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Mitt i säsongen
Bilbranschen snurrar på som aldrig
förr och på modellprogrammen står
det mellanklass och bränslesnålt.
Men även tillverkarna har kommit
upp med en hel del eftertraktade
sportbilar den senaste tiden. Även
dessa med fokus på miljön och plånboken. Bland annat visar Porsche
hybrider och bränslesnålare motorer. Bilbranschen är fokuserad
på miljö och även eftermarknaden
följer efter med ecochippning som
får ner bränsleförbrukningen. Även
vår tidning är ju miljöklassad i den
bemärkelsen att vi inte ges ut på
papper. Det är en av anledningarna
till att vi heter just ”GREEN”Light
Magazine.
Nu är vi mitt uppe i säsongen och
mycket har hänt samt kommer att
hända för oss i redaktionen. Klart är
att vi nu är en av partnerna till Uddevalla car Show den 14 augusti.
Jag själv kommer att ställa upp som
domare så det är bara att fjäska
på. Sedan kommer jag att besöka
Vallåkra i uppdrag av tidningen. Vi
håller även en god dialog med just

detta arrangemang inför vår stora
Volvospecial kommer i nästa nummer. Vi planerar att besöka Stenungsundsträffen som är en lite
mindre nystartad Volvoträff. Sedan
finns det ju alltid en massa event
man vill besöka med som ideellt
medium är det alltid svårare då vi
har en begränsad budget att röra
oss med.
Wilhelm slutar hos oss och gjorde
sin sista insats i detta nummer. Nu
tar vår tidigare innehållschef Christoffer Talvis över som Chef redaktör.
Christoffer tror jag kommer göra
en stark insats i att få tidningen att
växa.
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Bästa Julklappen var bilförsäljning och
mellandagsrean bjöd på inköp.

reportage

Ifrån Torhamn utanför Karlskrona hittar vi Carl-Martin Wideskär, men mer
känd som Colle i bilbyggarvärlden.
Han är en sann entreprenör som på
sin fritid driver företaget Collex Styling.
Man kan också påstå ”att hissen går
ända upp” på Colle då han arbetar heltid som hisstekniker på Kone Hissar.
Colle har alltid haft ett intresse för bilar
och då han redan som barn lärde sig
ordet ”bil” före han kunde säga ”mamma”.

gen slump då detta var det märke han
kände sig trygg med. Första bilen var
en Celica av årsmodell 90. Denna fick
ny lack, kjolpaket och ett häftigt stereobygge. Denna bil började han bygga på redan vid 16 års ålder, långt före
det var aktuellt med körkort. När denna bil började kännas inaktuell, fick
han idén om att bygga på något nytt.
Dan före julafton 2009 såldes bilen.
- Kändes som man fick världens bästa
julklapp, säger Colle

Att valet blev just Toyota är heller in-

I Mellandagarna var han ute och fyn-

dade en nyare Celica hos en bilhandlare i Göteborg. Blev affär direkt och
nu hade han bytt upp sig 13 årsmodeller. Sedan var det bara för Colle
att beställa hem ett nytt wide body kitt
från kvalitetsmärket APR. Sedan var
det bara ligga på ordertelefonen och
beställa hem allt man kan tänkas behöva när man skall bygga en pokalplockare. Det mesta arbetet har dock
han gjort själv. Skärmarna fick modifieras om rejält för att få plats med de
nya 19 tummarna han införskaffat.
- Det blev en massa finlir innan jag fick

ordning på karossen, säger Colle
Men när han väl fått ihop bilen skickades
den till lackfirman, men trotts att firman
hade färgen hände det inget och efter en
månadsväntande skickade bilen istället till
Wickedpaint som snabbt fick arbetet gjort.
Färgen som ny pryder bilen är en Candylack
i rödkulör som passar som fisken i vattnet
på denna show och bruksbil. För det är så
att han använder bilen mer än till utställningar samt för att göra reklam för sitt eget
företag. Bilen tar Colle för att handla på ICA
och till träningen samt alla andra vardagssysslor där bilåkande är medräknat.
- bilar är till för att köras med, säger Colle
Utsidan präglas också av en del detaljer i
det trendiga materialet kolfiber och bakom
hans svarta 19 tummare hittar vi uppgraderade bromsbelägg samt skivor av märket
EBC.
Invändigt har Colle verkligen varit flitig, här
har han plastat ihop ett helt unikt ljudbygge.
Först skar han ut MDF skivor som blev en
mall för att hålla fast ett tyg som spändes
upp. Sedan var det bara att gå loss med
plastandet.
- Var många timmar som lades ned på just
slipa och spackla, säger Colle.
Sedan motivlackerades hela bygget ihop
med plasten till A samt B stolparna och
dörrsidorna.
- Planer fanns även på att få plasten till
C-stolparna lackerade i samma stuk. Men
tiden flög ifrån mig och insåg att jag inte
skulle hinna med det, säger Colle

