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Det snackas på Garaget
Tidningen har varit i diskussioner av
så kallade “förståsigpåare” på den
internetbaserade communityn Garaget.org. Roligt att folk offentligt klagar men inte vågar skicka ett mail
för att hjälpa oss utvecklas. Men
troligtvis är det väl den kända svenska avundsjukan. Vi är öppna för att
läsarna skall tycka till och alla tips
samt förslag är ju alltid välkomna.
Men vilket fall som helst så gav detta oss en bra marknadsföring, som
sagt spelar det ingen roll hur man
syns bara man får uppmärksamhet.
För oss gav det mer besökare samt
lite fler prenumeranter. Det får för
min del gärna snackas mer på nätet
om oss.
Nu planeras massvis för att få till
något bra till kommande WestCoast
motor show som arrangeras den
9-11 juli. Vi på tidningen har gått in
som officiell e-tidning och kommer
att visa upp vår projektbil samt ha
en liten partner och läsarhörna. I
detta nummer har vi i samband med
vårt partnerskap med detta stora
arrangemang valt att köra lite extra

godbitar på vad man kan förvänta
sig av WestCoast motor show .
Vi håller nu också på och för dialog
med Gatebil Sverige om eventuella
samarbeten i framtiden. Eftersom
tidningen saknar konkurrenter då
vi är första mediet i branschen gör
att vi kan samarbeta med de flesta
andra kanaler. Vi har därför inlett ett
samarbete med Egmont gruppen
och deras börsen-tidningar. Därför
kommer våra reportrar att leverera
material till kommande tema styling.
Jag brukar ju försöka få till något
oväsentligt i dessa texter och denna gång är det en sak jag retar mig
något förskräckligt på. Rattar sedan
en tid tillbaka runt i en Skoda Octavia TDI av 2010 årsmodell. Bilen är
helt underbar men tyvärr så har den
det ny blinkerssystemet. När man
skall tacka efter omkörning så blinkar man först till höger och sedan till
vänster. Men bilen fortsätter ju att
blinka vänster när man gjort detta,
vilket leder till förvirring i trafiken.
Skärpning alla biltillverkare.
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reportage

Då var han tillbaka igen, efter några års tystnad. Ett namn som många
känner igen här i Sverige men även i andra länder, Lukas Koos. Även
denna gång har han lyckats skapa en bil med unika detaljer som fångar
folks uppmärksamhet.

Kommer till:

Photoshopad av Emil Börjesson
som ni kunde läsa om i förra
numret av GreenLight Magazine

Under 2 års tid har detta projekt pågått
till och från, utan att någon direkt haft
någon aning. Eftersom att han har
varit aktiv som domare ute på olika
träffar, har folk trott att Lukas hållit sig
borta från garaget, men inte det inte.
Samtidigt har Lukas skapat fram en
skiss i huvudet på hur nya projektet
skulle se ut.
Det har faktiskt varit rätt kul att
bedöma bilar, genom att noga granska andras byggen in i minsta detalj
har man själv fått egna idéer. Men nu
tycker man att sina egna bilar hemma

ser ut som skit, säger Lukas med ett
leende.När han en dag fick ett bra
sponsorerbjudande på en bil kunde
han bara inte tacka nej, bilen var en
Mitsubishi Eclipse. Skissen var redan
klar, men han ville ha skisserna på
papper. Då tog han kontakt med Emil
”Algeroth” Börjesson som vi skrev om
i förra numret. Lukas och han hade
lärt känna varandra genom alla bilevent de åkt på. Lukas förklarade alla
idéer om hur bilen skulle se ut och
Emil satt många timmar framför datorn för att få fram skissen. Utifrån de

bilderna har bilen sedan byggts. När
man bygger om en bil så här mycket
finns det inte många andra vägar att
gå än att customtillverka delarna själv.
Material som bonocell och glasfiber är
de material som Lukas använt sig av
mest men även andra material. Kunskaper att drapera delar i kolfiber och
att flocka var något som Lukas aldrig
hade testat förut. Sidokjolarna och
frambreddarna är helt uppbyggda från
grunden efter vad han tyckte såg bra
ut, men några av delarna har kopierats från tidigare byggen för att binda

samman byggena. Bakbreddarna till exempel, kopierade Lukas från hans Nissan
350Z bygge, men att få det att passa från
en Nissan till en Mitsubishi som är helt olika
gjorde att det blev många justeringar för att
få passformen perfekt. Under breddarna hittar vi 20-tums kromade fälgar som fram är
nio tum breda och bak elva tum. Istället för
registreringsskylt bak monterades tre stycken bildskärmar.
Temat i detta bygge har en god och
en ond sida som speglar mitt liv, säger Lukas.
Bilens lack har Nässjö Bilskadecenter lagt
men sen har Lobelia Barker lagt motivlacken, resultatet blev verkligen vad Lukas hade
tänkt sig.
Det är inte mycket inne i bilen som ser ut
som original längre, är det inte lackat eller
flockat har det blivit klätt i det svarta guldet,
kolfiber. Två robotarmar som Lukas har i sin
Mazda RX-7 har även monterats in i denna,
men istället för fjärrkontroll har det moderniserats och kopplats till ett timerrelä. Vad
är en showbil utan en stor ljudanläggning,
produkter från Pioneer, Alpine och Infinity
gör att musiken hörs lång väg. Ett läckert
byggt bagage med en blandning av kolfiber,
lackade delar och massor av LED-lampor.
När vi öppnar bagageluckan rör sig en läckert designad arm fram som håller i en 11
tums skärm och några mätare. Nedanför
denna arm hittar man ett ansikte med munnen öppen och en handflata på varsin sida
som gjutits i ett material som används inom
filmindustrin. När vi tittar in där framme igen
fäller Lukas ner framstolarna som är rejält
ombyggda. Baksidan av stolarna har fått sig
ett par högtalare, en skärm och ett slutsteg

och sedan lackats i samma blåa färg som
bilen.
Det är inte bara på utställningar denna bil
gör sig bra, om Lukas skulle ge sig ut på
banan och köra skulle den inte göra bort sig
där heller. I mitten av kolfibermotorhuven har
Lukas skurit bort en bit och satt dit en plexiglas bit som det står Zpirit på. Genom den
ser man motorn, där har Superior Imports
varit och skruvat. Många originaldelar har
fått lämna plats för större dito. På gång att bli

Som vanligt “extremt” när Kooz

monterat är ett Haltech styrsystem.
Får ni chansen att se denna bil på en träff,
gå fram och kolla noga, den är mycket välbyggd med många läckra och unika detaljer.
Priser som Lukas tagit hem med denna bil
efter People’s Choice vinsten på Bilsport
Performance & Custom Motorshow är:
People’s Choice Motormässan Kristianstad
People’s Choice Motormässan Östersund
Best Styling Car Motormässan Östersund

