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Mycket har hänt i vår lilla värld 
sedan vi släppte nytt nummer, 
Sverige Demokraterna har tagit 
sig in ivår riksdag, tv serien kun-
garna i Tylösand har blivit en 
skandal i svensk tv‐historia och 
GreenLight Magazine har tagit sig 
över 6000 läsargränsen. Vi på tid-
ning är otroligt stolta över att växa 
oss stora,vi börjar bli en tuff liten 
mediekanal. Vi bygger tidningen 
på engagemang och intresse. Det 
tror jag varit en av de bidragande 
faktorerna för att vi skulle lyckas 
få ett innehåll som tilltalar allmän-
heten.
Sedan ställer jag mig frågan, hur 
fan fick en del sina körkort. Tror 
säker jag inte är ensam över att 
ställa just den frågan. Men att 
möta en trafikant på en enkelrik-
tad väg som inte förstår att han gör 
fel kan ju få en att gå i taket. Men 
droppen var nog häromdagen då 
jag snällt åkte in med bil och släp 
på Shell i Ljungskile. Rullade fram 
till pumpen där det stod en Dan-
sk registrerad bil, ta inte illa upp 
Danmark men hur kan man sitta i 
en bil i 10 minuter på förarplatsen 
utan att flytta bilen. Jag kliver lite 
irriterande ur bilen och kliver fram 
mot bilen. Knackar med bestämda 

slag mot rutan där det
sitter en man i 30‐årsåldern 
med sin iphone och surfar runt 
på Facebook. Ber honom flytta 
bilen omgående. När jag gått till-
baka till min bil kliver Dansken ut 
ur bilen och meddelar att han inte 
har någon nyckel till bilen. Utan 
två korvätande kompisar som står 
på Shell har nyckeln. Irriterande 
backar jag bak bilen och släpet för 
att välja en annan pump. Att par-
kera på en bensinstation är okej, 
men inte att blockera pumpen som 
jag skall tanka på. Skärpning Dan-
mark, hade jag nu varit Sverige
demokrat hade jag säker gjort upp 
en scen av det hela, Sagt något i 
stilen, Jävla invandrare som kom-
mer till Sverige och parkerar hur 
ni vill. Klipp er och ge fan i att sno 
våra jobb och kosta staten pengar. 
Man skall väl helst undvika poli-
tik om man driver en tidning men 
tycker ändå inte jag skall ändå 
säga att jag faktiskt gläder mig åt 
att det parti som förespråkade höj-
da drivmedelsskatter inte fick fler 
mandat i riksdagen. Men tur att vi 
har olika åsikter vad vore världen 
utan det, då hade jag ju till och 
med tyckt Lada är en sexig bil.

Äntligen över 6000 läsare Text: Daniel Serénus 
Ledare





Reportage
Text: Christoffer Talvis 

Foto Daniel Serenus

Istället för att använda sig av en lackspruta börjar fler och 
fler att använda vinyl som både skyddar lacken och ger 
bilen ett helt annat utseende. Detta tillvägagångssätt har 
denna Saab 9-5 Kombi använt sig av



Peter Frank, byggherren till denna 
bil, var tvungen att köpa ny familjebil 
då den tidigare bilen var allt för liten 
för barnvagn och allt som ska med i 
bilen när man har familj. Det letades 
bland modeller från Audi, Mazda, 
Volvo och Saab som Peter och hans 
sambo var mest intresserande av. 
Efter diskuterande hemma vid köks-
bordet valdes några modeller bort då 
den utrustningen de ville ha skulle 
göra en ny bil allt för dyr. Till slut 
hittade Peter en laserröd Saab 9-5 
kombi av 2007 års modell hos en bil-

firma i Valskog på Blocket. Sambon 
gillade modellen och det var bara ett 
samtal med banken som behövdes. 
Några veckor senare tillhörde bilen 
familjen Frank.
- En Volvo hade fungerat, men 
bagageutrymmet var inte lika bra 
som i Saaben för den barnvagnen vi 
hade då, säger Peter.
Då bilbyggandet alltid har legat Pe-
ter varmt om hjärtat, skulle inte den-
na bil få se original ut mycket länge 
till. En uppsättning 19 tums fälgar 
beställdes hem från Norge, vilket 

Drapering är ett smart alter-
nativ om man vill återställa till 
original.



visade sig skulle vara billigare än i 
Sverige konstigt nog. För att sänka 
bilen några varv köpte Peter Bilstein 
stötdämpare och H&R sänkfjädrar 
som gjorde bilen 30mm lägre runt 
om samt dämparna var hårdare än 
original, vilket skulle ge bilen en helt 
ny karaktär i väghållning. 
Efter detta skulle det dröja till våren 
innan bilen skulle få en förändring 
då det inte fanns mycket styling 
framtaget till denna bil vid det laget. 
Peter tog kontakt med en båtfirma 
på västkusten och diskuterade idén 
om frontsplitter, de gillade det. I hu-
vudet tänkte Peter att den skulle se 
ut som frontsplitterna på Riegers 
front till Audi A4an.  Per Ola Johans-
son, jobbade vid det laget på båtfir-
ma och trodde inte att det skulle se 
bra ut, men Peter gav inte efter. Det 
tog några veckor att ta fram dessa 
då en plugg var tvungen att skapas 
innan gjutning. Lagom till Bilsport 
Performance & Custom Motor Show 
hade dessa splitters lackats och 
monterats på bilen, resultatet blev 
exakt som Peter önskat.
- Det var tur att jag litade på 
min självinsikt här, jag ångrar mig 
inte en sekund att jag inte gav efter, 
säger Peter.
Under hösten hittade Peter en vit 
rand på motorhuven, då han abso-
lut avskyr skavanker och stenskott 
var detta tvungen att åtgärdas, men 
istället för att lacka om den hittade 
han ett företag i Norge som hade 
kolfibervinyl. På bilden på deras 