Stötdämparna har bytts ut mot ställbara
diton i höjd och hårdhet från D2 och är en
av alla racingsinspirerade detaljer på bilen.
Även om nu inte Colle har några planer på
att ta bilen på en sväng runt banan så vill
han få helheten perfekt.

monterats ett polerat fjäderbensstag och lite
kromdetaljer. Bilens motorrum är enligt vår
mening stylat med finess och funktion.
Colles bil är enormt välbyggd och vi går
många var runt den. Varje gång förvånas
man av att varje detalj är så genomtänkt och
bilen måste vara ett av bilbyggarbranschens
praktexemplar.

Även under huven har Colle inte missat att
snygga till. Motorrumskåpor och säkringsboxen har draperats i kolfiber. Det har även Bygget påbörjades i mitten av januari 2010

och efter totalt 439 timmar i garaget stod
den färdig. Colle har valt att döpa bilen till
Cellardo och om det har med inspiration
från Lamborghini återstår att se. Men att
man bör se upp för denna bil på årets träffar kan du hoppa upp och sätta dig på. Det
kommer nog att bli en och annan pokal för
Colle denna säsong.

Vi är din bils
bästevän

PULSEN

Hjulinställning
Däckbyte
Däckbalansering
Chiptrim/Ecotrim

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset har nog funnits där hela livet, har alltid gillat att modifiera och
bygga om saker. När jag var yngre var intresset större för motorcyklar.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken
nivå tycker du att du ligger på?
En mycket svår fråga, kan nog inte ranka mig själv, man kan alltid bli
bättre.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det finns alldeles för många sådana. Men en klassiker är Elmia
stressen som även många andra känner igen.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det skulle vara att hantera symaskinen bättre, kunna sy schyssta sömmar när man gör nya inredningar till bilar. När jag bygger något har jag
alltid som mål att försöka överklassa mig själv
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Jessy James & Chip Foose är två grymma byggare.
Bästa garage drycken?
Det är garanterat vatten, i stora mängder.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Svårt att säga, många timmar blir det, men uppskattningsvis 50-60 timmar ibland mer beroende på vad man håller på med.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Håller för tillfället på med en Ultima GTR med dryga 900

Bilverkstad

FAKTA
Namn: Anders ”Tokan” Bilekelöf
Ålder. 31 år
Bor: Stockholm
Arbete: Bilbyggare / Frilans

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

Civilstatus: Single

www.persverkstad.se

I Rampljuset

Drifting byggd
Nissan

Effekt/Vridmoment
280 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
Floztyle Avgassystem
Luftfilter
Fmic Kit
Baely Dumpventil
Greddy Turbotimer
Custom Made Batteri Hållare
Höjt Laddtryck
Chassi
D2 Coilovers Fullt Ställbara
Fälgar
18tum Rota Fälgar
Nankang 225 Fram & 265 Bak
Interiör
Momo Drifting Ratt
Greddy Turbotimer
Grex Växelknopp
Prosport Laddtrycksmätare
Prosport Avgastemp
Prosport Voltmätare
Prosport Oljetemp

Kolfiber Dörrsidor
Custom Made Bur
Flockad Panel Nertill
7 tums DVD/GPS Skärm
Exteriör
Veilside Widebody Kit
Övrigt
Sponsorer:
Realcar
Street Performance
Divineimports.se
Paintworx.se
Haralds Bilriktning
Tillbilen.se
Narr Konfektyr

Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info

Text Christoffer Talvis
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EVENT

Under helgen 2-4 Juli hölls Gatebil på Mantorp Park. Eventen hade fått många att hitta dit, allt från gasglada till driftsugna men
även stor publik. Från tidigt på morgonen
till sent på kvällen var det fart på området.
Vädret var på topp, skinande sol och bort
mot 30 grader varmt hela helgen. Visst kan
det vara skönt med värme men många bilar
hade problem med att hålla tempen nere.
Vi befann oss på träffen under lördagen
som skulle visa sig bli den varmaste dagen.
Första bilarna började rulla ut på banan vid
nio-tiden på förmiddagen, redan efter något
varv hände det ingen vill vara med om, en
krasch. Mycket splitter av glas och delar från
bilarna hamnade över banan men säkerhetspersonalen och sjukvårdare var snabbt på
plats. Efter cirka 20 minuter kunde bilarna
åka ut på banan igen. Mycket rök blev det
från alla som passade på att visa sina drift-

Här har vi två av Driftmonkey’s bilar som
gör en rökig uppvisning i bredd.

