessman  o Ragnar Lilliestierna
 

Vore det inte underbart att veta när 
polisen står och siktar laser mot 
dig eller när en fartkamera är på 
väg att dyka upp. 
För att undvika böter relaterade till 
våra nya livräddare, har marknaden 
erbjudit en rad olika lagliga GPS 
produkter. Huruvida de är livräddare 
kan ju dock diskuteras då man oftast 
ser tvärnitande bilar som ögontjän-
ar polisens nya älsklingar. Vi vill 
självklart inte från tidningens sida 
uppmana folk att använda olagliga 
produkter eller hålla högre hastighet 
än som är tillåtet. Men vill man und-

vika böter måste vi ju utforska vilka 
produkter som finns på marknaden.  
Vi har därför testat den icke lagliga 
och absolut mest omtalade produkten 
”laservarnaren”. Vår testmodell heter 
Cobra …, Vi monterade dit produk-
ten och begav oss av ut och letade 
efter poliskontroller. Ett bra verktyg 
är att använda sig av ett företag som 
erbjuder SMS-tjänster som varnar för 
var det finns poliskontroller. Vi körde 
dock inte för fort utan ville bara testa 
om produkten gav utslag när polisen 
siktade mot oss. Svaret blev ja och 
det visade sig att produkten var väl-

digt känslig så den gav utslag även 
om det inte var vår bil de siktade mot. 
Dock kan jag ju meddela att använda 
produkten inne i tätbebyggt område 
inte är att rekommendera. Då au-
tomatiska dörröppnare använder sig 
av samma radarsignal som våra kära 
fartkameror använder. Det gör att det 
piper ganska bra när man åker ig-
enom någon stad, dock finns det en 
mute-funktion som tystnar ner den 
och bara indikerar med blinkande 
symboler. Det är olika symboler för 
radar och laser, man kan lätt se skill-
nad. Det finns även en city-funktion 

som dock skall dämpa känsligheten. 
Men vi märkte ingen större skillnad. 
Produkten var enkel att installera då 
den medföljande sugproppsanord-
ning som man monterar i rutan. Se-
dan kopplar du den till cigarettuttaget 
i bilen. Denna produkt är kanon för 
fartdårar och laglösa. För er som inte 
vill använda en olaglig produkt bör 
använda sig av det billigaste och en-
klaste alternativet, att lätta på gasen.
Slå hål på en myt!
Många har säkert hört historian om 
”kompisens kompis” som åkte förbi 
kameran i laglig hastighet och den 



blinkade till. Gjorde det sedan flera 
gånger med samma fenomen. Se-
dan fick han en räkning eftersom 
han åkt förbi flera gånger utan att 
använda bälte.  Detta är en myt då 
kamerorna fungerar på följande sätt, 
En målsökande radar följer bilen ca 
150m innan kameran och överskrid-
er föraren hastigheten aktiveras ka-
meran och foto tas.
Om man har lånat en kompis bil och 
åker fast är chanserna små att du, 
han eller hon åker fast. Eftersom 
de först kollar ägarens körkorts-
foto med den aktuella bilen. Sedan 

närstående och slutligen ringer de 
till ägaren. Uppger han eller hon 
inte vem som körde bilen läggs fallet 
oftast ned i brist på bevis. 

“Slå hål på en myt!“



DTE Systems är ett varumärke som står för kvalité och de lämnar bra 
garantier på deras produkter. 

Tuningboxar från DTE Systems till din dieselbil med 3 års garanti och 
TUV-godkännande! Finns för de flesta märken! 

DTE Systems har mångårig erfarenhet av dieseltrim och har speciali-
serat sig på bränslesparande optimeringsboxar till dieselbilar. De 
erbjuder ett komplett sortiment av dieselboxar till alla typer av fordon. 
Hos våra försäljningspartners hittar du marknadens ledande produk-
ter till attraktiva priser. 

Ett exempel på DTE Systems nya unika system är där boxen kopplas 
in på varje spridare för få ut bästa ekonomi, körbarhet & effekt. DTE 
Systems effektboxar är ledande med specifik mjukvara för varje 
enskild bilmodell. De flesta boxarna levereras inkl 4 mjukvaror där 
kurvorna består av olika program som Max Prestanda, Max Ekonomi, 
Tungt drag och Allround



PULSEN
Vi är din bils 

bästevän

Hjul instäl lning

Däckbyte

Däckbalansering

Chiptr im/Ecotr im

Bi lverkstad

Bi lservice

Stenskotts lagning

Fixar mindre bucklor

m.m.

“Vi är värda en omväg”
Du kommer inte ångra dig!

www.persverkstad.se

Namn: Goran Gubic

Ålder. 28 År 

Bor: Trollhättan

Arbete:
Driver Improx Customs

Civilstatus: Flickvän

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Farsan köpte alltid en leksaksbil när han var och handlade cigaretter i 
kiosken. Det var nog grunden till mitt bilintresse.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken 
nivå tycker du att du ligger på?
Jag skulle nog säga att nivån ligger på en /:a, man har alltid något att 
lära.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag blev attakerad av vinkelslipen. Den slet av mig tröjan och gav 
ett märke i armen men kunde slutat mycket värre

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Kan mycket men vanligt traditionellt bondemek är jag inte jätte bra på.

