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Livet utan att kunna köra bil.
Ingen har väl missat att det kommit rätt
mycket snö och is i vårt avlånga land. Konsekvenserna av detta har jag tyvärr drabbats av. Råkade ut för en halkolycka, som
nu gjort att man får gå med ett stort vitt paket
runt foten och ens nya färdmedel består av
två stycken pinnar även kallat kryckor. Vet
inte vad som är värst, att det gör ont eller
att man nu inte ska kunna köra bil på över
fem veckor. Rekommenderar alla att investera i ett par halkskydd för att slippa råka ut
för detta helvete. Men på tal om annat har
tidningen tillägnat detta nummer för det så
kallade tyska stuket. För er som inte har
koll på det här med ”tyskstuk” så kommer
ni att ha det efter detta nummer. Ha full koll
på däck som är försmå för fälgen och sådant som hör denna trend till. Att Cambern

och toe’n vid hjulinställningen är en viktig
del när vi snackar tyskstuk. Ju mer desto
bättre är det som gäller. Känns viktigt med
detta nummer då det är för första gången
vi ger ut en hel årgång med detta åttonde
nummer. Har varit ett spännande år med
reportage från London och Gumball 3000,
rapporterat från en rad stora svenska evenemang och tagit pulsen på Sveriges största
motorprofiler. Sedan har vi fått möjligheten
att följa Tony Petterssons resa i Japan och
kommer även några nummer framöver att
ta del av hans upplevelser. Klart är nu att
vi kommer att fortsätta ett år till och har vi
samma lyckade utveckling hoppas vi på att
inom nästa år nå över 10 000 läsare.

Ledare

Text: Daniel Serénus

BassPump III är en produkt som
får din soffa, spelstol, säng, bil eller
fåtölj att skaka i takt med vad som
händer i musiken eller filmen. Den
passar både hemma som i bilstereon
eller varför inte använda BassPump
när du spelar tv eller datorspel. Känn
granaterna explodera i hela kroppen
och delta i filmen. Hemmabion har
mycket att vinna då det gäller att
tillfredställa så många sinnen som
möjligt, en jordbävning skall kännas.
Dator samt tv-spels fantasterna
kommer älska denna produkt i kombination med en force-feedbackratt
eller en skakande handkontroll. Du
uppnår en helt annan spelupplevelse.

www.ljudia.se

Reportage
Text: Christoffer Talvis
Foto Daniel Serenus

Enkla detaljer som gör det schyssta stuket och mycket arbete på vad som
finns under karossen som ger bilen en härlig stance.

Smaken är
som baken

Vänersborgs snickare Gustav Karlsson har alltid varit intresserad av japanska bilar och
särskilt Honda Civic. När han
väl hade fått körkortet i handen
började letandet. Långt innan
hade han tillbringat mycket
tid på Hondaklubbens forum
för att hitta information om hur
man kunde trimma motorerna,
få till bästa väghållningen med
mera. Gustav hittade en blå
Honda Civic Esi av 1992 års
modell, som köptes.
Som 18 åring har man
inte den bästa ekonomin, då
fick denna duga, säger Gustav.
Under två års tid fick den vara
i Gustavs ägo, nu hade han
hunnit skrapa ihop mer pengar och lyckades hitta en svart
Honda Civic Vti i grannkommunen. Civic-modellen med
Vti-motor har 160 hästkrafter
och är roligare att köra. Då det
var sent på året och slasket
låg på backen kördes bilen direkt hem till garaget.
Gustav började med att göra
i ordning bilen invändigt, det
mesta kläddes om i alcantara
och för att få lite brytning användes röda sömmar. När
framstolarna var borttagna
för att dem var slitna rev han
ut golvmattan och satte dit en
ny, samtidigt drogs det högtalarkablar och lågnivåkabel.
Framstolarna fick ge plats för