Taksänkt Volvo 240 gjorde fina långa rökridåer varv efter
varv.

kunskaper.
Det fanns andra aktiviteter än
bankörning på området, utställning
är en av dem, där många läckra bilar hade radats upp bredvid varandra. Uppe vid ”meck/stall” området
hade även en liten plats för folk
som vill bränna lite däck placerats
ut.
Under helgen på festivalområdet
spelades musik för fulla muggar,
under fredag kvällen var det bandet Bad Influence som stod för partyt, varvat med babe-show. Efter
bankörningen på lördagen kunde
man känna grilldoften över hela
Mantorp Park, denna kväll blev det
besök från rockbandet Lillasyster,
innan dem klev upp på scenen värmde tjejerna i babe-showen upp
publiken.
Nästa år är vi tillbaka igen, men
då ska vi finnas på plats hela helgen och hoppas på samma härliga
väder även då.

Här har vi en Bmw som bjuder på däckrök inne på burnout området.

Premiärturen på bredden för Team Raidopower Motorsport’s Nissan S14.

Premiärvisningen av PBZ’s kolfiber
klädda Nissan Skyline

Gatebils egna taxi

Varför nöja sig med en!

Då har biltillverkaren Bugatti släppt ett nytt
fartmonster. Den nya besten har en effekt
på 1200 hästkrafter och 1500 newton i vridmoment. Motorn består av en V16 på åtta liter med fyra turboaggregat. Några siffror för
0-100 kilometer i timmen har ej släppts än,
men Bugatti’s testförare Pierre Henri Raphael provkörde bilen på bana för att mäta upp
topphastigheten. Två varv kördes och första

hastigheten blev 427,933 km/h sen kördes
ett varv till, då kom bilen upp i 434,211 km/h.
Efter detta räknas en medelhastighet ut och
då blev resultatet 431,072 kilometer i timmen,
vilket gör den till världens snabbaste bil.
Foto: Bugatti

Nu har en uppföljare till läckra och välbyggda
Aston Martin Vantage byggts. Motorn i denna
är densamma som i original Vantage och är
en V8 på 4,7 liter. Effekten är något högre i
denna och ligger på 420 hästkrafter, där av
modellbeteckningen N420. Utöver detta har
den fått sig en ny frontsplitter i kolfiber, nya
sidolister, helt ny diffusor och mattsvarta tioekrade aluminiumfälgar. Invändigt är ”Iridium”
paketet som innehåller grafitfärgade instru-

ment, alcantaraklädda kolfiberstolar och ratt
nytt. Stolarna får den speciella sömmen ”Race
Track” som bara finns till V12 Vantage. N420
får även sportpaketet som standard. Det ger
bilen en hårdare, mer racinglik dämpning och
ett sportavgassystem.
Foto: Aston Martin

Volvotrimmaren Heico var inte sen diffusor.
med att släppa sin version av nya S60. Enligt bilderna vi fått ta del av så ser det
Företaget uppger dock inte motorstyrkan ut som bilen även fått ny fjädring som
i Heico S60:in men med lite lätt modifier- sänker bilen något.
ing och en optimering hamnar man lätt på
över 300 kusar.
Heico-paketet är stilrent som vanligt,
fronten har fått lite större splitters, sidokjolarna är mer sportiga än original samt
bakpartiet har fått 4st utblås och en snygg

presenteras i samarbete med:

Vi söker ideella medarbetare:

Sugen på att hjälpa GreenLight Magazine? Vi behöver nu förstärkning av någon som
kan älskar att skriva och vill utöka sitt CV. Var med i uppbyggnaden av Sveriges nya
mediekanal i bilbranschen.
Vi söker dig som behärskar tal och skrift. Du skall vara social och framåt. Stort
utrymme för egna idéer.
Är detta något för dig?
Kontakta oss via mail på: info@greenlightmag.se
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Effekt/Vridmoment
132 hk / 232 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
Turbokonventerad!
KKK K14 Turbo
K&N Luftfilter
Silikonslangar Från DO88
Egenbyggt Grenrör
2.5” Downpipe & Avgassystem Med
Dubbla Slutrör
Dumpventil Greddy Type RS-kopia
Intercooler Från Golf 4 GTI
2” Intercooler Rör Custombyggt
Malpassi 384 1:1,2 BTR
Växellåda & Koppling Original
Bänkad 2010-06-12
Chassi
TA Technix Coilovers
Fälgar
17x7” Alutec Cult (ET38)
205/40R17 Maxxis MA-Z4S WR
Interiör
Svart Tak
Mätare För Oljetryck, Oljetemp & Lad-

dtryck I Mittkonsolen
Bilstereo/Multimedia
Blaupunkt Barcelona MP3 Huvudenhet
Gas Framhögtalare Och Diskant
Kicker 4” Koaxialer I Hattkyllan
Nån Enorm Baslåda Som Tar Upp Hela
Bagaget!
Slutsteg
Exteriör
IN Tuning Bodykit
Tonade Rutor
VW Ventil Hattar
Svart Tonade Framlampor
Svart VW-märke Bak
Alla lister, Backspeglar, Handtag osv.
Lackat
Vinge
Annan Grill
Emblem Rensad
Framskärmar Valsade 7mm / Sida
Framtidsplaner
Fräschare Lack På Diverse Delar
Clean Baklucka