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Det skulle vara Chip Foose och Tokan som byggde Qvarnis bil.

Bästa garage drycken?
Kaffe

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
65- 70 timmar en vanlig vecka och inför Elmia var den siffran betydligt
högre.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ja, vi har en hel del planer med improx show bil The Cheddy. Just nu är 
det ny inredning som gäller.

FAKTA



I Rampljuset

CLEAN
SPEC.

Effekt/Vridmoment
200 hk / 285 Nm

Motor, Växellåda, Avgassystem
2,4t Automatlåda
Lackade motorkåpor

Chassi
Väghållnings-kit 
G&M sport 55/40mm

Fälgar
Nitro Oxide. Falken 225/30/20

Interiör
Orginal svart halvskinn 
Lackade paneler

Bilstereo/Multimedia
Volvo orginal hu-603 
8 högtalare och en GAS 12”

Exteriör
Idrium kjolpaket
05ans fram o baklampor 
04ans speglar
Idrium vinge 
Ögonlock 
Kromhandtag
Borttagen vindrutetorkare bak.

Framtidsplaner
Nytt avgassystem



Porsche presenterar framtidens 
supersportbil

Porsches vd Michael Macht 
presenterade på måndagskväl-
len, inför Genèves bilsalong, en 
tvåsitsig mittmotorbil, Porsche 
918 Spyder. Den här koncept-
bilen kombinerar supersportbilens 
prestanda med bränsleförbrukning 
och CO2-utsläpp som från en liten 
småbil.
Tack vare ett innovativt plug-in-
koncept kan CO2-utsläppen min-
skas till bara 70 gram per kilome-
ter och bränsleförbrukningen är 
inte högre än 3 liter per 100 km. 
Detta trots att konceptbilen har en 
högvarvig V8-motor som utvecklar 
över 500 hk vid 9 200 v/min och 

elmotorer på fram- och bakaxel på 
tillsammans 218 hk eller 160 kW. 

Med en toppfart på 320 km/tim och 
en tid runt Nürburgrings nordslinga 
på under 7,30 minuter är Porsche 
918 Spyder till och med snabbare 
än Porsche Carrera GT.

V8:an är en vidareutveckling av 
den framgångsrika 3,4-litersmot-
orn från Porsches tävlingsmodell 
RS Spyder och den är placerad 
mitt i bilen framför bakaxeln för 
bästa balans. Kraftöverföringen 
är Porsches sjuväxlade PDK-låda 
som också överför kraft från elmo-

torn till bakhjulen. De främre elmo-
torerna driver framhjulen via en 
fast utväxling.

Batterierna är vätskekylda litium-
jon-batterier placerade bakom 
förarplatsen. Den stora fördelen 
med plug-in-hybrider är att batteri-
erna kan laddas från det vanliga 
elnätet. Dessutom kan bilens rörel-
seenergi omvandlas till elenergi 
som lagras i batterierna när man 
bromsar, vilken kan användas som 
extra kraft vid snabb acceleration.

Med en knapp på ratten kan förar-
en välja fyra körprogram. I E-drive 



går bilen enbart med eldrift och 
har då en räckvidd på upp till 
25 km. I Hybrid-läget används 
både elmotorerna och förbrän-
ningsmotorn och beroende på 
omständigheterna kan den köras 
extremt bränsleeffektivt eller med 
full kraft.

I Sport-Hybrid-läge används 
båda systemen men med fokus 
på prestanda. Den mesta kraften 
går till bakhjulen. I Race-läget är 
drivsystemen helt inställda på 
högsta prestanda för körning på 
bana med maximalt utnyttjande. 
Med batterierna tillräckligt lad-
dade kan en ”E-boost”-knapp 
användas för extra kraft vid till 
exempel omkörningar.

Liksom drivlinan är karossen vi-
dareutvecklad från motorsporten. 
Med kaross i kolfiberförstärkt 
plast och flitig användning av alu-
minium och magnesium stannar 
vikten på 1 490 kg.

Porsche 918 Spyder kombinerar 
i sin design och inredning klas-
siska stilelement med framtidens 
lösningar. Genom den unika 
kombinationen av extremt lågt 
bränsleförbrukning, hög effekt 
och lång räckvidd är Porsche 918 
Spyder en milstolpe på Porsches 
väg mot helt eldrivna fordon. 





Världens snabbaste 4-sits

Continental Supersports Convertible stavas Bentleys senaste 
tillskott i familjen. Detta är det snabbast Bentley hittills levererat. 

0-100km/h: 4,2 sekunder
topphastighet: 325km/h
.