Effekt/Vridmoment
400 Hk / 450 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
4g63 Turbo 2.0 DOHC Engine
Apexi Downpipe
Apexi Exhaust system
Garrett Custom Turbo
1 G DSM BOV
Tial External Wastegate
Clevite Rod And Main Bearing Set
Wiseco Pistons Combo
RC 650cc Fuel Injectors
Tomei Head Gasket
Walbro 255 LPH Fuel Pump
Magnecore 8.5mm Spark Plug Wires
Koyo Racing Radiator
Greddy Intercooler
Xtreme Clutch
Extraktor Grenrör
HKS Dumpventil
Chassi
Tein Super Street Dämpare & Coilovers
APR Stag
Fälgar

Superstar Vertu Hyperkrom Fälgar 9” 20”
Fram
Superstar Vertu Hyperkrom Fälgar 11” 20”
Fram
Hankook S1 Evo 255/30 Fram
Hankook S1 Evo 325/25 Bak
Interiör
Custom Made Inredning
Custom Made Kolfiber Detaljer
Kolfiber Innertak
Kolfiberdörrar Med Dioder
Kolfiber Instegslister
Kolfiber Bakre Dörrpaneler
Kolfiber Mätarhållare
Mätare Från Autometer USA Cobalt Serien
Custom Made Stolar Från Cobra I England
(Kooz Edition)
Blåa & Vita Led ljus
A’PEXi SAFC
A’PEXi AVC-D
HKS Turbotimer
Bilstereo/Multimedia
En Skön Blandning Av Infinity Pioneer &
Alpine Produkter.

Custom Gjort Ljud Med Timer Relästyrning
På Slutsteg & Armar
1 St 55 Ah Optima Batteri
2 St 75 Ah Optima Batterier
Exteriör
Custom Made Widebody kit
Custom Made Kolfibertak Och Bagagelucka
Custom Made Kolfiber Splitters Runt Om
Bilen
Custom Made Tanklock (Öppnas Uppåt)
Custom Gjorda Kolfiber Taggar I Gälar
Kolfiber Huv VIS Racing
Kolfiber GST Vinge
Kolfiber Backspeglar
Motivlackat Mangastuk Av Lobelia Barker
Custom Made Devil Eyes Med Angel Eyes
LED Rear Lights
Night Rider Blue LED
Kromade Tonade Sidorutor
Blåtonade Bak & Framruta
Tack Till
Kompisar:
Fredrik “Bulle” Billermark
Vaidas Taurinskas

David Furubrink
Martin Dahlberg
Emil “Algeroth” Börjesson
Adrian
Tony Pettersson
Rickard Klarby
Sponsorer:
Dalhems
Pioneer
Infinity
Alpine
BRL Electronics
Autosmart
Abbozzo
Sjöbergs Däcktjänst
Lobelia Barker
Nässjö Bilskadecenter
Natsuko Raceparts
Optima Batterier
Superior Imports
Carlab
EZ Tuning

Vi är din bils
bästevän

PULSEN

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Umgicks under gymnasiet med några bilintresserade vänner, därigenom fick jag mitt eget intresse. En vän byggde på en bil och jag kunde
inte vara sämre. Då började jag bygga på min egen bil, en Ford Probe
som jag ägde. Med facit i hand ser man vart det ledde.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken
nivå tycker du att du ligger på?
5
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Min värsta garageupplevelse tror jag var morgonen till bilsportsmässan
2007, bilen skulle köras till Stockholm. Cirka 20 minuter innan avfärd
upptäckte vi en läckande vattenpump, samt en drivknutsdamask som
var sönder pga. luftfjädringen. Vi var väldigt stressade den morgonen
och vi tokmeckade ihop allt, dock väldigt provisoriskt.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motorbiten är jag inte väldigt kunnig i, annars behärskar jag nog de
flesta områdena samt byggarkonster. Hade dock velat lära mig mer om
plåtarbete
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Har ingen förebild, dock uppskattar jag Chip Foose väldigt mycket för
han är grymt duktig!
Bästa garage drycken?
Red Bull utan tvekan!

Hjulinställning
Däckbyte
Däckbalansering
Chiptrim/Ecotrim
Bilverkstad

FAKTA
Namn: Önder Akay
Ålder. 25 År
Bor: Kävlinge
Arbete: Säljare

Bilservice
Stenskottslagning
Fixar mindre bucklor
m.m.
“Vi är värda en omväg”
Du kommer inte ångra dig!

Civilstatus: Sambo

www.persverkstad.se

PULSEN

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Inte bara meckande utan allt som har med bilar att göra lägger jag lätt
15 timmar på lågsäsong per vecka! (utan utställningar inräknade)
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Det bygget jag har just nu är en demo bil åt bl.a. MDS, en Chrysler
300c som är ganska cleant byggd med 24” fälgar och en massa multimedia.
Mycket ombyggt men allt med original touch, dvs. dörrsidor är ombyggda och klädda med skinn som matchar original klädsel.

*
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*
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*
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*
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I Rampljuset

Cosworth med
330 hingstar
Effekt/Vridmoment
330 Kit
Motor, Växellåda, Avgassystem
200 Block
Modifierade Original Kolvar Med Ventiluttag
Sänkt komp, 7.5.1
ARP Bultar
Jenspeed Portad Topp
Kent kam BD16 Vid Insug
Kulpenade Original Stakar
Bottendel Viktad Och Balanserad Med Remhjul, Svänghjul Och Koppling
Ställbara Kamdrev
Dubbla Ventil fjädrar
Peter G Grenrör Lindat Med Avgasbandage
AMW 40mm Extern Wastegate
RS 500 Intercooler
3” Mongoose Avgassystem
Gröna Spridare Bosch 803or
Ford Motorsport Tändkablar
Kn filter Med Alukona
Pro Alloy Vevhusburk
Vibra-Tech Motor Och Växellådskuddar

Plenumdistans
Irx 480 Komp Hus
4 puck AP
Blå Samco Slangar
Original Växellåda
Chassi
Gaz Coilovers
Powerflex Bussningar I Framvagnen
OMP Fjäderbenstag
Stålomspunna Slangar Till Bromsarna
Slitsade Original Skivor
Redstuff Belägg Fram
Original Bak
Fälgar
Original 16” Escort Cosworth Hjul
8x18” Compomotive Mo 6 Pärlemovita
Dunlop Supersport Race R-Däck 235/40
Interiör
Original Tyg Inredning, Svart Målat Tak Och
Handtag
Halvbur Lackad Laserblå Och Polerade Stag
OMP Tre-ekrad Mockaratt
HKS Laddtryckstyrning
Exteriör

Dubbeljus
Cup Speglar
Omlackad Till Laserblå
Framtidsplaner
Mappa
Wrc Vinge
B&M Quickshift
Snap Off
Wiseunit Dashlogger
Kolfiber Läpp Och Hockeysticks
Byta Bussningar I Fram & Bakvagn Samt
Lacka Allt Under
Corbeau Pro-series Stolar Och 3” 4-punktsbälten
OMP Fjäderbenstag Även Bak
Montera 19 Raders Oljekyl Och Filterförflyttare

Text o Foto: Christoffer Talvis

Den 27 Maj befann vi oss på Rosersbergs Slott i samband med en motordag som
tidningen Connoisseur hade anordnat.