hemsida såg vinylen väldigt bra ut 
och det blev en dagstur till Norge 
med familjen samt göra ett besök på 
firman som hade vinylen. Framme 
vid firman tog Peter en koll på kol-
fibervinylen, han blev väldigt bes-
viken. I verkligheten såg den inte 
alls lika bra ut, men han gav det ett 
försök, då det skulle bli mycket bil-
ligare än att lacka om motorhuven. 
Firman fick äran att montera vinyl-
en. Nu efteråt ångrar sig inte Peter 
ett dugg, vinylen såg mycket bättre 
ut monterad på en detalj än när man 
bara kollade på rullen.
Folk gör ofta några förändringar på 
sina bilar under vinter och våren 
innan utställningssäsongen börjar 
igen, det har inte Peter gjort. Han 
gör förändringarna precis innan 
den börjar eller under pågående 
säsong. Bilen ställdes ut på Gatbi-
lar Outdoorshow 2010, bara några 
veckor innan det lämnades bilen 
in för lackskydd som fick göras om 
flera gånger då resultatet inte blev 
som Peter hade tänkt sig. I denna 
veva fick även 19 tums fälgar lämna 
plats för en uppsättning 8,5 tums 
breda Everim Glascow Black, 20 
tum stora. I juni månad hittade Pe-
ter en firma som hade strukturerad 
kolfiberfolie som han beställde hem 
till sin egen firma. När han fick hem 
den monterades detta på flera de-
lar av bilen, folien såg ännu bättre 
ut än den tidigare som var monterad 
på motorhuven. 

Dubbla utblås och emblem-
fritt. Även takvingen gör sig 
fin på plats.



- Ifall jag får för mig att 
vilja ha tillbaka original ut-
seendet på de delar jag satt 
på folien är det bara ta bort 
den, vilket är svårt att göra 
ifall du har lackat delarna, 
säger Peter glatt.
Då bilens originaleffekt inte 
tillfredställde Peter längre 
skaffade han sig en ny turbo 
och inloppsrör från en Saab 
9-5 Aero, tillsammans med 
ny programvara blev effek-
ten något högre. Några nya 
planer med bilen har inte 
Peter just för tillfället, men 
man vet aldrig, kanske fler 
detaljer som blir folierade.



Ett tränat öga hittar en rad 
olika detaljer som bilen fått 
uppgradat sedan den var i 
originalskick.



Effekt/Vridmoment
235 Hk / 420 Nm

Motor, Växellåda, Avgassystem
2.3t Aero BioPower (B235L)
Aero Turbo 
Aero Inloppsrör
Steg 1 Maptun
2.5” Avgassystem Efter Mellandämparen Till 
4” Dubbla Utblås (Rostfritt)
Maptun Fjäderbensstag

Chassi
Bilstein Sprint Stötdämpare
H&R Sänkningssats 30/30

Fälgar
Everim Glascow Black 8.5X20 

Interiör
Original Skinn, Beige Med Ventilerade Stolar 
Fram & Värme I Baksätet
Hirsch Inre Dörrhandtag

Bilstereo/Multimedia
Original

Exteriör
Original
Polerad & Lackförseglad Med Diamond 
Brites Lackförsegling
Solfilm På Alla Rutor
Framrutestreamer

Flatblade
Kolfiberfolie På Motorhuv & Backspeglar
Dekorfolie På Kromet
CustomMade Frontsplitters
Nedlackad
Stötfångare Bak + Dragkroksskyddet Ned-
lackat
Custommade DTM-Läpp
Xenonkonverterade Dimljus
Tonade Framlampor & Dimljus
Målade Bromsok

Övrigt
Tack Till:
Mikael På Bilfix.se 
Rune på Calvinia Lackering
Speedparts.se
YeYe Styling &Wrapping
Ejgde Båt För Framställning Av Min idé Till 
Nya Fronten
A-ALT.Avgassystem AB För Bygget
VaraBilvårdsCenter För Ett Underbart Poler-
ingsarbete. Kan Starkt Rekommendera.
LCT Tryckeri För Visitkorten (www.lctryck.se)
Xzone Bilvård & Verkstad
Pulverteknik i Kungälv AB
Familjen Som Står Ut Med Mig Och Mina 
idéer Och Lilla Alicia Som Kom Med Namnet 
YeYe. 
Hon Kallar Sig Själv Så :)

Fakta



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: Samuel Hübinette

Ålder. 38 år

Bor: Newport Beach Kalifornien

Arbete: Professionell 
Stunt-Racing förare

Civilstatus: Gift med
 Stina Hübinette

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Sedan jag var en liten grabb har jag alltid varit intresserad av bilar. De 
fanns i generna.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken 
nivå tycker du att du ligger på?
Jag personligen är ingen bilbyggare men jag har anställda som är 
definitivt på nivå 10. Med min erfarenhet som förare kan jag ge input till 
mina anställda att bygga vinnande koncept.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Min värsta garageupplevelse var när min farsas stora garage brann 
upp i Jokkmokk när jag var ung. Jag var hemma och såg lågorna flam-
ma och jag bara rusa in och körde ut en Volvo BM 840 traktor sedan 
gick allt bort. Jobbigt med alla verktyg.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det elektriska är något jag har svårt med.

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Min farsa Kjell Hübinette har alltid varit min förebild. Han lärde mig allt 
ifrån att åka på bredden till att meka med bilar, lastbilar, skotrar, trak-
torer.

Bästa garage drycken?
Någonting kallt. 

FAKTA



PULSEN
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Hela mitt liv har med bilar att göra. Mitt jobb är att köra bilar. Allt ifrån 
stuntkörning i reklamfilmer och Hollywoodfilmer, drifttävlingar och de-
mokörningar

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag har två bilar i mitt eget team SHR-Dodge-Bfgoodrich drift-team. Min 
andra förare som kör Dodge Vipern kraschade förra tävlingen så den är 
ramsned. Nu håller vi på att fixa den. Jag har precis byggt om 5 Dodge 
Chargers för filmen Fast and Furious 5. Vi byggde om dem för att vara 
lättare att drifta med. Vi modifierar även min Drift Challenger för att göra 
den snabbare för nästa tävling. Sedan så börjar vi med att modifiera två 
Mitsubishi EVO bilar för X Games SuperRally som jag ska tävla i. 
För mer information gå till www.hubinetteracing.com





Evenemang
Foto: Rani Salam

GreenLights Magazines fotograf Rani Salam 
besökte Bilsport Action Meet på Mantorp.



En riktig viking

The twins



Bröderna Lööf var på plats 
för att visa sina unika 
Volvobyggen



Tyskt lowriderbygge från 
Borås.