Nya 911 Turbo S

Varudeklarationen är en hårresande läsning eftersom det bästa av det bästa som går 
att få från Porsche Intelligent Performance finns som standard i Turbo S. Mest påta-
gligt är nog i alla fall de ytterligare 30 hk man lyckats krama ur dubbelturbomotorn på 
3,8 liter. Effekten är 530 hk vid 6250 - 6750 r/m och vridet är maximalt hela 700 Nm.
.

McLaren MP4-12C, råstyrka & 
underbar design

Nya McLaren MP4-12C ger märken en ny konkurrenskraftig plats på Supersportbils 
marknad. Något en del påstår de inte varit sedan dunder succén McLaren F1. Bilen 
har ett aerodynamiskt chassi i toppklass samt har en turboladdad V8 på 600hk som 
för bilen framåt på under 3 sekunder. Som vanligt lägger McLaren prislappen högt 
och för den som har mellan 1,5 – 2 000 000 kr i plånboken kan ett exemplar av denna 
exklusiva sport bil bli din.  



I Rampljuset

Välbyggt
SPEC.

Effekt/Vridmoment
192 Hk

Motor, Växellåda, Avgassystem
M50
M3 Extractor Grenrör
3” System
Sportfilter
Chassi
Bilstein Coliovers Fram
H&R Coilovers Bak

Fälgar
19” Superstar Bugel
235/35/19 Fram
275/30/19 Bak

Exteriör
Egenkonstruerad Plåtbreddning
Egenkonstruerade Sidokjolar I Plåt
Breddade Och Ombyggda Nexx Stötfångare
Igenlagda Lister, Dörrhandtag, Antenner, 
Emblem, Blinkers
Ombyggd huv Med Böserblick
Frontplåt Fastsvetsad I Framskärmarna
Slätt Tanklock, Baklucka
LSD dörrar
Klarglas Baklyktor
Angeleyes Strålkastare
M3 Speglar Med Blinkers



Text:  Eddie Rudolfsson   -  Foto: Daneil, Eddie, Rani o Christoffer reportage



Chip Foose diggade Green-
Light Magazine och hop-
pas  på att vi informerar 
honom när tidningen ges 
ut på ett språk som han 
kan läsa

WOW. Vilken succé årets upplaga av 
Bilsport Performance & Custom Motor 
Show blev. Hela 80,558 personer sökte 
sig till Vätterns spets för att beskåda det 
senaste inom bilvärlden som visades på 
Elmia-mässan . En stor del av mässans 
succé i år beror nog på de fina besöken 
som var på plats, både i form av personer 
och fordon . Det största namnet var väl 
utan tvekan Chip Foose . Mannen som 
i mina ögon är en levande legend inom 
bilbyggarvärlden. Hans kreativitet kan ju 
beskådas i många olika tv-program . På 
t.ex. Discovery Channel leder han “Over-



haulin” som är ett mycket populärt program där man på 7 
dagar renoverar bilarna till toppskick . Mässan kändes i år 
som en mycket luftigare mässa än tidigare. Det fanns gott 
om plats mellan fordonen och hela konceptet kändes bra 
. SAAB visade ett antal gamla fina bilar från sitt museum . 
Det var allt från gamla fina SAAB 92 till de sista rallybilarna 
. I samma hall fanns även en del racinghistoriska bilar för 
beskådan . Väl nere i den stora hallen med alla amerikanare 
hittade man

Tyskt Fiatbygge med Maseratti in-
spiration
Tyskt Fiatbygge med Maseratti in-
spiration

“racinghistoriska 
bilar”



Lukas Koos “is back”. Nya 
bygget heter Zpirit och blev 
en publiksuccé



Utomhus, bjöds det på 
show





Finsk bilkonst

Cheva? nej! en Cheddy = 
Cheva + Caddy



Framtidens motorsport-
stjärna?

Elmia Goes Rasta - The Dready



TESTText o FOTO: Daniel

Luffarturbo? Ja för en del är detta 
ett välkänt uttryck och sedan finns 
det en del som just nu kliar sig i hu-
vudet i jakt på ett svar. Detta är i 
motorsporten mer välkänt begrepp. 
Det är när man sätter ett rör/slang 
från fronten på bilen och leder till 
luftfiltret. Detta för att få ett högre 
lufttryck till insuget och för att få in 
mer kall luft i motorn.  Idag finns det 
flera luftfilter boxar som fungerar på 

samma sätt. Skillnaden är att i en 
box sitter filtret inkapslat för att un-
dvika värmepåverkan från motorn. 
Men stora frågan är fungerar detta? 
Vi införskaffade en CCI-box av mär-
ket Simota från företaget Hova.com. 
Enligt tillverkarens uppgifter kan 
detta ge upp till 5hk extra. 
Vi valde en universalmodell för att 
utbudet av modellanpassade CCI-
boxar till en Opel Speedster inte 

Tack till Pers Verkstad för monteringshjälp



finns, inga alls faktiskt. 