EVENT

Nya R8 Spider visades upp
Det är miljonärernas egna tidning kan vi
säga, den gavs ut i cirka 75 000 exemplar
år 2009. På detta event bestod gästerna
av miljonärer och kändisar. De nya exklusiva bilarna fick besökarna chans att provsitta och de flesta bilarna fick man även
provköra. Många dyrgripar fanns på plats till
exempel Bentley Continental Supersports
(2,5 miljoner kronor), Lamborghini LP 560-4
Spyder (1,9 miljoner kronor), Mercedes SLS
AMG (1,8 miljoner kronor) och många fler.
En bil hade premiärvisning i Sverige och det
var elbilen Tesla Roadster Sport, som har
ett imponerande motorljud, det är nämligen
knäpptyst. Den gör 0-100 på 3,7 sekunder.
Började man tröttna på att spana in bilarna
kunde man sätta sig på terrassen och njuta

GreenLight Magazine’s innehållschef provsatt en måsvinge-Merca.

av en buffé med delikatesser från
havet. Sen var det även några som
testade på lerduveskytte som hölls
på framsidan av slottet ute på en
åker. Detta är garanterat ett event
vi gärna besöker igen.

> Instrumenten på denna leksak från AMG kan få
vilken biltok som helst att gå upp i falsett för att
få känna och klämma.

>Skådespelaren Stefan Sauk hade fastnat för ett
annat motordrivet fordon.

Text o foto: Christoffer Talvis

TEST

Robert visar hur det går till när
man demonterar bort styrboxen.

Att enkelt plocka ut extra hästkrafter ur en bil, i detta fall en
Saab är att chippa, optimera
programvaran i bilen. Det finns
många ord på trimsättet. Vid ett
tidigare tillfälle var vi i kontakt
med Robert Uhr på Nordic – han
jobbar också på Dahlbäck Racing. Vi kom överens om en tid
som passade då bilen, en Saab
9-5 2.0t BioPower årsmodell
2006 skulle vara uppe hos dem i
Borlänge. Det blev en tidig morgon då vi hade tre timmars bilresa framför oss till Borlänge. Väl
framme blir vi trevligt bemötta
av Viktor som erbjuder oss kaffe
medan vi väntar på Robert som
höll på att göra färdigt en kundbil. När han väl var klar satte vi
oss och snackade lite. Vi fick
en liten genomgång i hur man

tar fram en programvara till en
bil. Robert började knappa på
datorn för att visa hur programmen såg ut och försökte förklara
för oss hur det fungerade, vilket
inte var lätt att förstå.
När genomgången var klar, gick
vi ut till Saaben som stod utanför och väntade. Först hämtade
Robert Racelogic-enheten som
loggar felkoder och visar kurvor om hur bilen beter sig. Vi
kopplade in den i Saaben och
körde en sväng för att se att allt
såg bra ut, vilket det gjorde. Vi
åkte sedan tillbaka till verkstaden igen där Robert öppnade
huven och tog bort lite skruvar
och clips för att komma åt styrboxen. Nordic och Dahlbäck
Racing har även tagit fram en
NCU enhet som man kan ändra

programvaran själv med, men
då det tar lite längre tid valde
Robert att ta ”bakvägen”. Vi
gick tillbaka in på hans kontor,
där skruvande han isär styrboxen och lödde dit en kontakt så
att det skulle gå att koppla ihop
den med datorn. När detta var
klart tog han fram sitt arkiv med
färdiga program till flertal olika
bilar. Tillslut hittades vår Saabs
modellsnamn. Han öppnade upp
originalprogrammet och även
det färdiga steg 1 programmet.
Han kopierade delar från steg1
programmet och ersatte på
samma ställe i originalprogrammet. När detta var klart gick han
igenom alla mappor och kollade
alla siffror så att allt såg rätt ut.
Det gick väldigt fort, trots att det
var massor med mappar. Jag

frågade Robert hur han hann
med att se så att alla siffror
såg rätt ut, svaret blev, med ett
leende på läpparna:
– Har man gjort detta i flera år
vet man hur det ska se ut.
Nu skruvades boxen ihop igen
och vi gick tillbaka till bilen och
satte tillbaka den på sin plats.
Innan vi tog en provtur byttes
tändstiften. Robert förklarade
att om inte tändstiften är fräscha kan förbruk-ningen av soppa bli högre, när man lämnar in
sin bil för chippning byter de
alltid ut stiften till nya. Sen rekommenderade han att man ska
byta olja och filter var 1000e mil
för att hålla motorn i bra skick.
Då det bara fanns två stift hemma fick Robert åka iväg och
köpa några fler. Väl tillbaka i
verkstaden skruvades allt på
plats, sen var det dags för provturen med det nya programmet.
Vi åkte ut på lands-vägen och
började gasa på lite, samtidigt
som Robert sneglade ner på
Racelogic enheten för att se att
kurvan höll sig där den skulle.
När vi låg i 90km/h och tryckte
ner gaspedalen ännu mer började bilen rycka lite, vi vände
om och åkte tillbaka till verkstaden, skruvade ur styrboxen
igen och in till datorn. Där tog
Robert fram ett annat program
till samma bil, skillnaden var
endast basprogrammet som

var annorlunda. Efter detta
var det bara att sätta tillbaka
allt på sin plats igen och ut på
vägen för en ny testomgång.
Bilen gick då mycket bättre och
mjukare vid gaspådragen. När
Robert kollat igenom värdena
på sin Racelogic var det dags
att jämföra några tidtagningar
mellan olika hastigheter från en
original Saab 9-5 2.0t BioPower
och med det nya Nordic programmet. Hastigheterna som
testades var mellan 100-150
km/h och 100-180km/h. Resultatet blev riktigt bra, trots att
vi var två mer personer i bilen
än vad det brukar vara. Tiderna mellan 100-150 km/h original är 11,5 sekunder och med
nya programmet blev tiden 7,8.
100-180km/h original tiden är
26 sekunder och den nya blev
15,4 sekunder.
Väl tillbaka inne på Dahlbäck
Racing-verkstaden gick Robert iväg för att räkna på effektökningen samt hämta två
stycken Dahlbäck Racing-skyltar, till regplåtshållaren fram
och bak, och även en Nordic
dekal. Robert hade räknat på
hastighetstiderna mellan 100150km/h och kom fram till en
förbättring på cirka 46 procent
vilket motsvarar cirka 220 hästkrafter, original är det 185 hästkrafter.
Vi på Greenlight Magazine kan
inget annat än rekommendera

Dahlbäck Racing/Nordic, för det bra
jobbet och kundmottagande som man
fick. Om man inte kan åka till Borlänge
till Robert eller dem
andra på Dahlbäck Racing kan man
boka tid hos Roberts Pappa Rolf och lillebor Kalle som håller till i Söderköping,
som också kan detta.

Reportage Sponsor:

Robert gör sista finliret innan
han lämnar bilen till kund.