Tuningcar
Foto: Foto: Lukas Bramstedt

Nm1334 hk / 1600 Nm



Tuningcar
Foto: Foto: Lukas Bramstedt

i Rampljuset
Effekt/Vridmoment
500+ Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
SR20DET
Linehornat & Toppdeckat Block
Planad Topp Med Mira-frästa Ventilsäten & Inslipade Ventiler
CP Kolvar 0,5mm Ö.D.
Eagle Stakar
ARP Bultar Till Vevstaksöverfallen
ARP Bultar I Toppen
ACL Calico Coatade Vevlager
ACL Calico Coatade Ramlager
ACL Calico Coatade Axiallager
Cometic Ståltopplockspackning
HKS Steg 1 Kammar (256 In, 264 Ex)
Vision Ställbara Kamdrev
Greddy Rocker Arm Stoppers
Greddy Ventilfjädrar
Custom Toppmount Grenrör
Garrett GT3582R
Tial 40mm Wastegate
Taka Racing Stålomspunna Olje- Och Vattenslangar
SARD 850cc Spridare
Motoria Catback
100-cells Racecat
Custom Downpipe/Frontpipe
Greddy Intake Högglanspolerat
Nissan N15 70mm Gasspjäll Med Tomei Adapter
Z32 LMM
Dubbla Walbro GSS341 255 l/h Bränslepumpar
57mm Aluminiumkylare
Autobahn 88 Blåa Kylslangar I Silikon
Frontmonterad Intercooler
Apexi Power FC Stand-Alone Sprut Med Commander
Greddy Profec B Spec-II Laddtrycksstyrning
Fidanza Svänghjul
OS Giken Växellåda
RPS 6-puckad Koppling
Nismo Slavcylinder Och Stålomspunnen Slang
Polerad Ventilkåpa

Nismo Kylarlock
Hello Kitty Oljelock
Oljekylare Med Termostat
Nismo Motorkuddar
Nismo Växellådskudde
Chassi
K-Sport Coilovers
Customgjorda Solida Alubussningar I Bakvagnen
Freeline Industry Diff Bussningar
Motoria Främre Fjäderbensstag
Motoria Bakre Fjäderbensstag
Cusco Toe Stag
Cusco Camber Stag
Cusco Front Traction Stag
Ikeya Traction Stag
Fälgar
18” Ace Rex, 8,5” Fram & 9,5” Bak
Interiör
Sparco Mattor
Momo Pedaler 
Momo Raptor Växelspaksknopp (Röd Alcantara) 
Momo Växelspaksdamask (Röd Alcantara) 
Vita Mätartavlor 
Aluminium Ringar Runt Mätarna
Autometer Pro Comp Ultra-lite Laddtryck & Oljetemp. Mätare I 
A-stolpen
Autometer Pro Comp Ultra-lite Avgastemp.-Mätare Istället För 
Askkopp
Diverse Plastdetaljer Lackade I Stålgrått
Apexi RSM
Apexi Turbotimer
Bilstereo/Multimedia
Pioneer DEH-P9600MP 
Rockford Fosgate T162C Power I Hatthyllan
Exteriör
Original
Kouki Grill
Borttagen Bakre Torkare



Under hösten 2010 lanserar 
Street Cars Fest en kundklubb för 
alla bil- och motor-intresserade 
- Black Elephant. Den grundläg-
gande idén är att skapa värden 
för klubbens medlemmar genom 
att erbjuda dessa en kombination 
av ekonomiska och icke-ekono-
miska förmåner.
”- Exempelvis har vi uppmärksam-
mat svårigheten som många bil-
byggare har, att förverkliga sina 
idéer och drömmar, då kostnad-
erna ofta blir alldeles för höga. 
Många vet inte heller hur de ska 
väcka intresse för sina projekt 
hos presumtiva sponsorer. Nu 
kliver vi in som en dedikerad part 

som kan föra bilbyggarnas talan 
gentemot, sponsorer, leverantör-
er, samarbetspartners, arrangör-
er etc.”, säger Jensi Eredics 
grundare av Street Cars Fest.
Black Elephant ska kontinuerligt 
presentera attraktiva erbjudan-
den till klubbens medlemmar, 
specialpriser på produkter och 
tjänster, förmånliga hyresvillkor, 
”prova på”-erbjudanden, rabat-
ter och andra förmåner. Under 
hösten lanseras en ny hemsida 
och i början av nästa år kom-
mer nyhetsbrev kontinuerligt att 
skickas ut till alla medlemmar.

Som i de flesta klubbar finns 

det ett medlemskort. Kortet ska 
fungera som ett VIP-kort vid olika 
evenemang, mässor, förhands-
visningar på bio, och andra spe-
cialarrangemang. Kortet har 
även en betal- och kreditkorts-
funktion och är anslutet till Mas-
terCard och gäller på 24 miljoner 
inköpsställen i världen.

“Black Elephant 
ska kontinuerligt 
presentera attrak-
tiva erbjudanden”

Musik 
topplistan  av 
dj Daniel S

Swedish House Mafia Vs. Tinie Tempah
MIAMi 2 IBIZA

Taio Cruz
Dynamite

Tim Berg
Bromance

Daniel Adams-Ray
Gubben i lådan

Shakira feat. Dizzee Rascal
Loca

1

2

3

4
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presenteras av:



Jobbpro�len bemanning: 

Vi söker en kalkylator
Jobbet skall utföras i Uddevalla 

Jobbpro�len.se är ett bemanningsföretag i trestadsregionen och söker nu för kunds räkning Kalkylator 
Som kalkylator driver du processen från förfrågningsunderlag till färdigt 
anbudsförslag. Arbetet består bland annat av att självständigt upprätta 
kalkyler, ha kontakt med underentreprenörer och leverantörer. Upprätta 
förfrågningsunderlag, utvärdera inkomna anbud, ta fram tidplaner samt 
att skriva anbud. Du bistår övrig projektorganisationen med inköp till 
projektet och är ett stöd för organisationen under projektets genomförande. 
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har förmåga att arbeta 
självständigt. Du är en positiv person som har ett öga för 
detaljer samt att du är bra på att prioritera. 
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med mycket goda utvecklingsmöjligheter. 

Du ska ha hög social kompetens och kunna jobba självständigt och i grupp. 
Jobben vi erbjuder löper över längre perioder och ni kommer att jobba som uthyrd konsult vilket ställer 
krav på din personliga lämplighet.