Montering:
Vi monterade först ur original luftburken 
och kontrollerade om vår testbil hade 
en luftmängdsmätare att ta hänsyn 
till. Men i detta fall hade bilen ingen 
luftmängdsmätare. Eftersom den nya 
CCI-boxen var mycket mindre och lät-
tare än original luftburken, var det lätt 
att montera dit burken. Eftersom vi inte 
hade så långt från CCI-boxen till luft-
flödeskällan kortade vi av slangen som 
leder in luften.  Viktigt att tänka på är att 
ju rakare luftens riktning till CCI-boxen 
blir ju mer effektivt blir resultatet.  I pa-
ket vi fick från Hova.com fanns allt som 
behövdes för att montera boxen. Men vi 
vill trots detta få en ännu bättre effekt 
och därför tog vi bort original plast röret 
som sitter från trotteln till CCI-boxen. Vi 
ersatte denna med ett aluminiumrör vi 
beställde från Biltuning.se samt lindade 
denna med titaniumbandage (samma 
som man använder för avgasrör) för att 
skydda insugsluften från att bli varm.  
Ju kallare luft motorn får in ju effektivare 
blir förbränningen.
Resultatet:
CCI-boxen gjorde att bilen började spe-
la på helt andra register, ljudet ur mot-
orn var gudomligt vackert. Eftersom tes-
tbilen är en Speedster och den saknar 
allt vad ljudisolering heter, kunde vi 
höra hur bilen sög in luften. Bilen låter 
nu som den borde och att CCI-boxen 

skulle göra sådan skillnad var en glad 
överraskning . 
Men det viktigaste är väl hur effektiv den 
är?
Eftersom vi saknar bromsbänk fick vi 
testa detta på annat vis. Vi klockade 
nämligen bilen för att se skillnaden. 
Tråkigt nog gjorde testet ingen skillnad 
från 0-100km/h men när i kom över 
110km/h kunde man verkligen känna 
hur lufttrycket som bildades med boxen 
gav resultat på effekten. Mellan 100-
200km/h där kunde vi märka den mar-
kanta skillnaden. Frågan är om det är 
värt det? En CCI-box från Hova.com 
ligger på runt 1500-1700kr. Men trots 
priset tycker vi det är värt det om man 
vill ha en kvalitetsprodukt som fungerar. 
Men det kan självklart skilja en del från 
bil till bil.

Vi fick montera av 
däcket för att komma 
åt:

Efter att monterat 
bort original luftfilter-
boxen provmonterade 
vi.

Röret/slangen 
kortades av att det 
skulle fungera på 
denna bil.



Text:  Christoffer Talvis   -  Foto: Daneil, Rani, Coffe o Christoffer Event

Då har årets upplaga av Gumball 3000 varit, vi befann oss vid starten i London som 
var den första Maj. Kvällen innan starten anordnades en fest för deltagarna på Tra-
falgar Square där bland annat Eve, Cypress Hill’s DJ Muggs, Xzibit och Jezebel up-
pträdde

Då har årets upplaga av Gumball 3000 varit, vi befann oss vid starten i London som 
var den första Maj. Kvällen innan starten anordnades en fest för deltagarna på Tra-
falgar Square där bland annat Eve, Cypress Hill’s DJ Muggs, Xzibit och Jezebel up-
pträdde



På lördagen den 1 Maj hade bilarna 
radats upp längs hela Pall Mall ända 
uppifrån Waterloo Place och ner till 
starten som var strax innan St James 
Street, många läckra bilar stod in-
nanför inhägnaden. Efter att fotat bi-
larna längs starten begav vi oss ner 
till ”Media Pen” där alla media fick en 
egen del att stå och fota och filma på, 
där väntade vi på att klockan skulle 
slå 13,00 då skulle man få möjlighet 
att fota och intervju dem stora nam-
nen som skulle köra tävlingen, dem 
som vi fick chansen att fota och in-
tervjua var Eve, Xzibit, Jade Jagger 
samt Maximillion Cooper, grundaren 
av Gumball. Längst fram i startfältet 
stod Maximillion’s bil ,en Morgan Aero 
Max, som skulle få lämna fältet först. 
Strax efter 14,00 drogs flaggan bort 
och bilarna lämnade starten en efter 
en, vissa av bilarna gasade iväg gan-
ska friskt. Längs med båda sidorna 
av gatan stod det fullt med folk, som 
var på glatt humör, njöt av solen och 
jublade till dem häftiga bilarna. Efter 
att en timme gått cirka hade alla bi-
lar lämnade starten och var på väg 
mot deras nästa mål, Amsterdam. Väl 
framme där efter några timmars färd 
i bil, var det bara at göra sig iordning 
och bege sig till kvällens stora fest på 
berömda klubben NL, där Jezebel, 
Johnny De Mol and DJ Fady Fer-
raye uppträdde. Dag två skulle den 





långa resan från Amsterdam till Danmark köras, 
men bara några dagar innan starten lämnade den 
tyska polisen ett meddelande att dem inte fick köra 
på tyska vägar. Väl framme vid tyska gränsen fick 
bilarna köras upp på hela 15 biltransporter för att 
ta sig vidare mot sin destination Danmark. Över-
nattningen i Danmark blev på Tivoli Museum.