Vår programmerare samt
valfritt program steg 1-3 för
6500:- inkl moms
För program samt programmerare till 9-5 kontakta oss för
pris.
Den lagrar 2 st trim program
samt original.
Programmen är gjorda av

Robert Uhr

I Rampljuset

Stilren
9-3:a

Effekt/Vridmoment
175 hk / 380 Nmz
Motor, Växellåda, Avgassystem
Orginal 1,9TID 150hk/320Nm Med F40
6-Växlad Låda.
Maptun Steg 1, 175hk/380Nm
Hembyggt 2,5” Avgassystem Med
Dubbla Nooze Black Series Ljuddämpare Med 4” Utblås.
Chassi
Saab sportchassie
Cobra Suspension 35/25mm Sänkningssats

Och Nokia handsfree
-Tonad Runt Om
Sparco Bältespads
Exteriör
Facelift Till -08, Bestående Av:
08 Aero Front
08 Huv
08 Framskärmar
08 Xenon Framljus
08 Aero Bakstötfångare
Igenlagda dörrlister

Fälgar
Realcar Burnout 8,5X20” Omlackade I
Antracitgrå Pearl Och 4 Lager Klarlack,
-Dunlop Sport Maxx GT 235/30-20

Realcar RealCarbon Xendium Kit
Bestående Av:
Kolfiber Nedre Grill
Kolfiber Dimljuskåpor
Kolfiber Frontsplitter
Kolfiber Sidokjolsförlängningar
Kolfiber Bakre Kjolförlängning
Kolfiber Diffuser

Interiör
Orginal Vector -06, Med Aero -08 Ratt

Realcar Kolfiber Pillar Covers
Realcar Takvinge

USA -10 Bakljus
Bakre Alulist Lackad Mattsvart
Komplett Omlack I Lexus Starfire Pearl
White

Text o foto: Christoffer Talvis

EVENT

Lördagsmorgonen började med dåligt väder, men längre
in på förmiddagen började det spricka upp och dagen slutade perfekt, med över 20 grader varmt och i stort sett klarblå himmel. Värdarna för detta evenemang var företaget
Realcar som i samarbete med garaget.org, har samarbetat
sedan 2008 med att anordna denna träff. För besökarna
fanns det uppskattningsvis 100 bilar att beskåda, allt från
stylingbilar till gamla klassiker. På området fanns även en
husvagn med lättare mat för försäljning, samt att butiken
var öppen och hade full försäljning hela dagen. Sammanfattningsvis var detta en lyckad träff av många, med hög
kvalité på bilarna.

Läcker gammal Saab som fått ett
rejält lyft.

Även lantbrukarna och rednecks
syntes till mellan halmen.

THE WINNERS
People’s Choice
Volvo S40
Mattias Ericsson
Best in Show
Henrik Andersson
Audi A4 Avant
Bästa Saab
Patrik Söderberg
Saab 92
Bästa Volvo
Mattias Ericsson
Volvo S40
Bästa asiatiska
John Abrahamsson
Nissan Skyline R33 GTR
Bästa europeiska bil
John Mitander
BMW M3 Coupé
Bästa amerikanska bil
Tommy Björk
Dodge Charger
Bästa prestandabil
Fredrik Bredenberg
Nissan 200SX S13

Tid: sju minuter, 18 sekunder på
Nürburgrings nordslinga. Motoreffekt: 620 hk. Vikt: 1 320 kg tankad
och klar. Bilen: Porsche 911 GT2
RS. Debut: Moskvas bilsalong 25
augusti 2010.

nya 911 GT2 RS ett vikt/effektförhål- Den 3,6 liter stora boxersexan är
lande av bara 2,2 kg per hästkraft, försedd med dubbla turboaggregat med variabel turbogeometri och
med råge det mäktigaste i sin klass
driver bakhjulen via en sexväxlad
Det är, inte förvånande, idealiska manuell växellåda. Däck, speciellt utförutsättningar för en supersportbil. vecklade för 911 GT2 RS i dimension
Men trots den ökade effekten och 325/30 ZR 19, överför den massiva
Den nya toppmodellen är den snab- förbättrade prestanda har bränsleför- motorkraften till prestanda på vägen.
baste och motorstarkaste bil för vanli- brukningen minskats med fem pro- 0 – 100 tar 3,5 sekunder, 0 – 200 km/
ga vägar som Dr. Ing. h.c. F. Porsche cent jämfört med 911 GT2 till 11,9 tim nås på bara 9,8 sekunder och
AG, Stuttgart, någonsin tillverkat. l/110 km och CO2-utsläpp till 284 g/ 0 – 300 km/tim uppnås efter 28,9
Med 90 hk högre effekt och 70 kg km.
sekunder. Toppfarten är 330 km i timmen.
lägre vikt jämfört med 911 GT2, har

Lika imponerande som fartresurserna är bromsarna, den här supersportbilen är utrustad keramiska bromsskivor, PCCB (Porsche Composite
Ceramic Brakes). Vägegenskaperna
kontrolleras av den sportigt inställda RS-fjädringen, PASM (Porsche
Adaptive Suspension Management),
krängningshämmarna, liksom av de
aktiva motorfästena och PSM
(Porsche Stability Management).

Utseendemässigt skiljer den sig
från 911 GT2 framförallt genom
flitig användning av kolfiber i
mattsvart finish, ännu bredare
hjul och framskärmar, nya GT2fälgar med centrumbult, och
GT2 RS-emblem på dörrarna
och bakluckan. Ny frontspoiler
och en centimeter högre bakspoiler i kolfiberfinish ger rätt
aerodynamik och extra downforce.
Interiören andas rå sportighet i
varje detalj med lätta skalstolar
gjorda av kolfiberförstärkt plast
och superlätta dörrsidor med
tygstroppar som dörrhandtag.
Grundfärgen är svart med kontraster i sätenas mittsektion, på
ratten liksom innertaket. Växelspaken och handbromshandtaget är klädda i röd alcantara.
911 GT2 RS kommer endast
att tillverkas i 500 exemplar och
den börjar säljas i Europa från
och med september 2010.

Två unga killar ifrån västkustpärlan Stenungsund
arrangerar den 7 augusti
en Volvo-träff. Liten uppvärmning innan den stora Volvo-träffen i Vallåkra
som också arrangeras i
augusti. Denna träff kommer att vara belägen på en
600kvm stor yta och även
försäljningsmöjligheter har
ordnats på platsen i form
av korv med bröd, dricka,

samt viktigast av dem alla,
kaffe.
Arrangörer
är
Johan
Sporre, 24år och Rasmus
Fridell, 22år. Båda två är
Volvo-tokiga grabbar som
älskar att ligga och skruva
i garaget. Tanken uppkom
när de insåg att västkusten
saknade en riktigt bra
Volvo-träff, och självklart
borde man ha det när Volvo ligger ett stenkast (ber-

or på vem som kastar) från
Stenungsund. Därför tog
killarna på sig uppdraget
och första arrangemanget blir ett prov på hur det
funkar. Blir det bra kan vi
förvänta oss att det blir en
än större träff nästa år om
man skall lyssna till dessa
entreprenörers idéer. Tidningen planerar att vara på
plats denna dag om inget
oförväntat inträffar.