Skicka ditt CV till:  christian@jobbpro�len.se 



Från Japan
Foto: & Text: Tony Pettersson

Nu sitter jag här och ska skriva min 
första artikel som utrikeskorrespon-
dent i Japan.
Jag tänkte börja med en artikel om 
det kommande eventet på Ebisu Cir-
cuit som går av stapeln i november. 
Då är det dags för årets tredje och 
sista Drift Heaven Week/Drift Mat-
suri. Denna vecka innehåller bland 
annat fri körning under 5 dagar, 1 ut-
bildningsdag/förarträning som hålls 
utav D1-förarna Kumakobo & Suena-
ga från Team Orange. Som final på 

denna driftingvecka hålls den stora 
och prestigefyllda finalen i drifting-
serien G1GP.

G1GP är en tävling enbart för utlän-
dska förare och körs som en vanlig 
driftingtävling med träning, kval och 
utslagning. Priserna är bland annat 
produkter från lokala trimfirmor samt 
en förarlicens till D1SL.
Domare är förövrigt de redan om-
nämnda Team Orange-medlemmar-
na.

G1GP-finalen har för närvarande 
47st förare anmälda med förare från 
bland annat USA, Australien, Neder-
länderna, Skottland och Sverige. 
Endast 2 stycken förare kommer att 
representera de skandinaviska län-
derna i denna tävling, det är jag, Tony 
Pettersson, samt Mikael “Wunder-
baum” Svensson (Team Raidopower 
Motorsport).

Jag tänkte nu berätta om vårat sa-
marbete inför detta event och vad jag 

har gjort de senaste veckorna.

Allt började med att jag för några år 
sedan läste om denna tävling och 
drömde mig bort 
- Jag måste besöka denna täv-
ling någon gång! 
Sedan började jag studera i Japan 
och nu fanns det ingen ursäkt längre 
– G1GP here I come! 
Jag började samla information om 
lämplig tävlingsbil, boende, avgifter 
etc och det ledde till slut till att jag 



kom i kontakt med ett företag här 
i Japan som bland annat säljer 
driftingbilar och dessutom kunde 
hjälpa till med allt praktiskt runt 
omkring inför denna tävling – full-
träff!
Under tiden hade jag hela tiden 
haft kontakt med min enda 
långvariga sponsor, Raidopower, 
som alltid stöttat mig i mitt bilin-
tresse. Efter en hel del mailkon-
takt fram och tillbaka ville dem 
hjälpa till och stötta mig i detta 
projekt, som de tyckte var ett ro-
ligt initiativ. 
Det hela resulterade i att Raido-
power Motorsport kommer stå 
som huvudsponsor, och inte 
bara det, de skickar även ner Mi-
kael “Wunderbaum” Svensson, 
Sveriges troligen mest erfarna 
internationella driftingförare efter 
Samuel Hübinette.
Men det hänger även med två 
personer till, Joachim Lindqvist 
följer med som mekaniker och 
Göran från Deltaphoto.se som 
ska dokumentera allt som hän-
der under veckan.
Jag kontaktade Mikael och vi 
pratade ihop oss och kom fram 
till att vi skulle köpa tävlingsbilen 
tillsammans för att få en så bra 
bil som möjligt. Sagt och gjort, 
jag kontaktade företaget i Japan 
och berättade vilken budget vi 
hade och redan samma vecka så 
stod vi som ägare för en Nissan 
s13 Silvia som tidigare ägts av 
ett känt trimföretag här i Japan 



kallat ”Garage Ash”.
Vi är båda mycket nöjda med bilen så här 
långt och hoppas att den kommer vara en 
av de 32 som kvalar in i tävlingen. Vi har 
den senaste veckan diskuterat mycket runt 
vårat äventyr och ser fram emot att ha en 
underbar vecka uppe på den legendariska 
Ebisu-banan, samtidigt få tips och coach-
ning från de bästa driftingförarna som finns 
i Japan. 
Vill ni veta hur det gick under veckan för 
mig, Mikael och Team Raidopower Motors-
port får ni inte missa nästa nummer, då ni får 
ta del av vårat äventyr i öst.
På återseende Tony

“ Domare är 
förövrigt de 
redan om-
nämnda “

Kolla med oss, vi har bra priser
och alltid förstklassig service!
mer info på: www.absolutdack.se
 





Det talas mycket om uppföljaren till kassasuc-
cén Fast and  Furious 4. Att filmen blir av är 
nu bekräftat och enligt källor återfinner vi även 
en rad olika kända karaktärer. Bland rollistan 
hittar vi Vin Diesel som spelar Domino Toretto. 
Jordana Brewster som Mia Toretto, syster till 
Domino. Sedan har vi vår allas Paul Walker 
som Brian O’Conner. Sedan kommer vi återse 
Tyrese Gibson i rollen som Roman Pearce. 
Matt Schulze som vi kunde se som karaktären 
Vince är också tillbaka i kommande filmen och 
kanske den avslutande filmen i serien Fast & 
Furious.

Rappartisterna Don Omar och Ludacris skall 
man även kunna se i dessa filmer. Mest spän-
nand är att även Han, mannen som sprängdes 
i Tokyo Drift är back. Ser ni Los Bandoleros 
som är en för film till Fast and Furious fat-
tar man lite mer av hur allt ligger till.  Rycktet 
säger att man kommer släppa filmen nästa år 
och under labeln “Fast Five”

“Vin Diesel som 
spelar Domino”



i Rampljuset
Foto: Foto: Lukas Bramstedt

Effekt/Vridmoment
125 Hästkrafter
Motor, Växellåda, Avgassystem
Extraktorgrenrör
Shortshift
Japsdämpare
Simota Kolfiber Filter
Chassi
Egenbyggt Fjäderbenstag
Coilovers
Fälgar
18” Tenzo-R Fälgar 
Interiör
Honda Civic Type-R Framstolar Och 
Baksäte
Svart Flockad Inredning Samt Vissa 
Detaljer Klädda Med Röd Vinyl
röd Golvmatta
Ombyggda Dörrsidor
Armstöd
Bilstereo/Multimedia
Kenwood Dvd-spelare Med Inbyggd 
Skärm
Infinity 6.5” Högtalare
Soundstream Diskanter
Audiobahn Slutsteg
Audiobahn 10” Bas
Exteriör
Skärmbreddad
Inplastad Läpp I Fram Kofångare
Igensvetsade Sidolister
Igensvetsat Antennhål
Spoon Kolfiber Sidospeglar
Spoon Kolfibervinge
Seibon Kolfiberhuv
Svarta Klarglaslyktor
Kolfibertak (Draperat)
Röd/Vita LED baklyktor

Lackad I Röd Candy Med Gulddetaljer



DÄCKVERKSTAN
BALANSERING - DÄCKBYTE 
HJULINSTÄLLNING - M.M.