Lacka Om Framskärmarna
Ta Bort Sidolister I Samband Med Polering
Övrigt
Tack Alla Som Hjälpt Mig Med Bilen:
Tack Till Texon För Lackjobbet
Tack Till Erick & Edge För Mekhjälp
Tack Till Martin På FastOne.se

FOTO : Erick
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Eliten var samlad när det arrangerades motorshow i Vänersborg. För andra året i rad arrangerades WestCoast Motorshow i Arena Vänersborg.

EVENT

Arenan som förra året släppte in både solsken, vind och regn, var nu färdigställd. Arrangemanget var som vanligt professionellt
anordnat och bjöd på en rad kändisar inom
stylingvärlden. Självklart har målet för Pontus
Karlsson som är mässgeneral varit att hitta
de häftigaste och mest omtalade byggena.
Med resultatet i handen, måste man säga att
han lyckats med bravur. För här kunde vi se
pokalplockaren Zpirit, en Mitsubishi Eclipse

Peter Fälts nya show & banbil

I GreenLight Magazines monter
hitade vi tidningens projektbil. Temat var brottsplats

skapad av Lukas Kooz. Även under WestCoast plockade Lukas hem priser.
Det åtråvärda priset för Peoples Choice gick lite oväntat
till en driftinginspirerad fartmaskin från Lidköping. Mässan bjöd på en massa välbyggda bilar och Patrik Hansson som var domaransvarig under mässan berättade att
han tyckte årets bedömningar var de svåraste han gjort.
- Det beror på att de bygger så in i helskotta bra byggen,
säger Patrik.
Tyvärr ställde värmen till det och besökarantal som man
hoppats på blev inte det man hade hoppats på. Men vi
håller tummarna att det blir ett WestCoast Motor Show
även 2011, då seriösa event som detta är enormt roligt
att vara en del av.

Kreativt tänkande har Daniel
i från Strömstad stått för när
hans ford fick ett vattenfall i
bagaget.

Konst fanns det gott om.

Love was in the air

Bedömningen fick mycket
bra beröm från utställarna

Att avsluta dagen med
en öl är ju aldrig fel.

Två goa gubbar från SCStyling

Norskt besök

Grym motorcykel show på
utsidan av arenan

Mässgeneralen Pontus tar
emot pris från SCN

Årets People’s choice vinnare

Text o foto: Daniel Serenus

TEST

Nya Ford Focus RS är en kompromisslös skapelse som snart kan klassas som en legend. GreenLight
Magazine har fått möjligheten att
provköra en bil från Per-Otto Kent
Bil AB i Lidköping. Ford Focus RS
har samma motor som ST generation II, dvs. Volvos T5:a på 2,5 liter,
men har nya kamaxlar, omarbetat
insug och topplock samt större turbo
som ger 305hk, men vår testbil har
fått ett besök hos Volvotrimmarna på
Autotech i Trollhättan. Det har gjort
att siffran nu ligger på över 400 hästar enligt dess ägare. Bilen är för
tillfället inte till salu av bilfirman utan
planeras bli en leksak att köra både

privat och på bana med.
Vi tar en sväng i bilen och får lite känsla av denna omtalade bil. Bilen är
helt underbar att köra och just denna
bil kanske har något hög ljudnivå för
att vara en nästan ny bil. Men det
glömmer man snabbt av när man
trycker på pedalen längst till höger.
Bilen sköter sig bra tack vare den
diffade framvagnen. Man upplever
den inte som en vanlig framhjulsdriven bil utan bilen har egenskaper som
man kan förknippa med bilar som
driver på alla fyra hjulen. Efter några
minuters ren glädjekörning förstår vi
varför bilen blivit kritikerrosad Detta
är en bil Ford helt enkelt inte snålat

med och tittar man under huven så
ser man en påkostad maskin som troligen är relativt slitstark om man kollar
på den tekniska specifikationen. Man
kan ifrågasätta om Ford tjänar några
större pengar på modellen mer än att
få upp ryktet till ett bilmärke som legat på topp 10 när det gäller sämst
andrahandsvärde de senaste 10
åren. Vilket fall har man lyckats skapa en enormt rolig nöjesmaskin som
troligen kommer bli eftertraktad på
begagnatmarknaden om ett par år.
Ford lanserade i år också den mer
eftertraktade RS 500 som är en ännu
mer utvecklad modell med hela 45hästar mer i originalutförandet och med
en rad ny utseende detaljer. Modellen
är endast tillverkad i 500 exemplar,
där av namnet.