stolar från Honda Integra som
är skönare att sitta i. Eftersom
ljudkablarna var på plats börjades baslådan tillverkas, den
byggdes i MDF och kläddes
sedan i alcantara. Sen togs
glasfibern fram för att plasta dit
diskanter in i A- och B-stolparna som även de kläddes.
Det blev mycket bättre
än innan så jag är nöjd, säger
en belåten Gustav.
Då Gustav bedömde att han
var klar invändigt med bilen
börjades utsidan att ses över.
Det satt en sprucken läpp på
fronten som togs bort och en
Mugen RS läpp monterades.
Denna är tillverkad i en mjukare plast som gör att den
inte spricker lika lätt. På bilen
satt även en vinge av märket
Spoon, den fick sitta kvar. I Garaget låg även ett par Spoon
kolfiberspeglar, vindavvisare
och mudflaps som han beställt
vid ett tidigare tillfälle, dessa
monterades rätt snart. Mer än
så kände Gustav att det inte
behövdes, då han ville lägga
mer krut på väghållningen. Till
en början köpte han hem en
coilover-sats och ett kit för att
justera cambern fram och bak.
Under några år fick bilen ha
denna setup då Gustav under tiden läste sig till hur han
skulle förbättra väghållningen
ännu mer. Efter att en lista med
trevliga saker hade tagits fram

Inte så feta fälgar men
grymt snygga. BBS
som är Grand DeLuxe inom det tyska

börjades han beställa hem sakerna
allt eftersom. Gustav plockade ner
hela hjulupphängningen för att göra
det ordentligt. Delarna blästrades,
ytbehandlades och lackades för att
få bästa resultat. Innan allt monterades tillbaka byttes bussningar och
bilen underredsbehandlades.
Nu började bilen bli låg och få det
rätta stuket, men det saknades
något, ett par fälgar. En uppsättning äkta BBS RS 15x7 fälgar
skruvades isär för att breddas till
8,5 och få en polerad fälgbana.

V-TEC power

Att slakta ett par äkta BBS
fälgar kändes inte bra till en början
men när man fick se dem på bilen
ångrar jag inte en sekund, säger
Gustav.
När däck var monterade på fälgarna skulle dessa passas in för Gustav ville få till rätt ”stance”. Vid ett
tidigare tillfälle hade en kompis och
han hade byggt en egen skärmvalsare som kom väl till pass nu.
När alla nya väghållningsdelar var
på plats och bilen stod på backen

igen var det dags för att se
om det blev någon skillnad,
skillnaden var enorm och
stuket på bilen blev som dag
och natt.
Även i denna veva monterades en kolfiberhuv och
några
motorkomponenter
som Gustav hade liggandes
hemma i garaget, en aluminium kylare, Supersprint
4-2-1 grenrör och ett Tanrai
avgassystem. När dessa var
på plats mappades bilen för
att motorn skulle fungera
optimalt.

Kaxig hjulupphängning, vars röda färg
lyser när man ligger
bakom denna bil.

När vi frågade Gustav om
han hade några fler framtidsvisioner med bilen fick vi
som svar;
Däck är en förbrukningsvara när man kör
med detta stuk så en ny uppsättning blir det första att
köpa till nästa säsong. Sen
skulle även ny lack och ett
stilrenare
motorutrymme
inte vara fel, vi får se vad
som hinns med, säger Gustav.

Gustav har även byggt
ett snyggt och diskret
ljudbygge i bagaget.

PULSEN

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det började med att min pappa kollade på F1 när jag var liten och han
berättade ävem om när han var och kollade på F1 på Anderstorp Raceway (har 20-30min dit). Jag blev mer och mer intresserad och började
kolla mer och mer då var jag kanske nio-tio år gammal. När jag var
14 började jag tävla i gokart, ungefär samtidigt kom filmen Gone in 60
seconds. Den filmen gjorde att man blev mer intresserad, men sen kom
The Fast & Furious filmen och då blev man fast i bilintresset, som för
alla! Intresset för att bygga bil kom i samband med att jag haft körkort i
sexa månader ungefär, då köpte jag första bilen, en Alfa Romeo 156.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken
nivå tycker du att du ligger på?
OJ, jag anser inte mig själv högt rankad. Har alldeles för mycket kvar
att lära mig och vet vad jag behöver lära mig mycket mer av. Men vi
säger en 6 då.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Att bygga Audi’n i det garaget jag var i. Det är en jobbig upplevelse i
sig, bilen går in med cirka 50 centimeter till godo åt varje håll. Så de i
sig är nog den värsta.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motor och Växellåda är väl den delen jag känner mig mest osäker på,
har inte rört det mycket än. Förhoppningsvis ska det ändras på i vinter.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Sjuka Amerikanare med sjuka idéer, räcker att sitta en timma på forum