DÄCKHOTELL
TVÄTTNING AV DÄCK&FÄLG
MER PLATS I GARAGET

FÖRSÄLJNING
HOS OSS HITTAR DU 
DINA DÄCK & FÄLGAR 

Välkommen
till en riktig däckverkstad

DU HITTAR OSS
I LIDKÖPING
VI LIGGER IHOP MED PERS VERKSTAD:
Skaragatan 73, vid Auto Experten



Trettio år efter debuten på bilsa-
longen i Genève 1980 presenterar 
nu Audi en konceptbil som hyl-
lar framgångssagan om quattro: 
Audi quattro concept. En futuristisk 
tolkning med många historiska de-
taljer.
Audi quattro concept är ren kör-
glädje med en 408 hk femcylind-
rig turbomotor, en lätt kaross och 
– självklart – den senaste genera-
tionen av den permanenta fyrhjuls-

driften quattro.
Den nya Col de Turini-vita kon-
ceptbilen väcker minnen av en an-
nan legendarisk förfader: 1984 års 
Sport quattro, en 306-hästars evo-
lution av Audi quattro coupe med 
förkortad hjulbas. Den nya kon-
ceptbilen är baserad på Audi RS5 
men har ett kortare axelavstånd 
(150 millimeter) samt sänkt tak-
linje med cirka 40 millimeter för 
ökad smidighet och lägre vikt. Pre-

cis som föregångaren från 1984 
är även årets konceptbil tvåsitsig. 
Den kraftigt modifierade karossen 
är i huvudsak tillverkad i aluminium 
(Audi Space Frame) – med huven, 
bakluckan och en del andra kom-
ponenter i kolfiber. Detta gör att 
Audi quattro concept endast väger 
1 300 kg, nästan identiskt med 
Sport quattro.
RS5:ans åttacylindriga motor har 
ersatts av en extremt kompakt 

AUDI CONCEPT



turboladdad, rak femcylindrig 
motor med rötter i ytterligare en 
sportbil från Audi – TT RS. I Audi 
quattro concept utvecklar den län-
gsmonterade FSI-turbon 408 hk 
mellan 5 400 och 6 500 r/min. Det 
maximala vridmomentet på 480 
Nm är tillgängligt redan vid 1 600 
r/min och förblir konstant ända 
upp till 5 300 r/min. Kraften förde-
las efter behov via en sexväxlad, 
manuell låda. 0 till 100 km/h går 
på 3,9 sekunder.
Trots prestandasiffrorna är Audi 
quattro concept överraskande 
sparsam och kräver bara 8,5 li-
ter/100 km vid blandad körning. 
Den höga effektiviteten kan till-
skrivas kombinationen av FSI 
(direkt bränsleinsprutning) och 
turboladdning – två av Audis kärn-
tekniker.
Senaste generationen quattro
Audi quattro concept använder se-
naste generationen quattro med 
centrumdifferential med kronväx-
el som är kompakt, lätt och kan 
variera fördelningen av drivkraft 
mellan fram- och bakaxel över ett 
brett spektrum – blixtsnabbt. Som 
ett komplement är Audi quattro 
concept även utrustad med sport-
differential som aktivt distribuerar 
vridmomentet mellan bakhjulen.
Audi quattro concepts köregegen-
skaper är kompromisslöst exakta, 
med en stabilitet som garanterar 
maximal körsäkerhet. Styrningen 
kopplar samman föraren med vä-

gen för att ge känslig, fint avstämd 
feedback. Den är även utrus-
tad med borrade kolfiber-kera-
miska skivor fram som greppas 
av sexkolvs fasta bromsok. Audi 
quattro concept rullar på gjutna al-
uminiumhjul med sju dubbelekrar 
– 9Jx20-hjul med 275/30-däck.
Design
Designen är aggressiv och kom-
pakt och visar tydligt vilken kraft 
Audi quattro concept erbjuder. Det 
låga taket sänker bilens visuella 
tyngdpunkt och den kraftfulla C-
stolpen är helt klart en hyllning till 
formgivningen av ur-quattro.
Hjulhusen i de välvda skärmarna 
är tydligt utsvängda – som häm-
tat från designspråket hos Sport 
quattro. Samma gäller det dis-
tinkta luftutsläppet på höger sida 
av huven, som låter den femcylin-
driga motorn andas friare.
Single-frame-grillen är nu utan 
kromad ram vilket ger den en funk-
tionell och teknisk karaktär. Stora, 
upprätta luftintag i hörnen av stöt-
fångaren signalerar kraft och sam-
tliga ljusenheter använder högef-
fektiv LED-teknik och förändrar 
sitt utseende beroende på vilken 
ljusfunktion som aktiverats.
Användningen av kolfiber är stor 
– bland annat baklucka och mo-
torhuv samt den stora spoilern 
som är integrerad i bakluckan och 
fälls ut automatiskt vid behov samt 
kan justeras för maximalt mark-
tryck.



Interiören i kupén är nedbantad 
och ren. Förkortningen av hjul-
basen innebar att baksätet från 
RS 5, på vilken konceptet är 
grundad, försvann. I dess ställe 
finns en hylla för hjälmar eller 
bagage.
Instrumentpanelen är helt digi-
tal. Den stora, tredimensionella 
skärmen innehåller all den in-
formation som föraren önskar 
och ersätter därmed också den 
klassiska centralskärmen för 
MMI. Detaljerna i förarmiljön 
som påminner om som såväl ur-
quattron och Sport quattron är 
många.
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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 

Fotograf
Guiden



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 

Rekommenderade 
Företag



Projektbilen

Höstmörkret har slagit in och längtan 
efter sena nätter i garaget har drabbat 
vårt projektbilsgäng. Till skillnad från 
förra året kommer projektbilen vara 
ett team, för att tillsammans kunna ta 
del av allas kunskap. Klara teammed-
lemmar är Daniel och Leif Serénus 
som står som ägare till bilen, chefs-
mekaniker är Per Gustavsson ägare 
av Pers Verkstad, ICE ansvarig blir 
Jonas Johansson. Sedan ser det ut 
som att projektbilen behåller nästan 

alla sina sponsorer och välkomnar 
även en del nya partners till bygget.
 