Klasser: Olds, 200-klassen,
700-klassen,
900-klassen, 800-klassen,
S/V/C70-klassen, S/V40klassen,
Nyare-klassen
och Peoples choice.
För mer information besök
w w w. s t e n u n g s u n d s volvotraff.se eller ring
0709996337

Efter premiärvisningen av Lukas
Koos Mitsubishi Eclipse ”Zpirit”
bygge, som ni kan läsa om i detta
nummer. Mycket kritik fick den runt
om på olika forum på nätet. Detta gillade ljudföretaget Pioneer som
frågade Lukas om han ville bygga
en bil åt dem. Givetvis gjorde Lukas
detta, bilen blev en Mitsubishi Eclipse
GTV av årsmodell 2007, en rätt ovanlig
modell i Sverige. Bilen stod färdig bara
22 dagar efter Bilsport Performance &
Custom Motorshow. Denna är inte i
närheten av lika extrema som tidigare
byggen, här har Lukas satsat på ett
cleant-stuk. Invändigt är den fylld med
Pioneer produkter.
Två stycken utställningar har bilen varit
på och på dessa vann den också pris
på.
Best In Show BRL Street Meet Borlänge.
Outstanding Car Stretcarsfest Göteborg

Text o foto: Daniel Serenus

Årets hetaste film för oss motorfreaks
sägs det. Vi på GreenLight Magazine
satte den under luppen genom att beställa filmen från företaget xtremt.se. Varje
år filmar man från samtliga event, både
i Sverige och Norge. Under höst och
vinter redigeras materialet som slutligen blir den efterlängtade Gatebilsfilmen.

Om filmen:
Filmen är en sammanfattning av säsongens
event. Filmen innehåller heta bilar, snygga
brudar och en massa däckrök. Gatebilsfilmen har allt en bilfreak önskar sig av en film
likt denna. Den återspeglar samtliga event
och tillställningar som Gatebil anordnar,

Recension

även från deras event på Mantorp i Sverige.
Filmen är norsktalande rakt igenom, med
undantag av vissa intervjuer. I filmen hittar vi
både kändisar från Sverige likt Norge. Däribland vår egen GreenLight Magazine-kändis Lundgren med sin unika drifting SAAB.
Filmen är en flerkamera produktion vilket innebär att man har placerat ut kameror på

flera olika positioner för att kunna filma runt
hela banan. Samt man har även använt
så kallade ”in car” kameror för att få till en
så snygg produktion som möjligt. Även om
kamera-insatserna kan diskuteras, kan man
ändå säga att det funkar för en sådan här
film.
Filmen får helt klart godkänt och är värd att

Text: Daniel Serenus Foto: Christoffer Talvis o Daniel Serenus

INFÖR

WestCoast motor show arrangeras nu för andra året
och mycket är nytt när vi
detta år får uppleva en utställning i en färdigbyggd
arena Vänersborg. Det
pratas vilt om arrangemanget och förväntningarna är
enormt stora. Vi har granskat bilarna som vid skrivandets stund fått klartecken
att vara med som utställare
under årets arrangemang.
Pontus Karlsson som är
mässgeneral och upphovsmannen för arrangemanget
har därför kniven mot strupen. Efter förra årets succé
med bilar som var i absoluta toppklassen och media

skrev rubriker som ”Eliten
var samlad” samt andra
hyllningsord.
En fördel detta år är att
arena Vänersborg nu står
klar. Förra året skulle den
ju vara klar enligt uthyraren
Vänersborgs kommun, men
bygget var mer än försenat
och det blev en kall samt
ganska fuktig vistelse. –
Men i år ser jag helt andra
möjligheter och det har ju
varit betydligt lättare att
sova om nätterna nu när
den står klar, säger Pontus
Förra året kom över 4000
besökare och i år tro vi på
tidningen att den siffran kan

Paul kommer visa sin nya version
av mini Cooperen

2009 kom det över 4000besökare till en
halvfärdig Arena Vänersborg

sluta på det dubbla.
Tidningens
Grundare
Daniel Serénus är en av
föreläsarna under mässan, Daniel har ett förflutet i styling och motorvärlden som få inte känner
till. Starten hette dunder
succén Car24 och som
fortsatte med stylingtorgen, motorzon, motor-

börsen och stylingbörsen.
I samband med att vi är
en av partnerna för mässan kommer Daniel att
föreläsa om professionell
sponsring som han jobbar
dagligen med. Föreläsningen är gratis, läs mer på
WestCoast Motor shows
hemsida.

Pekka kommer i år igen. Extremt
ICE AGE inspirerat bygge

I grannstaden bygger man SAAB
och här är en av företagets konceptbilar.

Klara bilar 2011

Klara bilar 2011

Klara bilar 2011

Foto: Christoffer Talvis o Daniel Serenus

Privata
Fakta:
Namn: Pontus Karlsson
Ålder: 27 år
Bor: Vänersborg
Civilstatus: Singel
Att dricka i glaset: Mineralvatten eller
Öl
Favorit film: Gone In 60 Seconds
Bästa bilbygget: Skulle nog lägga en
extra röst på Andreas Erikssons BMW
328 Turbo. Komplett bil och special på
alla de vis.
Musikstil: P3, Rock, Dansband, Techno
och Hiphop.

Hur kom det sig att tanken om att arrangera WestCoast
Motor Show föddes?
Jag satt och spånande på idéer över nätet med Petri Niskanen
för några år sedan, 2006-2007 tror jag det var, och sen rann
det bara på. Vi var trötta på de evenemang som fanns och
tänkte att det går att göra bättre. Hade tidigare vart med och
fixat mindre träffar med bilklubben Streetcars Sverige och
så fick jag nys om att Arena Vänersborg skulle byggas. Jag
presenterade min idé för Vänersborgs kommun och dom nappade direkt. Så efter sommaren 2007 ringde jag och bokade
in Westcoast Motorshow sommaren därpå i en av Sveriges
största inomhus arenor!
Vilka var den bästa lärdomen från 2009 års arrangemang?
Svårt att säga. Det var så enormt mycket lärdomar man tog
till sig i.o.m. att det var mitt första stora evenemang. Men jag
känner att jag har utvecklats både kring marknadsföringen,
organisation, planering osv. Sen har jag fortfarande lång väg
kvar och mycket mer att lära.
Vad kan man som besökare förvänta sig från årets arrangemang?
Tre otroliga dagar! Jag har fått frågan flera gånger vad som är
det häftigaste på motorshowen. Men jag måste säga att det är