FAKTA
Namn: Christoffer Geiros
Ålder. 23 år
Bor: Ambjörnarp
Arbete: Resande Servicetekniker/ El-konstruktör
Civilstatus: Singel

PULSEN
från USA så får man många olika förebilder. Har nog inte någon speciell person som förebild längre.
Bästa garage drycken?
Coca Cola och kaffe är drycker som gick hårt åt i vintras. Har även börjat se fördelarna med energidrycker, man blir stirrig och hyperaktiv.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
15-20 timmar i veckan är nog inga problem att spendera på bilarna, sen
tillbringas även många timmar framför datorn för att hitta nya idéer.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Håller på att planera för vad som ska hända Audi’n i vinter, den ska
byggas om igen. Sen letar jag efter en 60tals bubbla. Sen finns det
massor av färdiga projekt i huvudet som jag skulle vilja göra också.

Evenemang
Foto: Erik Nygren

En träff ämnad åt alla VW freaks! Bug Run har blivit en tradition och för alla bubbla älskare
är detta rena Mecka. Här följer ett bildreportage från vår fotograf Erik Nygren

Vann pris för lägst
i klassen. Känns
som detta inte är
en bil för 2 meters
grabbar.

Många bubblor
blev det!

Sann kärlek rostar
aldrig!

Var det däcken som
inte fick sticka utanför skärmkanten?
eller hur sa besiktningsmannen?

En riktig Tjockis
bubbla. Men gud
så vakert bygge.

Scirocco 1,4 TSI -08/09.
Juryns motivering: “Det är det lilla som krävs.”
POLO/LUPO: Fredrik Andersson, Varberg. Lupo 1,4 16V.
Juryns motivering: “Karamell, eller?”
NEW BEETLE: Baard Christiansen, Ski, NORGE. New Beetle -00.
Juryns motivering: “Rätt stuk, helt enkelt.”
ORIGINAL: Pontus Nilvander, Stockholm. Typ 2.
Juryns motivering: “Från slitvarg till showvinnare!”
CAL LOOK: Rasmus Thrysøe, Svenstrup, DANMARK. Typ 117 -62.
Juryns motivering: “Har allt det rätta!”
RETRO: Per-Inge Mattsson, Borås. Typ 117 -56.
Juryns motivering: “Ett stuk som aldrig ger sig.”
BAJA/BUGGY: Göran Bengtsson, Kumla. Beach buggy -68.
Juryns motivering: “Still going strong!”
CUSTOM: Krystian Golombek, Popielów, POLEN. Typ 1, customiserad.
Juryns motivering: “Snygg custom, syns polacken.”
GHIA: Odd Borgar Jølstad, Oslo. Karmann Ghia -62.
Juryns motivering: “Blå precis som himlen ovan.”
TYP 2: Joakim Berntson, Onsala. Typ 2 -65.
Juryns motivering: “Nu ännu bättre.”
TRANSPORTER: Mika Särkelä, Ohkola, FINLAND. Karavelle Bluestar -91.
Juryns motivering: “Ett snabbt boende.”
TYP 3/4: Jens Schrem, Giengen, TYSKLAND. Typ 3 1500S -64.
Juryns motivering: “Tyskt original.”
WASSERKÜHLER: Pasi Torvinen, Oulu, FINLAND. Golf mk1 GTD/
GTI -84.
Juryns motivering: “Bränsleeffektiv nytolkning.”
PASSAT: Jocke Magnusson, Falun. Passat Variant 1,8T.
Juryns motivering: “Barnfraktare med stil.”
SCIROCCO/CORRADO, NY!: Frode Gulbrandsen, Oslo, NORGE.