Första paketet har nu anlänt och då 
är det ett tecken på att projektet start. 
Paketet innehöll nya produkter till bil-
ljudsbygget som kommer inledas så 
fort de fått ut inredningen ur bilen 
bekräftar Daniel. Produkterna kom-
mer från nya partnern Ljudia och eft-
ersom bilen inte har något stort och 
lättarbetat utrymme var det viktigt att 

jobba med en partner som är kreativ 
och har bra produkter berättar Jonas 
som kommer ansvara för installa-
tionen.
- Vi är ju lite allergiska mot vikt 
och det gjorde det extra svårt att just 
hitta produkter som passar för ett ljud-
bygge, säger Daniel
Men nya partnern Ljudia var tillmötes-
gående för just utrymmet och vikten. 
Därför presenterade de sitt lättvikts-
steg Zachry K475 som föll teamet i 

smak. 
- Sedan hade ett krav om att allt 
skulle se exklusivt ut och passa med 
sportbilskänslan vi vill förmedla med 
bygget, säger Daniel 
Här fick Ljudia tänka till då exklusivt 
inte alltid passar ihop med ljudkvalité.  
Men efter lite mail-konversation ihop 
med produktchefen Johan på Ljudia 
fick vi rekommenderat Zachry XLNT-
620 som med sin design passade hel-
heten teamet vill uppnå.



Daniel berättar att planerna för 
i år är att fortsätta att få till den 
perfekta inredningen. Fronten 
skall förstärkas och lagas upp. 
Sedan välkomnar vi Adrian 
styling som ny kolfiberpartner. 
Adrian kommer att ansvara för 
kolfiber arbetena som kom-
mer att utföras. Sedan finns 
det önskemål om att hinna 
med lite motoruppdateringar 
inför nästa säsong. 
- Vi är nöjda med att 
påbörjat projektet nu och till-
sammans skall vi nog få till 
bilen som önskat, säger Dan-
iel
  

Första paketet har 
anlänt.

Lättviktare från
 Ljudia.



Officiella Partners

www.collexstyling.se

www.fordonsoptimeing.se

www.blueride.se

www.biltuning.se

www.improxcustoms.se

Officiell bilverkstad:

Officiell leverantörer:

wargia engineering, 
Tengrengstorp i Vänersborg

Vargöns Mekaniska, 
Vargön i Vänersborg

Dalhems
www.dalhems.sewww.hova.com

www.persverkstad.se

Officiella Partners

www.trendab.se

www.vinylmakeupjonkoping.se
Officiell Fälgleverantör:

Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

Solfilm & Säkerhet 
www.solfilmosakerhet.se

Officiell multimedia leverantör

www.adrian-styling.com

www.xenonkungen.se

www.ljudia.se
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Effekt/Vridmoment
166 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
Original
KN Sportluftsfilter
Chassi
H&R Sänkningsfjädrar
Fälgar
18” Ruff R934
Interiör
Instegslister Med Neon

Lackad Inredning (Nissan EV2)
Bilstereo/Multimedia
Pioneer DVD
Kicker 6,5” I Framdörrarna Med Kicker 
Diskanter 
Original Högtalare I Bakdörrarna 
(Bose) 
Original Baslåda I Bagaget (Bose) 
Inplastad 7” Skärm I Mittkonsollen
Exteriör
Bodykit Maxton Design

GPS Antenn Stylexperten Style
Audi A6 Sidoblinkers Med Chromeb-
ulb Lampor
Framtidsplaner
Byta Sidoblinkers
Stabilisatorstag Skall Monteras
Avgassystem Uppdateras
Breddning Av Karossen
Ljudbygge Inkl TV & Tv-Spel
Plasta Ihop Bodykitet Med Karossen



Reportage
Text: Christoffer Talvis 

Foto Daniel Serenus

Att denna Nissan 200sx blivit något annat än väl genomgången är att 
ljuga, här har inget lämnats åt slumpen. Med en finish utöver det vanliga 
gör den sig rätt både på utställningar och på banan där det brukar gå både 
brett och fort.



Under åtskilliga år har den 
19-åriga killen Calle Lin-
narsson från Falköping varit 
mycket intresserad av just en 
japansk bilmodell och det var 
Nissan 200sx. Det var strax 
efter han gick ut gymnasiet 
som bilintresset tog fart på 
riktigt när han fick jobb som 
lagerarbetare/säljare på trim-
företaget KL Racing. Calle 
fann en mycket billig Nissan 
200sx s14 av 1995 års mod-
ell på internet. Det blev genast 
en resa dit för att kolla på bilen 
och då bilen var så pass billig 
hade han räknat med att det 

skulle vara några fel på den. 
Calle köpte bilen men på vä-
gen hem märkte han att den 
var väldigt slö och att turbon 
inte gav den lilla extra knuffen 
som den brukar göra på tur-
bobilar. Väl hemma i garaget 
började han att felsöka bilen. 
Ett trycktest gav resultatet att 
intercoolern var trasig.

- Att byta ut intercoolern 
gick fort och smärtfritt att göra, 
säger Calle.

Tyvärr blev inte bilen mycket 
piggare, då började han att 

Reportage



montera bort ventilkåpan för att 
se att allt stod rätt till innanför. 
Calle märkte då att kammarna 
var nedslitna och utöver detta 
var det ganska mycket spån 
och smuts. 

Det var nu allt började hända, 
första planen var att leta reda 
på några kammar som var i bät-
tre skick.
- Men efter ett tag insåg 
jag att det var lika bra att mon-
tera värre doningar när jag ända 
var igång, ler Calle.
Motorn lyftes ur och hela plock-
ades isär. En vecka efter att 
han fått hem bilen var den totalt 
nerriven, blocket borrades upp, 
honades och planades, allt för 
att vara i bästa skick när alla 
värre saker som blivit beställda 
skulle monteras. Då Calle inte 
har ro att sitta stilla en längre 
stund tog det inte allt för lång tid 
att montera ihop motorn när de-
larna väl kom.  