INTERVJU
svårt att peka på något speciellt. Hela showen har höjt sig ett snäpp
från förra året. Mer shower och möjligheter för besökarna att själva
vara delaktiga i tävlingar, omröstningar osv. Vi kör underhållning
även på kvällarna i år, med musik och fotbolls VM på storbildsskärmar. Dessutom kommer vi ha en lång rad av premiärbyggen till sommarens motorshow. Pekka Salo från Finland, Petri Niskanen och vi
själva är några som premiärvisar varsitt bygge. Dessutom kommer
Mikael Pettersson, som byggde förra årets Best In Show MC bygge
att premiärvisa en ny häftig motorcykel!
Vilka av årets utställare tror du kommer bli publikens favorit?
Det är väl svårt att inte nämna Pekka Salo från Finlands premiärbygge som han visar endast på Westcoast Motorshow i Sverige i
år. Ryktet säger att det kommer röra sig om 93 högtalare i det nya.
Galet! Gillar man mer det klassiska tror jag Daniel Thunblads Ford
Mustang GT från 1967 kan bli en favorit. Sen har vi lyckats boka in
riktigt häftiga hojar och då tror jag att Peter Ojanperäs Starholk Turbo och Quinton Stansfield från Sydafrika med sin Fantasy Fireblade
kommer bli extra uppskattat! Återstår också att se vad premiärvisningarna kan skapa för rubriker!
Vilka var dina erfarenheter från bilvärlden innan du kom på tanken om att arrangera ett av Sveriges kanske hetaste event?
Jag började en gång i tiden med att bygga om en folkabuss som
drog runt på festivaler. Sen åkte jag med en kollega från SAAB,
Per “PerAero” Edström på en bilutställning i Mariestad på Ljudiadagen. Många år sedan, och sen var jag fast. Införskaffade mig då en
Toyota MR2 GTI -91 som jag byggde om och tävlade med under ett
par år och vann både i Norge och Sverige. Gick oerhört bra med
det bygget så nu är tanken att vi skall premiärvisa ett nytt bygge på
sommarens motorshow. Sen har jag då jobbat som mekaniker och
bilbyggare på Saab Automobile i över åtta år.
Har du märkt någon skillnad i år med tanke på 2009 års evenemang?
JA! I år har vi ju till att börja med en helt färdig arena. En OERHÖRT
stor, fin och lyxig arena! Det är väl den mest markanta skillnaden
och ger oss möjligheter som vi inte hade förra året. Sen märker man
ju att fler och fler vet vad Westcoast Motorshow är. Fler anmälningar
och får höra mycket positiva kommentarer och det gör det självklart
roligare att arbeta vidare med detta.
Kan vi förvänta oss ett WestCoast motor show även 2011?
Jajjemen! Det preliminära datumet för 2011 är 1-3 juli i
Arena Vänersborg.

Passa på att optimera eran bil under motorshowen i år!
Ni kanske tycker er bil är för svag, eller att ni vill
ekotrimma. Vi löser båda delarna.
Vi optimerar de flesta bilar som är årsmodell 2000 och
nyare. Under motorshowen bjuder vi på dynotest, både
före och efter optimering med hjälp av SKR Engineering så
ni har ändringen svart på vitt.
Vi optimerar även lastbilar om ni har någon känning i den
branschen.
En annan nyhet är att vi även optimerar traktorer! Så
känner ni någon bonde eller någon som jobbar i skogen
eller dylikt, så nämn det gärna till de med! Vi har en egen
Dyno för att mäta effekten från kraftuttaget för att
kunden skall få den kurva han önskar. Men då gäller det att
tidsboka!
För att se om vi klarar att fixa eran bil under motorshowen
så får ni gärna kontakta oss i förväg så blir det bra för alla
parter!
För mer information: www.ekotuning.com

Vi optimerar din bil, traktor, eller lastbil direkt under WestCoast Motor show
den 9-11 juli
Vi bjuder på effektmärning vid köp av
våra produkter.
(Gäller under dessa dagar i samarbete
med SKR)

Text o foto: Daniel Serenus

Reportage

Företagets gamla slitvarg en Volkswagen Caddy från 1991
fick dödsdomen ”skroten”. Men så föddes drömmen om
en showbil åt företaget.

Kommer till:

Bakljusen är tillverkade av gamla
bromsljus.

The Cheddy
Företagets gamla slitvarg, en
Volkswagen Caddy från 1991,
fick dödsdomen ”skroten”. Men
så föddes drömmen om en showbil åt företaget. Bilen rullades in
hos garagegrannen Björn, som
driver firman BE Fordonsservice,
som efter att ha hissat upp bilen
på lyften insåg att det var på tok
för mycket att göra med bilen innan den skulle gå att använda
som transportmedel för företaget
Improx Customs.
I detta läge hade nog de flesta
tänkt ”skrota och köp nytt”, men
inte Goran Gubic från Trollhättan.
Många idéer flög genom Gorans
huvud och tillsammans med
några vänner väcktes drömmen

Signerad av självaste Chip Foose

Goran Gubic, sitter stolt vid skapelsen
som gjort nätterna sömnlösa

om en showbil. Goran hade en praktikant
på plats hösten 2009 vid namn Almin som
mer än gärna hjälpte till då projektet tog
start. Sedan var det garaget som blev den
nya sovplatsen de kommande månaderna,
då målet för Goran och hans kompanjoner
var Elmia. Men för Goran var det tvunget
att bygget skulle bli extremt. Något att vara
först med och inte likt något annat bygge
han tidigare sett.
- Man har ju en viss förväntan från publiken att leverera något unikt när man driver
lack- och customfirma, säger Goran.
Det var därför idén kom fram att skapa en
Cheva pickup i mini variant med en massa
egna lösningar.
Björn hade blivit intresserad av bygget

och råkade även ha en del Cheva-delar
liggandes från en Van. Björn skulle även
denna höst flytta ur sina gamla lokaler och
fick då ett erbjudande att flytta in i Improx
Customs lokaler. Perfekt, tänkte Björn och
snart satt han på en stol bredvid projektbilen redo att svetsa. För inte skulle väl det
amerikanska bilmärket Chevrolet
byggt en bil i plast om de skulle vara upphovsmän till detta projekt. Inte heller
Goran, trots att han är en expert på plastoch kompositmaterial. Nej, här var det plåt
som gällde och frågan återstår om
hur mycket svetstråd som egentligen gick
åt. Det blev över 600 övertidstimmar fram
till att bilen visades upp på Elmia. Inredningen har dock fått vänta då tiden helt enkelt

inte räckte till.
- Sedan fick vi skjuta på projektet
då det kom massa kundbilar mellan
men vi hoppas komma en bit på
väg inför WestCoast Motor show där
bilen skall visas upp, säger Goran.
Men vad är det då Team Improx
(Björn, Marko, Emil, Almin, Goran)
gjort med bilen? Vi omformulerar
och ställer oss själva frågan, vad
har de inte gjort? Original bilen ser
man inte mycket av förutom att en
Cheva aldrig varit så här liten. Om
man tittar under huven sitter allt
trotjänaren från originalet,kvar, fast
i en renoverad variant, vilket var
tvunget för att hon överhuvudtaget skulle kunna ta sig fram. Bilens
bakaxel fick kortas ned av vännen
Emil och bilen har fått en bredare
bak. Sidepipes var ettmåste och fälgarna skulle vara av plåt och feta.
Lågt skall man åka i en pick-up och
helst ska den se ut att komma från
den amerikanska västkusten, vilket
man lätt får känslan av när man ser
helheten
i bilen. Baken har specialgjorda
bakljus som fått tillverkas av ett par
gamla bromsljus. Efter lite jobb med
lödkolven av en vän till Björn,
fungerade ljusen som de skulle. Nytt
efter Elmia är att bilen nu saknar
handtag för att öppna bilen. Bilen
har fått trådlös dörröppning som
Goran och Björn
monterat.
Innan Elmia var det många förslag
angående lackvalet.
- Men det fick bli lila till slut efter