Text o Foto: Chrisoffer Talvis

I allmänhet är detta en bil som många familjer tycker om, på grund av kvalitén
och storleken. Enköpingsbon som äger denna bil hade helt andra idéer, han ville
verkligen få bilen att sticka ut ur mängden, samt att verkligen höras.

Reportage

Att bygga om sin bil varje vinter
är något Henrik Andersson gillar att göra, då detta blir hans
tredje version av bilen, som
ägts i fyra och ett halvt års tid.
Första versionen av bilen var
då lackad i tre olika kulörer och
med tribaler längs med sidorna,
som Henrik flitigt körde runt på
bana. Version två, där blev det
ett helt nytt kjolpaket och ny
lack. Denna version kallade han
för Death Dealer, den versionen
fick också tribaler lackade och
inredningen kläddes om helt.

Nu till denna version som sticker ut bra mycket mer än de tidigare versionerna. Runt jul 2009
bestämde Henrik sig för att
bygga om bilen igen och hade
som mål att bli färdig med den
till påsk.
- Denna gång skulle bilen göras
om så att folk verkligen skulle
reta sig på den, säger Henrik.
Kjolpaket som satt monterat
sen version två kom från tyska
företaget CTW Tuning, det fick

sitta kvar i år med några delar förfinade.
Sidokjolarna blev inplastade i karossen,
lister, dörrhandtag, emblem och blinkers blev igenlagda för att göra karossen
jämn. Takvingen plastades in i bagageluckan. Under denna vinter finjusterades
bara några detaljer på karossen för att
bli jämnare och för att passa in i temat.
Lacken har Henrik lagt själv hemma där
han byggt en egen lackbox. Texterna
och motiven som finns på bilen, samt
slutfinishen, gjordes av en kompis. Henrik hittade även ett par fälgar av märket Carmani som han slog till på, men
färgen passade inte in, så de slipades
ner och lackades. För att Audin skulle få
bättre väghållning och få bort den stora
glipan mellan däck och hjulhus sattes
en sänkning på, efter detta hade bilen
en markfrigång på 6 centimeter.
Invändigt gjordes en hel del om, bland
annat blev det lite annat ljudkoncept än
i tidigare versioner. Allt ljud kommer från
MDS, som är en av sponsorerna. Två
basar togs bort, det var sex stycken från
början. Lådan för dessa ligger på 160
liter styck och vikten strax över 100kg.
Fler mellanregister har monterats och
sammanlagt är det 42 stycken högtalare monterade. Bilen är omregistrerad
till två-sitsig då allt bakom framstolarna
är en stol låda. För att driva allt detta har
varje bas varsitt monosteg som lämnar
hela 1700 RMS watt och sen för resten
av högtalarna sitter det 5 stycken 4-kanals steg och ett 2-kanals steg.
- Nyligen när vi mätte upp ljudet spelade
jag 151,5 decibel med ton och 150,6

decibel med musik, vilket jag
är mycket nöjd med, ler Henrik
belåtet.

sig 14 priser hem, vilket inte är
fy skam.
Vi frågade om det kommer att
hända något mer med bilen nu
Stereon driver alltså inte något, under säsongen och det ända
det var meningen från början som skulle bytas ut var backatt den skulle driva något, men speglarna då dessa kommer från
i efterhand är Henrik nöjd med en gammal Volvo. De nya komatt han inte gjorde det. Det går mer från en gammal Saab som
ju åt en massa ström för att driva Henrik tycker lämpar sig bättre
allt detta, till det sitter det sex för temat på bilen.
stycken Tudor Maxxima. När det
är dags att demospelas på träffar Till Elmia nästa år lovade Henrik
kopplas två stycken C-tek 25000 att bilen kommer stå i ett helt nytt
laddare in för att se till att det utförande.
alltid finns ström.
När stereon kopplades in gick - Så länge bilen går igenom bedet åt två stycken rullar med siktningen kommer bilen att byghögtalarkabel och varje rulle in- gas om varje år tills jag säljer
nehåller 200 meter kabel, detta den, säger Henrik med ett skratt.
är enbart högtalarkabel sen kan
vi tänka hur många meter ström
och jordkabel det gått åt till alla
slutsteg och batterier.
Då ljudsystemet väger mycket
sågs motorn över. En RMS-box
från V-tec och ett luftfilter monterades och ett avgassystem
byggdes. En basic trimning med
andra ord, vilket behövs då bilen
väger 2001 kg med fulltank.
Bilen stod klar på Bilsport Performance & Custom Motor Show i
MDS monter, där det demospelades för fullt. Ett pris fick följa
med hem och det var i klassen
Multimedia Car Proffs. Sen efter
det har Henrik hunnit åka på sex
stycken tävlingar och fått med