Dag tre bestod av många mil från Köpenhamn och vidare 
upp mot Anderstorp Raceway där bilarna skulle få bekän-
na färg på banan. Väl framme på Anderstorp fick dem ett 
varmt välkommande av all publik som hade tagit sig dit. 
Då vissa bilar har kommit fram sent till Danmark beslutade 
sig några att hoppa över Anderstorp och köra vidare mot 
Stockholm. På banan gasades det för fullt under 4 timmar 
samt driftuppvisningar. Efter detta var det bara att åka vi-
dare mot Stockholm, längs med hela vägen stod det fullt 
med folk på rastfickor och broar för att se bilarna passera. 
Vi stannade till vid Nyköpingsbro för att fota när bilarna 
passerade, men vissa åkte av för att tanka. Jon Olsson var 
en av dem som var tvungen att tanka, vi frågade han hur 





resan hade gått hittills.
- Man är rätt trött med tanke på att 
man bara sovit några få timmar de sen-
aste dygnen, Säger en leende Jon Ols-
son.
 Poliskontrollerna var många längs vä-
gen och vissa förare hade tunga höger-
fötter, vilket resulterade i många böter. 
Efter några timmar bilfärd var dem 
framme vid Stockholm och checkpoint-
en Arlanda, där bilarna lastades ombord 
på två stycken Boeing 757 flygplan. På 
kvällen partades det friskt på Café Op-
era, för att sedan dagen efter flyga över 
till USA och Boston. 
Vid 18-tiden dag fyra kom dem fram 
till Boston efter några mils körning från 
Bangor, Maine där flygplanen landade. I 
Boston fick dem mer besök av ännu fler 
sportbilar som skulle åka med. Denna 
natt fick dem sova några fler timmar än 
de tidigare dygnen. Dag fem påbörjads 
tidigt för att åka vidare mot nästa stad, 
som var Quebec, Kanada. Där hölls en 





stor fest på klubben Chez Dagobert, där 
Xzibit, DJ Muggs, Sharam, och Jade Jag-
ger Presenterar Jezebel featuring D.R.W 
uppträdde, festen höll på långt in på natten. 
Då schemat är oerhört tight går det inte att 
ligga och sova bort hela dagarna. 
Dag sex begav sig alla bilar mot Shan-
nonville Motorsport Park, där de även här 
skulle få använda sina redan tunga höger-
fötter till att gasa runt banan. Även på denna 
banträff var det en drifting uppvisning som 
Drift Mania Canadian stod för. Mellan 15-
17 hördes motorljuden från superbilarna, 
för att sedan åka vidare mot Toronto. Två 

timmar senare vid 19,00 cirka var alla bilar 
framme i Toronto där dem fick mycket varmt 
välkommande. Nu började denna resa lida 
mot sitt slut.
Dag sju bestod av cirka 70-80 mils körning 
ner mot New York och mållinjen, lång tid 
innan bilarna började närma sig slut des-
tinationen fylldes gatorna omkring Times 
Square. När klockan precis hade passerat 
18,00 tiden började folk jubla och skrika, 
de första bilarna var framme. Efter någon 
timme hade alla bilar gått i mål och denna 
tävling var avklarad. Detta är ett event vi 
garanterat kommer att följa igen. 





reportageText: Daniel Serenus  



Emil bytte vinkelslipen mot tangent-
bord och programmet Photoshop
Emil ”Algeroth” Börjesson från Göte-
borg kan med största säkerhet sägas 
tillhöra eliten inom svensk digital bilm-
odifiering. GreenLight Magazine har haft 
den stora glädjen att träffa honom, trots 
att han var mitt uppe i ett antal projekt, 
samt WTB battle:n. Ja för oss dödliga så 
står WTB för World Team Battle, som är 
en tävling inom just digital bilmodifiering. 
Emil tävlar tillsammans med tre andra 
killar, som heter Andreas Frisk (Fishen), 
Alexander Sjögren Taimi (Nibs) och Tom-
mie Malm (Tomii), för Sverige. WTB är en 
turnering, med lag från hela världen, med 
omgångar där hälften av lagen slås ut för 
varje omgång. Det Svenska laget gick vi-
dare till omgång 2, men det var nätt och 
jämnt att de lyckades. 
- Vi kände oss nöjda redan en vecka före 
bidraget skulle lämnas in och klara för 
tävlingen. Det skulle vi inte gjort, för när 
vi såg vad de andra länderna ställde upp 
med så blev vi lite svettiga, säger Emil
I många av de övriga länderna som tävlar 
i WTB är intresset för digital bilmodifiering 
mycket större än i Sverige, och flera län-
der ställer upp med flera lag i tävlingen. 
Det visade sig också att en del av lagen 
hade filat in i det sista med detaljerna och 
producerat helt fantastiska tävlingsbidrag, 
så första omgången blev extremt tuff för 
Sverige. Laget lyckades dock avancera, 
och är i skrivande stund mitt uppe i röst-
ningen för omgång 2.
Emils intresse för digital bilmodifiering 