lite diskussioner med vår duktiga
lackerare Marko, säger Goran.Det
är mycket som fått byggas om under projekttiden och bilen visar på
yrkesskicklighet samt en stor portion kärlek. Det är inte lätt att få till
en drömbil och många käppar i hjulen kan man hinna få innan man når
det slutliga resultatet. Bilen har ritats
om flera gånger under tiden den
byggts och hela tiden har allt förbättrats, berättar Goran. Men resultatet
är slående, de lyckades med målet
att tillverka en unik bil och det kanske var därför självaste Chip Foose
var imponerad av bygget. Han signerade bilen åt team Improx som
stolt visar upp detta för frågande
åskådare.
Viktigt att nämna är att bilen används som företagets bruksbil åter igen
och en bil skall
användas, säger Goran, stolt över
att den klarade sig igenom besiktningen utan att behöva
registreringsbesiktigas.
- Nu har vi återigen en slitvarg för
företaget, säger lackeraren Marko.
Vi på tidningen hoppas få återkomma till bilen när även företaget fått
satt sin ”touch” på inredningen
som just nu verkar ritas om varje
vecka.
- Viktiga partners jag inte får glömma under projektet är Pirelli och
Hagmans som verkligen ställt upp
för oss med bra produkter, säger
Goran.

Lackade plåtisar passar
utmärkt på bilen.

Motor, växellåda och avgassystem
Motor: Org. 1,6d. än så länge.
Vxl: Org. 5 petare
Avgas: Twin sidepipes á 3” boloni-cut i trösklarna
Effekt och prestanda (ingående)
Slow & low!
Org. 53 Dieselhästar
.
Chassi:
- Ombyggda org.fjäderben fram.
- Kortad & uppflyttad stel bakaxel bak.
- Sänkt ca: 160mm runtom.

Så här såg det ut när man startade
projektet showbil på företaget Improx
Customs

Fälgar, däck och bromsar
Fram - 6,5x16”, Plåtfälg, Bak - 10x17”, Plåtfälg,
Fram - Pirelli P Zero 195/45/16, Bak - Pirelli P Zero
235/35/17
Interiör / Inredning
Kommer inom kort
Bilstereo och multimedia
Påbörjat bygge.
Pioneer HU, Bak - 4x10”, Fram - 2x5,25” + 2x6,5”
- Bytt från org. till 100Amp generator
Exteriör / Styling
Kaross: All custom sheetmetal, moddat frontparti
från Chevy G20 Van.
Lack:
Harley Davidson - Concord Purple

I Rampljuset

Peugeot 206:a från
Vilda Västern

Effekt/Vridmoment
No go just for show!
Motor, Växellåda, Avgassystem
2.0L 16ventilare
Öppet filter
Sportkat
Japs 2.5” In 4” Ut
5 växlad låda

RE Audio XXX 6 Comp 6.5”
ProX 500.24 u-Dimension
Bak:
ProX 1K.1D u-Dimension monoblock.
RE Audio SE 12D4 (2st)

Fälgar
Zito Spyder 18”
Yokohama Parada 225/35-18

Exteriör
Hunter frontspoiler
Hunter Bakspoiler
Hunter Sidokjolar
K6 Speglar
Ledbakljus
Devileyes
Motivlack
Bakspoiler modifierad För Utblås Ska
Passa In
Borttagen Bakrutetorkare
Framtidsplaner
LUFTFJÄDRING!!

Bilstereo/Multimedia
Huvudenhet: Någon Kina Dvd-Indash
7” Skärm
Framsystem:

Övrigt
Ni som gör detta möjligt:
www.dackcity.se ( i Nybro )
www.carbonize.se

Chassi
Ökänd Sänkning På Just Nu, Ska Uppgraderas!
Tanken Är Väl Att Coiloverkit Eller
Luftfjädring Ska På.
Standard skivor med greenstuff belägg

www.wickedpaint.se
www.collexstyling.se
www.styling4u.se
Tusen tack!

Text o foto: Eddie Rudolfsson

EVENT

Efter en lång dag i solen på Power Meet i Nossebro drog alla olika bilmodeller, för vidare färd mot Lidköping. För att åka den mycket trevliga crusing som alltid i samband med Power Meet.

Klart vilka städer
Gumball 3000 kommer besöka 2011

Under Gumball 3000 tävlingen jobbade de
anställa på Gumball 3000 kontor för fullt
för att få allt att funka.

En välpackad Bubbla syntes till i Lidköping denna afton

Nu bara en och halv månad efter årets tävling
har avslutats har nästa års route släpps. Trevliga stopp som filmfestivalen i Cannes och
Monaco Grand Prix kommer nog vara höjdpunkterna för de som åker. Detta är något vi
på Greenlight Magazine har fått mersmak för
och vi har planer på att åka över igen för att
dokumentera och följa denna härliga tävling.

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
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Styling

Rekommenderade
företag
Fälgar

Bilvård

Bilverkstad | Däckverkstad
På BlueRide finner finner du bilstyling, biltillbehör, dekaler och mycket
annat för att pimpa din ride. Snabba
leveranser och allt till riktigt bra
priser.
Bilverkstad, däckbyte & balansering,
4-hjulsinställning, Chiptrim, Service.

www.blueride.se

Det är värt en omväg!
www.persverkstad.se
Tel: 0706-64 24 66
Gillstad

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

Avgasysystem

Försäljning av Inoxcars avgassystem
Vi agerar vi återförsäljare.
www.biltuning.se

Fullspäckad webbshop med bilrelaterade 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 förverkliga 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 blygsam eller för storslagen; fälgsortimentet 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 fälgtestare som hjälper dig att välja fälgar
till just din bilmodell.
Vi säljer våra produkter genom gummifackhandeln, bilhandeln, bilimportörer och bilindustrin.
www.oclbrorssons.se

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 Stylingbågar, Ferrita, Kamasa Tools mfl mfl.
www.kemidepan.se

Lackering

Lackering | Modifiering | Kolfiber |
Glasfiber | Rekond m.m.
www.improxcustoms.com

r GreenLight MagaDessa företag stödje
tiva produkter från
zine. Handla högkvalita
törer.
någon av dessa leveran

Rekommenderade
företag

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, reparation 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

Text o foto: Willhelm Danielsson

Projektbilen

Innan vi lackade
Ventilkåpan

Kan vätskebyte göra att man sänker motorn tänkte vi när Dalhems
presenterade sin produkt Redline
Water Wetter. Men vi på tidningsredaktionen blev självklart nyfikna och vill direkt prova produkten.
Vi fick ett exemplar från Dalhems
som vi beställde via deras nya
webshop. Men när vi började titta
bak i det lilla motorutrymmet som
Opel speedstern erbjuder, såg vi
att här behöver det göras lite insatser för att få det lite snyggare. För
här såg det relativt tråkigt ut och

det vår då idén om att lacka om lite
uppkom. Men efter att ha rådfrågat
lite med vår verkstadspartner Pers
Verkstad som nu mera ligger i Lidköping efter flytt i början av juni,
kom vi underfund med att vi nog
blir tvungen att byta packningen
till ventilkåpan om vi började skruva isär. En vecka före WestCoast
motor show var vi inte sugna på
mer mek. Daniel som är beryktad
som spraylackarkungen sa, med
lite rätt maskering så kommer det
inte ens att synas att det inte varit