GOLF GTi: Morten Bjørkevoll, Nordre Toten, NORGE. Golf mk
GTi.
Juryns motivering: “Precis som det ska vara.”
GOLF MK1: Patric Jonasson, Lilla Edet. Golf GL.
Juryns motivering: “Går mot strömmen och vinner.”
GOLF MK2: Jonas Back, Nykarleby, FINLAND. GTI 16V -89.
Juryns motivering: “Fin enligt det klassiska receptet.”
GOLF MK3: Juho Jääskeläinen, Kuopio, FINLAND. Golf mk3 VR6
-93.
Juryns motivering: “Detaljerna gör helheten!”
GOLF MK4: Jan Axelsson, Göteborg. Golf GTi mk4.
Juryns motivering: “The American Way!”
GOLF MK5/6, NY!: Tom Henning Haga, Kongsberg, NORGE. Golf
5+ -06.
Juryns motivering: “Plus i kanten!”
BÄSTA MOTOR: Rasmus Thrysøe, Svenstrup, DANMARK. Typ 117
-62.
Juryns motivering: (se Cal look-priset)
BÄSTA LACK: Nina Järvitalo, Uppsala. Golf mk5 TDI -05.
Juryns motivering: “Mycket jobb ger lön för mödan.”
BÄSTA INNOVATION: Patrik Jonasson, Lilla Edet. Golf GL.
Juryns motivering: “Från dragspel till dunka dunka.”
LÄGSTA BIL NY!: Joakim Gustavsson, Mjölby. “The woodruff
special”, typ 1, f d skogsvrak extremkapad. Juryns motivering:
“Lägst när luften gått ur!”
PEOPLE’S CHOICE: Nina Järvitalo, Uppsala. Golf mk5 TDI -05.

Tuningcar
Foto: Edvin Beganovic

i Rampljuset

Effekt/Vridmoment
193 Hk / 280 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
M52b28
Rak 2.8 Liters 6a
Chassi
Fjäderbenstag Fram & Bak
Coilovers
Fälgar
17” Keskin KT1 8,5” (Centrum lackad i samma färg som
bilen)
Interiör
Original
Svart Skinn
Bilstereo/Multimedia
Alpine Huvudenhet
MDS Högtalare
Exteriör
Frontspoiler, Bakspoiler, Sidokjolar, Speglar Och Lister
Från Bmw M3
1997’ans Frontplåt Med Svart Grill
Röda/Röktonade Baklampor
Svarta Angeleyes Med Klarglas
Röktonade Sidoblinkers
Klarglas Dimljus
Solfilm Runtom
Foto : Linus Karlsson

Musik
topplistan av
dj Daniel S

Föreställ dig …
Ett fordon som är lättare än en Formel 1-bil … Att få uppleva adrenalinkicken i den snäva kurvtagningen
på slingrande vägar, tillsammans
med dina vänner … Utan en droppe
bensin … Tänk dig dessa drömmar
förverkligade i ett och samma fordon. På bilmässan i Los Angeles
presenteras en skalmodell av denna
fyrsitsiga konceptbil – Volvo Air Motion – som också deltar i årets Design Challenge Competition.
Med en vikt på strax under 454 kg
gör Volvo Air Motion verklighet av
dessa drömmar och detta i en snygg
design med skandinaviska förtecken – med en musselskalsformad

kaross av ultralätt kolfiber.
Minimerad vikt och komplexitet, med
maximal körglädje – det är filosofin
bakom detta fordon. Tack vare de
kraftfulla men ändå enkla motorerna, som drivs med komprimerad
luft, innehåller Air Motion tusentals
färre delar än vanliga bilar med tunga förbränningsmotorer. Med denna
teknik behövs heller inga tunga kylsystem. En annan faktor som bidragit till den låga vikten är chassit,
där interiör och hjulupphängning har
integrerats.
Mitt i bilen sitter en tank med komprimerad luft som fylls på vid speciella tankningsstationer. ”Bränslet”

skapas med hjälp av vindturbiner
som svävar 300 meter upp i luften
och genererar ström till kompressorerna på tankningstationerna.
Den tilltänkta målgruppen är bilentusiasten, avsändaren är en
biltillverkare med säkerhets- och
miljöprofil. Resultatet är en bil som
framhäver skönheten och de rena
linjerna i skandinavisk design och
bjuder på en rå körupplevelse utan
att ge dig dåligt samvete.
Volvo lanserar en ny vass körupplevelse – Air Motion Canyon Carver.
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Barbara Streisand
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Only Girl (In The World
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Tim Berg
Bromance
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WEDISH HOUSE MAFIA
Miami 2 Ibiza
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presenteras av:

Från Japan
Foto: & Text: Tony Pettersson

Hej alla läsare, då sitter man här efter
en helt otrolig vecka uppe på Ebisu
Circuit.
Sitter just nu i min lilla lägenhet i Kyoto och längtar tillbaks till detta mekka
för oss bilälskare/driftare. Jag skrev
ju min första artikel för denna tidning
i förra numret och tänkte beskriva lite
om vad som hände under veckan.
Främst om tävlingen G1GP men också om helgens Driftmatsuri som är
bland det coolaste jag varit med om
inom bilvärlden.