började för ett par år sedan när han 
då höll på testa vad han kunde göra 
med sin egen bil. För i grund och 
botten är Emil en bilbyggare och 
hans Orange:a Mitsubishi Eclipse 
med motivlackeringen av peigacuz 
på sidan har säkert inte undgått 
allmänheten.  Det är med hjälp av 
datorprogrammet Adobe Photo-
shop han skapar sina mästerverk.
Intresset för digital bilmodifiering 
växte sedan starkare och efter trän-
ing får man i det vi i folkmun kal-
lar färdighet. Idag kan Emil klassas 
som en av landets främsta digitala 
bilkonstnärer. Emil har nu dragit 
nytta av sin kunskap och vid sidan 
av studierna samt bilbyggandet 
har han nu satsat fullt ut på att er-

bjuda sina tjänster till företag samt 
privatpersoner genom företaget 
Landvetter Media Konsult. Han och 
företaget har redan nu fått in flera 
kundjobb, bland annat har de gjort 
de flesta bilder i företaget Special 
fälgars nya katalog. Emil och Land-
vetter Media Konsult var även en 
bidragande länk i Lukas Koos nya 
bygge, Zpirit. 
- Efter Lukas önskemål, renderade 
jag bilen med lack, fälgar och önskat 
spoilerpaket i Photoshop. Sedan 
gjorde vi modifikationer i skisserna 
tills vi hittade en helhet som skulle 
passa för bilen. Lukas använde se-
dan dessa skisser att utgå ifrån un-
der projektets gång, vilket sparade 
både tid och arbete,Säger Emil.



Vi träffade Emil under Bilsport Per-
formance & Custom Motor Show 
där han stod ihop med Lukas bil 
och informerade om företagets tjän-
ster samt visade upp referensbilder.  
Emil berättar att det är många som 
är intresserade och det är inte bara 
företag som finner bild-renderings 
tjänsten givande, utan likväl privat-
personer. Han påvisar att flera bil-
byggare tycker det skulle vara bra 
om man kunde se på ett ungefär hur 
bilen kan komma att se ut. Lägger 
man som idag långt över 50 000kr 
på en bil kan det vara värt lite extra 
för att redan från början känna sig 
säker på att alla modifikationer pas-
sar harmoniskt med målsättningen 
för bilen. Även mässan WestCoast 
Motor Show fick hjälp av Landvetter 
Media Konsult för att skapa grymma 
bilder till sitt nya marknadsförings-
material.
Intresset för Chopping, det vill säga 
Photoshop modifiering av bilar, har 
enligt Emil själv varit ganska litet i 
Sverige.  
- Främst när vi tittar på en mer pro-
fessionell nivå, hittar vi inte speciellt 
många utövare, säger Emil.
Inom en ganska snar framtid talas 
det om ett mer yrkesmässigt in-
tresse för denna typ av arbete. Det 
talas om framtidens skissarbete 
kommer att vara mer digitaliserat 
även på hobbynivå. Emil och Land-
vetter Media Konsult har nu startat 
allt och hoppas nu att det kommer 
fler kunder så man får i gång en 
marknad för just denna typ av
tjänster.

Emil bygge Lukas Koos nya bygge i 
datorn före han satte igång med ar-
betet.  Allt efter Lukas önskemål



- Denna tjänst gör det lättare för hobby bil-
byggare att nå sina mål, säger Emil
Och vi kan inte mer än hålla med honom.

Kontaktuppgifter till Emil:
E-mail: Algeroth@LMkonsult.se
Telefon: 0703-338022
Hemsida: www.LMkonsult.se där man kan 
se tidigare bilder jag gjort.

Länkar till sidor för er som vill veta 
mer om photoshop:ning av fordon.
www.Autemo.com

Andra tävlingsbidraget i WTB för 
vårt svenska team där Emil ingår



Fotograf Guiden

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

Trollhättan

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
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  
för 8 nummer 



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 finner finner du bilstyl-
ing, biltillbehör, dekaler och mycket 
annat för att pimpa din ride. Snabba 
leveranser och allt till riktigt bra 
priser. 
 
www.blueride.se 

Fälgar Bilvård

Här hittar Du det mesta inom rengöring 
och rekond med alla slags tillbehör. 
Vi lagerför de flesta 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 | Modifiering | Kolfiber | 
Glasfiber | 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

Fullspäckad webbshop med bilre-
laterade produkter från kvalitativa 
leverantörer.  
 