urskruvat när det lackades.
- Det hade nog gått snabbare att
ta loss hela ventilkåpan än att låta
Daniel sitta timmar och tejpa skruvar och allt du kan tänka dig, säger
vännen Johan Håkansson.
Men till slut blev ventilkåpan
mattsvart och resultatet var det
ju inget att klaga på. Men återigen
tillbaka till produkten Water Wetter
från Redline som vi införskaffat hos
Dalhems. Först rullade vi ut bilen
och körde på lite tills motorn var
varm. Sedan pressade vi plattan i

bott och fick upp temperaturen till
runt 88- 92 grader som max med
vanlig glykol. Sedan gjorde vi om
samma sak men nu hade vi tömt
ut den gamla vätskan och fyllde på
med vatten och Water Wetter. Vi
tog tillfället i akt och byte expansionskärlet till kylarvätskan, då vi
fann att det gamla gick på sista refrängen. Vi tog hjälp av Per Gustavsson på Pers Verkstad för att få
jobbet utfört. Nytt och fräscht blev
resultatet. Nu laddad med kraften
från denna testprodukt tog vi och

Efter vi använt Water Wetter

Innan vi använt Water Wetter
började värma upp motorn. Märktes
en direkt skillnad när det kom till
tiden innan motorn var varm. Men
när vi väl fått upp värmen och började låta den lilla trimmade maskinen få arbeta kom temperaturen som
max upp i 80 grader. Men höll sig på
runt 74 – 76 grader vid normalkörning. En skillnad på över 10 grader
måste väl kunna klassas som godkänd. Detta gör ju också en markant
skillnad då nu motorn håller sig ned
kyld vid påfrestning vilket gör att
förbränningsprocessen bli bättre. I
slut änden gör det att man spar mer

kraft. En motor som håller sig kall får
inte samma effektförlust.
- Jag tyckte allt att jag kände skillnad
på när man körde bilen, sen om det
var inbillning eller faktum sant får
man själv bedöma, säger Daniel.
Produkten är helt klart testvärd och
gjorde det gått på projektbilens lilla
motor bör det göra susen på en extremmotor. Nackdelen kan dock vara
att motorn tar längre tid att bli varmkörd. Men som man säger, den som
väntar på något gott väntar aldrig för
länge.

Officiella Partners

Officiella Partners

Officiell bilverkstad:

www.collexstyling.se
www.trendab.se
www.persverkstad.se
www.fordonsoptimeing.se
www.vinylmakeupjonkoping.se

www.blueride.se

Officiell leverantörer:
wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg

www.dalhems.se

www.biltuning.se

www.improxcustoms.se

www.hova.com

Officiell Fälgleverantör:

Vargöns Mekaniska,
Vargön i Vänersborg
Kemi Depån
www.ejes.nu

www.oclbrorssons.se
Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

Solfilm & Säkerhet
www.solfilmosakerhet.se

Text: Jimmy Bronwaller

Foto: David Hermansson
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2010-05-25 klockan 8 på morgonen började SRD´s resa mot Tyskland och den
mytomspunna banan Nürburgring. Vid
halv 11 tiden var vi och hälsade på hos
XYZ-Sweden som var snälla och bjöd på
kaffe och bullar. Med påfylld energi rullade
vi vidare. Efter cirka en timmes körning
hörde vi hur det skramlade till, suck, ett
spännband hade gått av. In på närmsta pficka och dit med ett nytt. Nya friska tag
och det bar av söderut. Totalt tog resan till
Nurburg ungefär 20 timmar, cirka klockan
04:00 stod vi på parkeringen utan för Nordslingan. Vi lastade av och gjorde iordning
sen passade vi på att sova ett par timmar.
Klockan 16:00 öppnade de banan för turistkörningen.
Vi gick och fundera de på om vi skulle åka
ut då det regnade. Till slut höll det upp då

slängde vi oss i bilen och iväg. Hann åka
en kilometer på banan sen började regnet
vräka ner. Hela banan var fylld med 4 centimeter vatten, det varvet tog lång tid då vi
fick vattenplaning redan vid 90 kilometer.
Efter det varvet plockade vi ihop och åkte
till hotellet. Vi tänkte att det skulle bli skönt
att få komma in på rummet och ta en lång
varm dusch. Men inte, det visade sig vara
något fel på hotellets bokningssystem så vi
fick snällt krångla fram kontanter då de inte
kunde ta kortet.
Torsdag
Vi passade på att ta sovmorgon för att sedan åka upp till banan och justera bilen.
Hade visat sig att bilen var för låg, då vi
hade skrapat i dagen innan.
Vädret var kanon och jag fick tre varv på
banan och Stefan två. Allt kändes kanon

och bilen funkade mycket bra.
Klockan 19:20 stängde banan då
passade vi på att njuta i baren. Kändes som ett måste för att fira dagen.
Vi nådde tiden 9:52,00 vilket kändes
grymt skönt.
Fredag
På fredag var vi uppe tidigare och
passade på att gå runt och kolla.
Finns massa kul att titta på, gamla
racebilar mm.
Kl 16:00 rullade vi upp till parkeringen utanför banan igen. Nu började
krånglet, på vägen till parkeringen
gick en kylarslang sönder. Första
tanken var direkt, var hittar man en
slang till en Saab 9-5 i Tyskland?
Efter att letat runt där nere fick
vi tag i en bilverkstad. In där med
teckenspråk och dålig engelska
lyckades förklara vad jag behövde.
Killen som jobbade där kunde inte
ett ord engelska men fattade vad

jag menade. Fram med en avbitare sen gick han iväg en sväng.
Vi följde snällt efter och ser han
dyka in under motorhuven på
en BMW E36 M3. Klipp, klipp
och fram kommer han med en
slangbit. Vi bugar och bockar och
skyndar oss upp till bilen. Efter
skruvande och pillande lyckas vi
få bilen hel, lagom till banan öppnade. Taggad som man var ger
jag mig ut på banan, denna gång
nådde jag en tid på 9:40. Tillbaka
in på parkeringen och tittar över
så att allt såg tätt och fint ut. Det
var det. Stefan tar plats i skrämselstolen. Jag rullar ut på banan
igen nu är det attack som gäller.
Först får jag till en 9,28 tid. Då
bestämmer jag mig för att ta ett

varv till direkt. Nu känns det som
att det flyter på väldigt bra. I slutet
av banan hör jag något oljud men
håller i ända in i mål. Nu stannade klockan på 9:12.33. En tid
som jag är mycket nöjd med då
jag bara hade 6 varv inne på banan och att bilen rullar på gatdäck.
Väl inne på parkeringen visade
det sig att vänster framhjulslager
inte ville vara med längre. Det var
bara att konstatera nu blev det
inga mer försök. Vi bestämde oss
för att packa ihop och göra klart
för hemresan.
En helt underbar resa som jag
aldrig kommer glömma. Kommer
garanterat åka dit igen och då
ska 8:30 tiden ryka.

herlinwiderberg.com

Om vi har rätt bildel
till rätt pris...

...varför betala mer
någon annanstans?

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!

Bra bildelar till skruvade priser