Som jag skrev sist så gjordes ju
denna resa tillsammans med Mikael Svensson samt stöd från Team
Raidopower Motorsport. Vi hade en
helt fenomenal vecka uppe bland de
japanska bergen på världens största
driftingkomplex. Bilen vi köpte stod
klar när vi kom och vi testade den
direkt efter att vi fått nycklarna. Bilen
funkade kanon, dock lite för dålig effekt men det visste vi ju redan innan.
Efter testkörningen körde vi upp
bilen till Powervehicles garage där

alla “utlänningar” höll till och började
montera Mickes egna “special” styrspindlar för mer styrning. Monterade
även hydraulisk handbroms som vi
fått av Raidopower inför eventet samt
alla dekaler som skulle på innan tävlingen.
Vi testkörde lite dagen innan tävling
och bilen kändes faktiskt mycket bra.
Både Micke och jag var mycket glada
över att få vara på denna plats och
köra på dessa banor.
På fredagen så var det dags för täv-

ling, vi var mycket nervösa inför detta och det var många internationellt
kända förare med, från både Formula
D och D1GP, vilket inte gjorde nervositeten mindre direkt.
Vi fick under förarmötet veta upplägget på tävlingen och det var
Team Orange som höll i trådarna och
står som anordnare av eventet.
Vi fick reda på att det var så många
tävlande att det inte blev öppen träning utan “roulette” vilket innebär att
alla blev indelade i grupper och de

bästa i varje grupp blev tilldelade
poäng. Efter att alla grupper kört
så togs de 16 bästa ut, alltså ingen
topp 32.
Nu kom varken jag eller Micke med
i topp 16 utan fick följa finalen från
läktaren, men vi var lika glada för
det.
Efter finalen så var det dags för
prisutdelning och vinnare för årets
sista G1GP var Chris Dejaeger
som också vann hela serien 2010
och fick förutom fina priser, även
en D1GP licens av Team Orange.
Mycket mäktigt kan jag säga.
När helgen nu kom och Matsurit
drog igång så var vi så klart taggade att köra på alla banor som Ebisu har att erbjuda, så vi var snabbt
uppe på banan för att hinna köra
så mycket som möjligt.
Vi körde på så mycket vi kunde un-

der dagen och det gick galant, inga
problem med bilen vilket kändes
skönt. De flesta andra hade vid
helgen redan bytt t ex turbo, motor,
växellåda osv. Men våran bil bara
fortsatte att gå.
Kvällen på lördagen närmade sig
och vi körde sönder lite under eftermiddagen men vad gjorde det, vi
åkte bara ner till “minami” och kollade på de galna grabbarna som
körde sina “missiler” tills de knappt
höll ihop. De kör alltså hela natten
mellan lördag och söndag på minami, och det är “lagligt” att köra full.
Vilket en del faktiskt gjorde!
Men enligt min mening så måste
man nog dricka lite innan man sätter sig i en originalbil, med 3 punktbälte, ingen bur och komma över
“hoppet” i 130-150km/h och 20cm
till väggen.
Den kvällen var en av de coolaste

upplevelserna som jag haft här i
Japan, man får en hel del att smälta efter en sån kväll.
För att summera denna vecka så
finns det bara ett ord att säga och
det är ENORMT!
Detta är, så länge jag lever, ett
event jag kommer besöka i alla
fall en gång per år. Förhoppningsvis fler. Och till er alla som gått i
tankarna om att göra denna resa,
sluta tänk, ÅK!
Nu slutade ju inte äventyret just
där för mig, utan när grabbarna åkt
hem så tog det inte länge innan
Andreas på Raidopower Motorsport, kontaktade mig och frågade
om jag var intresserad av att köra
för dom med start 2011, nåt annat
svar än “självklart” fanns inte på
kartan utan det blir styrning i Team

Raidopower Motorsport när jag kommer
hem i April.
Så denna resa gav mig inte bara ett minne
och nya driftingkompisar här i Japan, utan
också vänner för livet, och styrning i ett av
Sveriges största team.
En helt oförglömligt resa.
I nästa nummer tänkte jag skriva om två
stycken Formula D förare som jag umgås
med här i Kyoto. De har tillsammans öppnat
ett företag som jag tänkte jag skulle besöka
för att få lite information om. Men först väntar tre veckors julfirande hemma i Sverige...