Porträtt

Under West Coast Motorshow
träffade vi konstnären Bo
Bergman. Bo bor i Värmlandsorten Kristinehamn. Hans
hobby har nu blivit till ett yrke.
Att livnära sig som konstnär är
ingen lätt match och därför har
han nischat sig mot bilbranschen. Bo jobbar med att skapa
handmålade akvareller, men
inte genom pensel och staffli .
Nej, Bo använder datorn som
redskap då hans kunder oftast
vill ha mer än en bild. Bo målar
precis som förhand med genom
ett datorprogram från mjukvar-

utillverkaren Corel. Resultatet
blir nästan densamma och det
är lika mycket hantverk att skapa genom datorn som att måla
för hand. Detta kan vi intyga då
Bo målade en tavla från ett foto
han tagit under just WestCoast
motorshow. Det tog Bo cirka
fem timmar att få klart vår tavla
som vi nu valt att lotta ut till våra
medlemmar under detta nummer av GreenLight Magazine.
Bo har idag flera trogna kunder
inom motorsporten och för personer som har exklusiva bilar.
Men Bo säger att han tror fler och

fler även inom bilbyggarvärlden
kommer att finna hans konstverk intressanta. För man kan
helt enkelt lämna ett foto till Bo
och sedan så gör han en vacker
akvarell. Detta är ju en perfekt
gåva att ge till sina stora sponsorer eller till sig själv i julklapp
och present. Eftersom det tar
lång tid att göra ett porträtt är
tavlorna ganska så exklusiva.
Men eftersom Bo är ganska så
ensam om att göra denna typ av
konstverk är det en unik produkt
han levererar. Vem vet vad en
äkta Bo Bergman tavla är värd

om 50år. Kan vara en investering för framtida generationer.
Bo som just nu är sjukpensionär hoppas kunna livnära
sig på sin konst. Eftersom han
inte kan utföra alla arbeten och
den sjukpenning som Bo får är
skrattretande låg är detta en
viktig inkomst. Bo är även en
duktig fotograf, han äger även
ett portabelt fotolabb som han
lätt kan ta med sig till ett motor
event. Han skriver då ut bilderna han fotat på storlekar upp till
40x60cm. Rätt häftigt att ha på
väggen hemma.

I Rampljuset

Effekt/Vridmoment
301 Hk / 370 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
V6 3.5 Liter
Tätstegad 6-Växlad Manuell Låda
Invida 3” Avgassystem
Injen Cold Air Intake
HKS Iridium Tändstift
Nismo Kylarlock
Nismo Oljelock
Kolfiber Motorkåpa
Kolfiber Kylarplåt
Kolfiber Batterikåpa
Kolfiber Bromsvätskekåpa
Kolfiber Kardanaxel
Tanabe Sustec Glasfiber Fjäderbenstag
Isbisvit Pärlemo Lackerat Spolarvätskelock
Isbisvit Pärlemo Lackerat Expansionlock
Isbisvit Pärlemo Lackerat Styrservolock
Isbisvit Pärlemo Lackerat Olje Sticka
Svart Lackerade Plast Skydd Höger/Vänstersida 3 Lager Extra Klarlack
Interiör
Kolfiber Komplett Mittkonsol
Kolfiber Handtag
Kolfiber Instegslister
Kolfiber Armstöd

Kolfiber Hölje Bakre Stunt Bar
Kolfiber Kolfiber Hölje Bakre Stunt Bar Z
Kolfiber Runt Växelspak
Kolfiber Dörrlist
Kolfiber Lister
Flockad Instrumentbräda
Flockad Del Under/Över Ratt
Flockad B Stolpe
Flockade Dörrsidor
Flockade Instegslister
Sparco Sprint V Stolar
Sparco Underrede Anpassat För 350z
Sparco Sido Fästen
Sparco 4-punkts Bälten Röda
TOORA Mocca Ratt
TOORA Nav
Sportpedaler Aluminium
Svarta Nismo Tygmattor
Oljetempmätare, Voltmätare Samt Inställd På
Digital Hastighetsmätare
Farthållare
Regnsensor
Klimatautomatik
Förvarings Fack
Dvd/Cd
Automatiskt Avbländande Backspegel
Exteriör