För att matcha motorns effekt 
ville Calle göra något åt utsidan 
av bilen när den ända var ner-
plockad i molekyler. Bilen fick 
sig en breddning som gör bilen 
10 centimeter bredare bak och 
6 centimeter fram, Kjolpaketet 
som han använde sig av, anser 
vi vara bland dem snyggare till 
dessa bilar, kommer från US-
style. Fronten och bakspoilern 
är till en Nissan Silvia s15, detta 



för att få den mer lik dens-
amma, även strålkastar-
na kommer från s15. 
Sidokjolarna och bak-
spoilern plastades ihop 
med karossen. Original 
motorhuv fick ge plats för 
en ventilerad av kolfiber 
från Seibon. För att få till 
det rätta drifting-stuket 
på bilen monterades 
en hög aluminiumvinge 
som även hjälper till 
med fästet i högre has-
tigheter. För att förbättra 
vägegenskaperna med 

den mycket förhöjda ef-
fekten ersattes original 
bromskivor med EBC’s 
borrade och slitsade. 
De nyps åt av Red stuff-
bromsbelägg. Bilen var 
alldeles för hög fortfar-
ande och ett par sänkfjä-
drar skulle inte hjälpa då 
Calle ville få bilen ännu 
närmare backen. Enda 
alternativet var då en up-
psättning coilovers som 
har flera inställningsmöj-
ligheter.
När alla delar hade prov-

“De nyps 
åt av Red 

stuff-
broms-
belägg”



monterats lämnades bilen 
och delarna in för lack och 
det blev en vit kulör. Den 
vita färgen gjorde sig riktigt 
bra på bilen och det är svårt 
att inte gilla den. 

Nu började letandet efter 
fälgar, då det finns en up-
psjö med fälgar som gör sig 
riktigt bra på japanska bilar. 
Ett populärt märke är Volk 
men inga från deras utbud 
föll Calle i smaken. Han 
fastnade istället för Ultralite 
Atec II som är svarta med en 
röd kant runt, otroligt läckra. 
Bilen började bli färdig men 
Calle ville ha en inredning 
som matchade resten av 
bilens utseende.

För det första kapades gol-
vet upp för att kunna måtta 
in hur Sparco-stolarna skulle 
vara monterade, då Calle inte 
tyckte han satt som han ville 
med de befintliga stolsfäste-
na. När detta var klart byg-
gdes instrumentbräda och 
mittkonsoll om för att mätare, 
laddtrycksstyrningen, dvd-
skärm skulle smälta in på ett 
snyggt sätt. Då Calle är svag 

för flockning fick de flesta 
delarna inuti bilen flockas i 
svart. Baksätet kläddes om 
från den tråkiga tygklädseln 
till läcker alcantra. För att 
inte bara höra det ljuvliga lju-
det från motorn monterades 
några högtalare in men på 
diskreta ställen för att inte 
förstöra stuket på bilen allt för 
mycket. 
- Det kan vara skönt att 



ibland få lyssna på lite musik 
också, säger Calle.

Bilen premiärvisades på Bil-
sport Performance & Custom 
Motor Show i april detta år. 
Det ända som han inte hann 
färdigt med till mässan var 
mappningen av motorn som 
gjordes strax efter. Det var här 
strulet började, under själva 
mappningen blev grenröret 
för varmt och ett hål smältes 
upp samt att turbon rasade. 
När detta var fixat gjordes en 
ny mappningoch effekten blev 
hela 541 hästkrafter och 621 
newtonmeter. Bygget har tagit 
ungefär sex till sju månader för 
Calle att bygga, och han har 
jobbat på nästan dag och natt 
för att bli klar. Men vi kan ju se 
att resultatet har blivit otroligt 
bra. Vi kan tänka oss att det är 
flera personer här i landet som 
skulle vilja äga denna bil. Se-
nast här i somras ställde Calle 
ut bilen på Westcoast Motor-
show där han tog hem Peoples 
Choice.
- Det är riktigt kul att man 
får ett pris som detta efter allt 
slit, säger Calle nöjd.
Vi frågade honom om han var 
klar med bilen eller om det 
fanns fler planer. Svaret blev 
att ett motorbyte ligger långt 
fram i planeringen tillsammans 
med ett par mindre förändrin-
gar.

Fakta
Effekt/Vridmoment
541 hk / 621 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
BLOCKET
Borrat (86.5mm)
Honat
Planat
Tvättat
Linehonat
Smidda CP Pistons (86.5mm)
Eagle Rods
ACL Lager I Hela Motorn
ARP Bultar I Hela Motorn
Veven Balanserad Och Polerad
Svänghjulet Lättat Och Balanserat
Ny Oljepump
Nya Packningar
TOPPEN 
Toppen Tvättat
Portade Insug Och Avgaskanalar
Omgjorda Förbränningsrum
Planad
Nya Ventiltätningar
Nya Ventilstyrningar
Brian Crower Steg 3 Kammar (272 Duration, 
12.5 Lyft)
Brian Crower Titan Retainers
Brian Crower Valve Springs
Nya Nissan OEM Ventiler
Nya Vippor
Nya Hydrauliska Lyftare
HKS Rocker Arm Stoppers
Borttagen VTC
AVGAS
Garett GT3076r Turbo
Torque Grenrör, Ombyggd, Topp Monterat
40 mm Tial Wastegate
3” Egenbyggd Downpipe I Rostfritt
3” Egenbyggt Avgasstystem I Rostfritt Med 
2 Dämpare
BRÄNSLE
En Wallbro 255 Till Catchtank
Bosch 044 Till Matning
Sard 850cc Spridare
Z32 Bränslefilter
Stålomspunna slangar
ELEKTRONIK
Apexi AVC-R Laddtryckstyrning
Apexi Power FC
Z32 LMM
DRIVLINA
Spec3+ Koppling, Sex Puckad Sinterlamell 
Med Fjädrat Centrum
Orginal Växellåda