Vi är din bil kompis, så ta en titt i 
vår online butik.

www.collexstyling.se

Sveriges ledande fälgspecialist. Hos 
oss blir drömbilen verklighet. OCL 
Brorssons uppdrag är att förverk-
liga din dröm om den perfekta bilen. 
Därför har vi alltid satsat på högsta 
kvalitet och design när det gäller 
fälgar, styling och tillbehör. I vår 
värld är ingen dröm är för blyg-
sam eller för storslagen; fälgsorti-
mentet sträcker sig från minsta 10 
till största 30 tum.  Vi håller koll på 
omvärlden, motorsport och mode, 
och omsätter dessa nyheter och 
trender till konsumentmarknaden. 
De varumärken vi representerar 
är noggrant utvalda för att passa 
dina önskemål, kvalitetskrav och 
drömmar. På www.oclbrorssons.se 
kan du få en total överblick av våra 
produkter, från fälgar till exklusiva 
tillbehör för Mercedes och BMW. Här 
hittar du också vår smidiga fälgte-
stare som hjälper dig att välja fälgar 
till just din bilmodell. 
Vi säljer våra produkter genom gum-
mifackhandeln, bilhandeln, bilim-
portörer och bilindustrin.

www.oclbrorssons.se



Rekommenderade 
företag

Dessa företag stödjer GreenLight Maga-

zine. Handla högkvalitativa produkter från 

någon av dessa leverantörer.

Styling

Vi åtar oss många olika slags arbeten 
vad gäller bilar, däribland gjutning i
glasfiber eller kolfiber, drapering med 
kolfiber, customtillverkning av
kjolpaket och andra stylingdelar, repa-
ration av plåtskador, riktning av
krockskadade bilar, bilrenoveringar, 
etc. Naturligtvis står vi även till
tjänst med lackering, där såväl flerårig 
erfarenhet samt ypperlig utrustning
finns, samt montering. 
Vi sätter alltid våra kunders nöjdhet i 
främsta fokus. Kontakta oss om du
vill ge din bil personlig prägel, ny lack 
eller bara omplåstring av sår!

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

www.adrian-styling.com

Vill du vara ett av våra 
Rekommenderade Företag?

89kr / nummer exkl. moms 



Tuning Car

BMW M5 : 970 hk -  1030 Nm



I Rampljuset

The Green Subaru 

SPEC.
Effekt/Vridmoment
Runt 300 Hk, Men Ska Mappas Om Nu Till 
Våren Troligen 365-390 Hk Då

Motor, Växellåda, Avgassystem
GFB Hybrid Dump.
Helix 3” Rostfri Downpipe Med 200-Cells 
Metallisk Högflödeskatalysator Lindad Med 
Avgasbandage.
HKS Silent Hi-Power
Walbro Bränslepump 255l/h
Green Panelfilter
Perrin siliconslang från luftburk
50% Större Topmonterad Intercooler AB88
Blåa Siliconslangar Till Kylsystemet
Blå Siliconslang Insugsslang Till Turbon
Siliconslangar Till Alla Vakuum

Chassi
Summit Främre fjäderbensstag.
D2 Coilovers Sänk 80mm Runtom

Fälgar
19” OZ Ultraleggera 
225/35-19” Falken Däck
D1 Hjulbultar I Alu-Magnesium Legering

Exteriör
Kolfiber Takvinge Med Wortex Generator
Bottaget Emblem Fram.
Seibon Kolfiber Huv
Seibonkolfiber Baklucka
Borttagna Blinkers Glas I Huvudstrålkastarna 
Samt Lackade Insatser
Kjolpaket
Triumph Grön Och Specialblandad Grafitgrå.
Lackad Huv

Framtidsplaner
Mappa På JRM

FOTO : Kevin Dietrich



Projektbilen

Sist kunde ni läsa om en hetisktid för 
våra projektbilsbyggare för att hinna 
klart till det ökända Elmia. Dels kom 
Dotz fälgarna från OCL Brorssons på 
måndagen före mässan. Eftersom fäl-
gen visade sig vara 1 tum för stor var 
de tvungna att hitta en partner som 
kunde minska ner dessa. I samrådan 
med Improx Custom hittades företag-
et Vargöns Mekaniska. De kortade ner 
fälgen så den passade på bilen och 
sedan hämtade Daniel fälgarna da-
gen efter och körde till blivande Abso-
lut Däck i Lidköping. Tråkigt nog han 
inte projektgänget få de nya däcken 
tills Elmia och fick då montera andra 

däck än planerat. 
- Fick mycket bra uppbackning av Ab-
solute Däck som ordnade fram andra 
däck jag kunde köra på så länge tills 
vi fått dem nya, säger Daniel projekt-
bilsbyggare 
Trots få timmars sömn och mekande 
fram till de åkte till Elmia hann de 
komma in på mässan före klockan 
20.00 på skärtorsdagen.. Men de blev 
tillsagda några gånger och hot om att 
hämta vakten fick de till slut ge sig 
med monterbyggandet för att komma 
till mässan före kl. 8.00 på fredagen. 
- Stressigt blev det och tackar Ke-
midepån för att de levererat ett helt 

underbart snabbvax som var räddaren 
i nöden. Vi ber självklart om ursäkt till 
personalen på Elmia för vi var sega ut 
från området under torsdagen, säger 
Daniel
Men tyvärr blev det inga priser för pro-
jektbilen men dock en massa positiv 
respons. 
- Fördelen med Speedstern är att den
är rätt ovanlig, få vet vad det är för 
bil.Under Elmia var vanligaste frågan 
”vad är det för bil?”, säger Daniel
Efter Elmia tog bilbyggarna semester i 
två veckor, men Per på Pers Verkstad 
kände snart att nya planer för bilen 
borde smidas . Därför kom Magnus 