En helt
oförglömligt resa.

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

7H Bil AB kan nu titulera sig som auktoriserad återförsäljare för det exklusiva sportbilsmärket Wiesmann. Avtalet
är tecknat med generalagenten i
Skandinavien, Prosport WS AB och
ger 7H Bil AB försäljningsrättigheter i
Skandinavien och ensamrätt tillsammans med Prosport WS AB för den
svenska marknaden.
Första Wiesmannbilen tillverkades

1993 och idag är Wiesmann en
etablerad tysk sportbilstillverkare. Bilarna har en klassisk design och är
handbyggda med en otrolig finish. De
skräddarsys helt efter kundens önskningar och teknologin under skalet
är toppmodern, mycket tack vare samarbetet med BMW. Samtliga modeller delar teknik och drivlina från
BMW:s absoluta toppmodeller. Idag

finns det närmare 1000 producerade
bilar och dagens produktionstakt är
300 bilar per år. Jarmo Järvinen, VD
för 7H Bil AB: ”Det här är ett steg i rätt
riktning för 7H Bil AB. Vi har många
spännande planer framöver och det
känns väldigt kul att vi nu är återförsäljare för Wiesmann. Bilarna är
fantastiska hantverk.
Detaljfinishen slår det mesta på

marknaden och blir garanterat ett spännande komplement till våra övriga premium och sportbilar. Att de dessutom har humana driftskostnader ser vi som ett stort plus.”
7H Bil AB grundades 2002 av Jarmo Järvinen. Bolaget
omsätter idag 79 miljoner och har 6 personer anställda.
Med fokus på noggrannhet och trygghet för kunden, har
7H Bil AB haft en fantastisk utveckling. Målsättningen är
att vara det självklara valet för kunder som söker premium- och sportbilar.

Välkommen

till en riktig däckverkstad

DÄCKVERKSTAN
BALANSERING - DÄCKBYTE
HJULINSTÄLLNING - M.M.

DÄCKHOTELL

TVÄTTNING AV DÄCK&FÄLG
MER PLATS I GARAGET

DU HITTAR OSS
I LIDKÖPING

VI LIGGER IHOP MED PERS VERKSTAD:
Skaragatan 73, vid Auto Experten

FÖRSÄLJNING
HOS OSS HITTAR DU
DINA DÄCK & FÄLGAR

One-77 är den ultimata
sportbilen för dig som
älskar elegans, stil och
fartupplevelse. Med en
V12 på 750 BHP och 750
Nm gör den ingen besviken.

råder det nog inget tvivel vara agent med beteckpå nu när världsekonomin ningen 007.
håller på att återhämta sig.
Namnet One-77 kan komma från att bilen planeras
släppas i 77 exklusiva exemplar. Vill du bli en lycklig
ägare gäller det att ligga
Bilen är en klassisk As- på för att få denna kärra
ton Martin om man tittar till ditt garage när bilen
på dess design. Bilen är släpps i början av 2011.
som vanligt vacker och Första leveranserna ser
har det där typiska sport- ut att bli i april enligt tillbilsutseendet som lockat verkaren. Bilen passar dig
kunder genom tiderna. som vill åka bekvämt, fort
Att bilen blir en storsäljare samt få känslan över att

Nya Camaro cabriolet börjar produceras i 2011, och förväntas öka
efterfrågan på USAs bäst säljande sportbil ytterligare. Svenska Camaro-entusiaster kommer att kunna lägga händerna på både Camaro
Coupe och cabriolet i September 2011.

Effekt/Vridmoment
75 Hk / 126 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
1,4 liter
4-stegad Automat
Chassi
Dämpare:
German Airride Systems - V2
Luftbälgar:
German Airride Systems - V2
Fälgar
FK Automotive - Edition
Fram: 9x17

Bak: 10x17
Interiör
Skålade Framstolar
Matchande Klädsel & Interiör Gentemot Lacken
Aluminium Gas- Och Bromspedal
Borttagna Nackstöd
Bilstereo/Multimedia
Original CD/MP3 Stereo
Original högtalare I Dörrarna +
Skrikare På Respektive A-stolpe
Exteriör
Lackade Lister