Original Diff
ÖVRIGT
Aluminium Kylare
Setrab 32 Radigt Oljekyl
Oil Relocation Kit
E85 
2.0 Bar Laddtryck
Chassi
BC Racing Br Coilovers 
Fälgar
Ultralite Atec II 18x9.5
Skodda med 225/40 -18
Interiör
Ombyggd & Flockad Instrument Panel Med 
3 Mätare
Ombyggd & Flockad A-stolpe Med 1 Mätare
Nästan All Inredning Flockad
Växelspaksdamask I Alcantra
Sparco Techno Växelspaksknopp
Sparco Chrono Stolar I Fram
Sparco R323 Mocka Ratt
Baksäte Omklätt I Alcantra
Mittkonsoll Ombyggd För 2-dins Stereo, 
Lamda Mätare & Laddtryckstyrning
Mittkonsoll Lackad 
Bilstereo/Multimedia
Pioneer AVH-P3100DVD
2 x 6,5” Helix Kit Dörrarna
2 x 4” Helix Kit Instrumentbrädan
2 x 6.5” Helix Kit Hatthyllan
2 St U-dimension 10” Bas
1 St U-dimension Steg
Exteriör
S15 Strawberry-konvertering
Breddad Bak Totalt 100mm
Breddningskärmar Fram Totalt 60mm
US Style Front S15
US Style Sidokjolar S14
US Style Bak S15
Baklampor Tonade Svart
Tonade Rutor
Sparco Tanklock “Svart”
Seibon Kolfiber Huv DYII S15
Tack till
Grabbarna På J-spec
Nipo Trading
Ge-motorsport
Morgan (supraturbo)
Bil Och Däck I Falköping
KL Racing
Nima På PBZ





i RampljusetEffekt/Vridmoment
200 Hk

Motor, Växellåda, Avgassyste 
1,8L kompressor 
Motordelar Blästrade & 
Pulverlackade Svart 
Motorn Helrenoverad (Ringar, 
Lager, Packningar, Honat, Pumpar 
m.m.)Krom & Kolfiber Detaljer 
Sachs Sport koppling (Lamell/
Tryckplatta) 
Veven, Kolvar, Stakar Och 
Svänghjul Balanserat/Lättat 
Samco Siliconslang Kitt 
ISV. Re-Route Kitt 
RSR-outlet På Kompressorn

55mm Remhjul  
Frontmatad Intercooler 
Bartech RSR Chip 
Supersprint Catback System 
Sport Katalysator 
Greenstuff Öppet Sportluftfilter 
Greenstuff Vevhusfilter 
Chassi 
Sportdämpare & 40/40mm 
Sänkningsfjädrar 
Sportbussningar Runt Om 
Fram Och Bakvagn Är Blästrad Och 
Pulverlackade Svarta 
Fälgar 
18” DOTZ Tupac med grön dekor 
 
Interiör
Kolfiber Innertak 

Kolfiber Paneler Nedanför 
Instrumentbrädan 
Dörrsidor, Instrumentbräda, 
Baslåda Klädd I Glasfiber & Lackat  
Alla Plastdelar Lackade Kameliont. 
Sportstolar  
Kolfiber Växelspaksknopp 
Kolfiber Spakreglage 
Kolfiber Rattnav 
Kolfiber Innerhandtag 
Sportmätare (Hastighetsmätare, 
Laddtryck, Bensin, Oljetryck, 
Vattentemp) 
Lustgas ZEX Lackad Svart 
Momo Ratt Med Snap-off Nav 
 
Bilstereo/Multimedia 
Panasonic Multimedia Enhet Med 

Inbyggd 7’’ Skärm 
Pioneer Enhet 
Alpine R 6,5’’ 2ways Högtalare 3st 
I Varje Dörr 
Focal 6,5’’ Mellanregister 
(Instrumentbrädan) 
2st Audiobahn 4kanals Slutsteg 
2st Audiobahn 10’’ Basar 1500 
RMS 
Audiobahn Monoblock 4000 RMS 
17’’ Skärm I Skuffen 
1st 7’’ Skärm (Instrumentbrädan) 
2st 1,5 Farads Kondensatorer 
5 Farads Kondensatorer 
2st 100Ah Deka Batterier

Exteriör
Lackad Kameliont Green-Purple 
(House Of Color) 
RS4 Liknande Frontspoiler Med 
Inplastad Egenbyggd Grill 
Rieger Kjolar 
Rieger Bakspoiler 
Rieger Vinge 
Cupspeglar 
Lagt Igen Takskarvarna

Shaved Doors Kitt 
Lambo Gångjärn 
Lexus Liknade Bakljus 
In Pro Angeleyes 
Singel Torkare 
MC Tanklock (Sparco)
Streetglow Grön Neon





Evenemang
Text: Daniel Serénus 
Foto Daniel Serenus

GTKR eller som förkortningen står för, Gatbilsträffen på Kinnekulle Ring. Några entre-
prenörer och biltokar har i flera år anordnat en sluten banträff på Kinnekulle Ring som 
ligger någon mil utanför Lidköping.



Martin Jacobsson som är en av upphovsmän-
nen bakom träffen bjöd in tidningen som officiell 
mediapartner. Vi tackade självklart ja till inbjudan 
och tog med oss vår projektbil för att testa den 
på bana. Tyvärr var inte vädret det bästa när vi 
begav oss av mot Kinnekulle på morgonen men 
när vi väl kom fram avtog regnet och banan tork-
ade upp. Förutsättningarna för att åka bana var 
de bästa, inte för varmt och inte heller något 

Retro Volvo look

Med sina 170hk, gick denna 
volvo som en raket runt ban-
an. Svårt för turbobilarna att 
hänga med,



Vi rattade runt vår projekt-
bil runt banan.

Volvo KAMP

Uppställning!



monsunregn. Till banträffen erbjuds 
endast 50 platser och sedan delas man 
upp i tre grupper.  Allt utifrån hur van 
banförare man anser sig vara och hur 
fort du får runt din bil på banan. Sedan 
utfördes en Time attack för att kora en 
vinnare, den bil som lyckades få bilen 
runt banan på bästa tid. Det var en vit 
M3 som visade vad bilen gick för och 

Underskatta inte storleken!

Farsan Racing, visade hur 
en 400hk Sierra, skall 
hanteras 



satte en varvtid på dryga minuten. 
En annan lycklig förare var Opel Speed-
ster-ägaren Mattias.
- Grymt rolig träff och att vi bara är 50 bilar 
gör att man får chansen att köra lite, säger 
Mattias
 När tidningen talar med Martin om hur det 
ser ut i framtiden säger han att vi redan 
planerar inför en träff även nästa år.

Ralph hade lite krångel men bilen 
denna dag, tråkigt tyckte vi på tidnin-
gen.



Klar för start!
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Nu är det riktigt kul att prata bildelar!
Vill du köpa bildelar utan att behöva tömma plånboken, 

är det skruvat.se du ska besöka. Här hittar du enkelt din bildel 
– alltid i originalkvalitet och till ett skruvat pris! 

Nu har vi delar till fler bilmärken än någonsin. Välkommen in!

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

Bra bildelar till skruvade priser



Nästa  Nummer