från Solfilm & Säkerhet ner till Pers Verkstads samt Absolut Däcks 
nya lokaler i Lidköping. 
- Träffade Daniel från projekbilsgänget under Elmia och såg bilen 
som ett bra sätt att kunna samarbeta med mina produkter, Säger 
Magnus ägare av Solfilm & Säkerhet
Eftersom lyktorna på en Opel Speedster kostar en hel förmögenhet 
hade Magnus en kanon lösning för bilen. Det är en skyddsfilm från 
varumärket Solar Gard som företaget representerar. 
- Solar Gard är kvalitetsprodukter och det är därför vi på Solfilm & 
Säkerhet sedan några år tillbaka bara arbetar med detta varumärke, 
säger Magnus
Filmen som monterades på framlyktorna skyddar mot stenskott samt 
andra hot de kan utsättas för. 
- Dels så är det ett billigt skydd mot slitage samt gav en helt annan 

Nya backspeglarna kom på 
efter många om och men.

Inredningen är nästan klar, 
men till Emlia så hann vi 
med en hel del av planerna.

Magnus från Solfilm & Säkerhet 
monterade specialanpassad säker-
hetsfilm på de dyra framlyktorna.



lyster i lyktorna, säger Daniel
Till just speedstern är framlyktorna en dyr 
del att förstöra då bilmodellen inte är den 
vanligaste bilen i världen.      

Egen designade backspegel 
adaperplattor

Resultater med Solar Gards 
skyddsfilm på lyktorna



Officiella Partners

www.collexstyling.se

www.fordonsoptimeing.se

www.blueride.se

www.dalhems.se

www.biltuning.se

www.improxcustoms.se

Officiell bilverkstad:

Officiell leverantörer:

wargia engineering, 
Tengrengstorp i Vänersborg

Vargöns Mekaniska, 
Vargön i Vänersborg

Kemi Depån
www.ejes.nu

www.hova.com

www.persverkstad.se

Officiella Partners

www.trendab.se

www.vinylmakeupjonkoping.se
Officiell Fälgleverantör:

www.oclbrorssons.se

Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

Solfilm & Säkerhet 
www.solfilmosakerhet.se



EventText o Foto:  Daniel Serenus 

I år var det dags för Göteborg att vara värdstad för motormässan som årligen besöker en av våra storstäder. 
Årets mässa bjöd på både på gamla ombyggda bilar likväl heta nyheter. Att kraftiga motorer och låg bränsleför-
brukning är A-O för framtiden bevisade mässan.  Drivmedlet diesel är populärt bland biltillverkarna men nu för-
brukar de långt under halvlitern per mil. Vi var på plats och fotograferade mässan och detta är summan av karde-
mumman.



Trevliga monter värdinnor fastnade 
också på bild

Även en hel del lyxbilar visades upp.



Nya Volvo S60 visades upp för Göte-
borgarna. Lite patriot känsla var det  
i luften

“SexY Back”

Bilen som skall rädda Saab var myck-
et populär hos besökarna 

Pole Star visade upp sitt Volvobygge



Alla pojkar & flickors dröm

Stylingvärlden fanns representerat



Nya Camaro-Cup bilen



Nya Camaro-Cup bilen

Nyheter från Citroën



Spyker visades upp för Svenska 
åskådare. Saab räddaren!

Tesla - Sportig miljöbil



I Rampljuset

Mattsvart
SPEC.

Effekt/Vridmoment
192 Hk

Motor, Växellåda, Avgassystem
M50
M3 Extractor Grenrör
3” System
Sportfilter
Chassi
Bilstein Coliovers Fram
H&R Coilovers Bak

Fälgar
19” Superstar Bugel
235/35/19 Fram
275/30/19 Bak

Exteriör
Egenkonstruerad Plåtbreddning
Egenkonstruerade Sidokjolar I Plåt
Breddade Och Ombyggda Nexx Stötfångare
Igenlagda Lister, Dörrhandtag, Antenner, 
Emblem, Blinkers
Ombyggd huv Med Böserblick
Frontplåt Fastsvetsad I Framskärmarna
Slätt Tanklock, Baklucka
LSD dörrar
Klarglas Baklyktor
Angeleyes Strålkastare
M3 Speglar Med Blinkers

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
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Bra bildelar till skruvade priser

Det enklaste sättet att hitta rätt bildel
På skruvat.se hittar du alltid rätt bildel till rätt pris. Skriv in ditt registreringsnummer 
så får du delen som passar till just din bil. Kan det bli enklare? Välkommen in!

Om vi har rätt bildel 
till rätt pris...

...varför betala mer  
någon annanstans?



Markus 
Karls-
son’s 
Bmw M3 
E92 har 