Aeroworks Bodykit (modifierad För Optimal
Passform)
Kolfiber Huv Seibon
Kolfiber Nismo Vinge
Kolfiber Nismo Speglar
Kolfiber Nismo Fönsterkarm
Kolfiber Handtag
Kolfiber Z Emblem
Kolfiber Ögonlock
Kolfiber Reg.Skylt List
Nismo Ventilhattar
S2000 Antenn
Z Diod Spec Baklampor
Svart/Pärlemo Nissan Emblem Bak
Xenon 8000k Halvljus
LED Dioder Positionsljus
LED Dioder Skyltbelysning
Silver Vision Blinkerslampor
Svart Nät I Front/Motorhuv
Svart Sprint Huvlås
Tonade Rutor Runtom Styrka 20%
Smoke Skyddsfilm På Strålkastare
Liten Skylt Fram (Klistermärke)
Ingen Modellbeteckning Bak
Tidigare Ditec Lackförseglad
Framtidsplaner
Cusco 4punkts Bur
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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

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

Projektbilsbyggandet fortsätter, Vi
har nu demonterat ned läppen fram
för att hitta en ny lösning som passar bilen bättre. Men vi ville göra
ett test på bilen huruvida dyra och
exklusiva bromsbelägg verkligen
fungerar. Därför tog vi kontakt med G
Partners som är svensk agentur för
EBC Brakes. Märket är mer kända
under namnet GreenStuff, RedStuff
och YellowStuff. Det sistnämnda var
produkten vi ville prova. Enligt G
Partners är produkten anpassad för
banracing och rally. I avsikt att öka

bromsverkan, ge ifrån sig mindre
bromsdamm och ge bättre grepp när
bromsarna är varma.
Just YellowStuff är avsedda för tävlingsbruk. Detta belägg är också
godkända för att använda på i vanligtbruk för just motorstarka bilar.
Även om våra 150 + hk inte anses
som motorstarkt är det p.g.a. vikten
på vår projekbil känns bromverkan
som en viktig del. Redan från början
har vi goda förutsättningar då bilen

Projektbilen

original har försetts med högkvalita- - Just EBC beläggen kändes högtiva produkter från fabrik. Fram sitter kvalitativa redan när vi öppnade fördet ok från AP Racing och bak är det packningen, säger Per
Bembro.
Relativt fort gick det att byta belägg
Montering:
och tidsmässigt ingen skillnad mot
EBC kan det här med belägg och att sätta på ett par originalbelägg.
passformen var perfekt enligt vår
montör Pers Verkstad. Eftersom vår Test 1:
bilbyggare Daniel Serénus har då- Uppvärmning & Vardagsåkning:
liga erfarenheter av bromsar som
krånglar, sitter fast och som gett en Att tänka på när det gäller denna typ
massa extra jobb, tog vi hjälp av vår av bromsbelägg är att man inte har
verkstad Pers Verkstad i Lidköping.
extrem bromverkan innan beläggen

är varma. Därför kan man åka runt och
småbromsa lite för att få upp värmen
på beläggen.
När vi väl fått upp värmen på beläggen
är det bara att ut och prova. Det är en
enorm skillnad i bromsresultat på de
nya beläggen gentemot de gamla.
Test2:
på bana:
För att verkligen få se om brombeläggen håller vad tillverkaren utlovar
begav vi oss till en racingbana. Det
var dags att sätta kniven mot strupen.
Vi värmde upp beläggen 2 varv runt

banan och sedan var det bara att
gasa på och bromsa tills högerfoten
blev öm. Resultatet blev förvånansvärt
bra då det märktes en betydlig skillnad
på bromverkan då beläggen var riktigt
varma. Varv efter varv runt banan åkte
vi utan att få nedsatt bromsverkan.
Imponerande var rätt belägg kan göra.

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 o Foto: Christoffer Talvis

REPORTAGE

Inför Banträffen:
Några veckor innan banträffen
skulle vara hade Superior Imports
Major-projekt körts till deras garage
i Katrineholm. Det är Robin Antonssons Toyota Supra MKIV som är
företagets stora projekt för i år. När
vi kom på besök i deras garage på
tisdagen innan träffen höll tre stycken på för fullt med bilen, en av dem
var ägaren själv. Kvällens lista på
saker att göra var, att montera tillbaka vissa delar i motorutrymmet,
lufta bromsarna och kopplingen
samt att dra och koppla färdigt det
sista elektroniken i
nya soppa
systemet. Motorn bänkades och
gjordes klar innan den kom i karossen av Dr Ernie på DTE Racing. Effekten, som lades på en säker nivå
för att gå bra över hela registret,
hamnade på 829 hästkrafter. På
onsdagen hade Robin bokat in en
hjulinställning till bilen då den hade
fått en helt ny hjulupphängning från
KW. När jag kontaktade Mikael på
Superior Imports på eftermiddagen
på torsdagen för att se hur det hade
gått för dem med bilen, fick jag till
svar att de inte hade blivit klara förens på onsdag eftermiddag p.g.a.
massor av felsökning. Nu ska vi
hålla tummarna för att Robin kör
den tiden han har som mål, under
en minut runt ringen.
Superior Imports största fokus på
just denna banträff är deras vita

Nissan Skyline BNR34 GT-R Timeattack som har i stort sett samma
setup i år, som förra året. Med helt
nya R-däck ska Martin försöka behålla sin titel som han tog hem förra
året, Sveriges snabbaste japs-bil.
JDM Face Off:
Mellan sju och halv åtta på morgon befann jag mig vid Superior
Imports garage i Katrineholm för
att åka med dem ner till Kinnekulle
Ring, där Supra Club Sweden
hade anordnat detta banevent.
På plats vid garaget fanns några
kundbilar och en servicebil för att
gemensamt åka ner. En singelkonverterad Mazda RX7 skulle
Martin ”Gzon” Gustavsson mappa
på vägen ner, för även den skulle
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kunna köra bra tider med en rätt
inställd motor. Jag fick äran att åka
ner i deras Nissan Skyline BNR34
GT-R Timeattack och kan inte mer
än säga;
WOW vilken välbyggd bil,
med bara de bästa delarna som
finns att köpas ute på marknaden
har den en effekt på cirka 580
hästkrafter med 1,1 bars laddtryck
och cirka 620 hästkrafter med 1,2
bar laddtryck.
Några mil innan Mariestad tyckte
Daniel Troberg som körde bilen ner
att jag skulle få känna vad bilen gick
för, vi låg i 40-50 kilometer i timmen
sen gav han fullgas och jag satt
fastlimmad mot ryggstödet, vilken
sjuk acceleration. Väl framme blev
bilarna besiktigade, med de van-
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liga kontrollerna som görs innan
bilen får vistas på banan. Först ut
av Superior bilarna som åkte ner
samtidigt från Katrineholm var deras Major-projekt Toyota Supra
MKIV, Mikael på Superior Imports
följde med i bilen. Robin Antonsson
som är ägaren till bilen tog det lugnt
till en början, sen efter två varv var
det full gas. Tiderna blev lägre och
lägre ju fler varv som kördes och
modet att gasa mer. Under dagen
kunde man få hjälp av två stycken
duktiga förare från Superior Imports hur man skulle köra banan
för att få den bästa tiden. En stund
in på eftermiddagen höjde en av
flaggvakterna upp gulflaggan, en
bil hade svängt av banan och stod
på gräsmattan. Kort därefter körde
en bil ut för att bogsera in bilen, det
visade det sig vara Robin’s Supra
som bara hade dött. Efter en kort
felsökning inne i depån hittades felet, det var en strömkabel som var
dåligt isolerad som hade kommit i
kontakt med plåten och gjort kortslutning i bilen.
Runt 13,00 tiden fick banan besök
av ett 20tal lyxbilar som Ferrari,
Lamborghini, Maserati med flera,
många av dessa gasade rätt friskt
på banan. Många av de japanska
bilarna gjorde mycket bättre ifrån
sig på banan än lyxbilarna. Vid
15,00 startade JDM Face Off, som
var den slutliga bankörningen för
de två bilar från varje klubb som
kört den bästa tiden under dagen,
många riktigt snabba tider blev det.

När detta var avklarat fick resten av
bilarna en stund till på att köra några
varv på banan innan dagen var slut.
Vid 16,30 packade alla ihop och vi gick
igenom tiderna, här är topp fem:
1.Martin ”Gzon” Gustavsson,
Superior Imports Skyline BNR34 GT-R
tid: 59,8 sekunder
2.Robin Antonsson, Toyota Supra
Mkiv Timeattack, tid: 1.00,1
3. Erik Gustavsson, Superior Imports Mazda RX-7 FD3s Körd av: Johan Carlsson), tid: 1.00,9
4. Carl-Johan Bergh,
Honda S2000, tid 1.00,9
5. David Hultbom, Toyota Supra
Mkiv, tid: 1.01,3

Martin lyckades i år igen, han får behålla titeln som Sveriges snabbaste
japsbil. Inte nog med att ta hem priset
för snabbaste tid, i topp tre med snabbaste tider runt banan var det bara Superior Imports byggda bilar.
En mycket lyckad dag, bilarna funkade
i stort sett perfekt hela dagen utan att
gå sönder. Vi hoppas att Superior Imports bilar försätter att köra snabba
tider på banan i sommar och bevisar
att detta är de riktigt bra på. Samt att
Robin Antonsson som tyvärr snubblade precis på mållinjen med den tid
han hade hoppas köra på får chansen
att slå den vid ett senare tillfälle i sommar.

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