Lackade Handtag
Lackade Sidospeglar
Lackade Rails
Lackat Crosspaket Runt Om
Lackade Regplåtshållare
Lackade Lock Till Kylar- och Spolarvätska
Framtidsplaner
Camber Shims

i Rampljuset

Poster
Foto: Ranis foto

BMW 5-Serie
www.greenlightmag.se

Fotograf
Guiden
Vänersborg
Daniel Serenus
Tel: 0704-421421
E-post:
daniel.serénus@hotmail.com
Trollhättan
Christoffer Johansson
Tel: 0708-105373
coffe5@gmail.com
Hemsida:
www.coffe.dk
Trollhättan
coffe5@gmail.com
http://
Järpås
Eddie Rudolfsson
Tel: 0735 13 34 36
E-post:
eddiesfoto@telia.com
Hemsida:
Eskilstuna
Rani Salam
Tel: 0735 - 98 21 16
E-post:
info@ranisfoto.se
Hemsida: www.ranisfoto.se

Västerås
Sami Holm
Tel: 0703 - 44 23 13
E-post:
sami.holm@home.se
Katrineholm
Christoffer Talvis
Tel: 0707 - 71 61 91
E-post:
christoffer@talvis.se
Hemsida: www.talvis.se
Karlstad
Erik Nygren
Tel: 070-585 31 11
E-post: erik@eriknygren.com
Hemsida: www.eriknygren.com
Stockholm
JalleGraphics
Hjalmar van Hoek
Tel: 076-203 64 08
info@jallegraphics.se
Hemsida:
www.jallegraphics.se

Vill du vara med i fotograf
Guiden?
Kostar 200kr inkl. moms
för 8 nummer

Rekommenderade
Företag

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

Fälgar

Lackering

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.

Lackering | Modifiering | Kolfiber |
Glasfiber | Rekond m.m.

Bilverkstad
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, Stenskottslagning, ACfyllning, 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

www.oclbrorssons.se

www.improxcustoms.com

Rekommenderade
Företag

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

Glas- & kolfiber, lackering

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
(binder er till årgången)

Projektbilen

Mycket har hänt sedan sist med vårt
projektbilsgäng. Ljudbygget som vi
berättade om vi förra numret har nu
börjat ta fart och är nästintill klart enligt Jonas Johansson som ansvarar
över just ljudbygget. Ljudia som är
ljudbyggetssponsor har nu skickat
över de sista delarna som behövs
för att slutföra allt och planerna är att
slutföra bygget nästa vecka enligt Jonas. Förra vintern påbörjades fas 1 i
inredningsbygget med helt ombyggd
instrumentpanel samt nya mätare.

Det lackades även om lite detaljer
i inredningen förra säsongen och
4-punktsbälte monterades.
Nu ger vi oss in i fas 2 av
bygget och i år satsar vi lite högre,
säger Daniel
Redan nu har de tagit ut dörrsidor
som kommer att byggas om. Mycket
kolfiber och ännu mer flockat ser det
ut att bli i. Företaget Racefactory.se
går in som officiell leverantör till projektbilen och via detta företag har det
nu beställts två sportstolar tillverkade

helt i kolfiber av märket Tillett.
- Ser fram emot att testa stolarna, hört
mycket gott om varumärket och vi har
upplevt stort intresse av att följa vårt
bygge hos företaget Racefactory.se ,
säger Daniel
Sedan efter rådfrågning i olika forum
kom de i underfund med hur man demonterar en front på en Opel Speedster.
Det var enligt projektbilsgänget ingen
rolig historia men gick slutligen bra.
Nu skall frontpartiet köras till Improx

customs som är experter på lackering
och plastarbeten. De skall förstärka
fronten och den är även i behov av
ny lack. Sedan har vi införskaffat en
frontläpp från en Seat Leon Cupra
som enligt vissa källor skall passa
bilen efter såklart en del modifikation.
. Vi inväntar nu en hel del delar samt i
samband med att Daniel gick och bröt
foten ställer också till det lite.
- Detta kommer göra att vi troligen
måste stressa för att få bilen klar inför
Elmia

Inredningen är nu ur

Fronten har skruvats
loss för att modifieras
om.

Officiella Partners

www.collexstyling.se

Officiella Partners

www.trendab.se

Officiell bilverkstad:

www.persverkstad.se

www.fordonsoptimeing.se
www.vinylmakeupjonkoping.se

Officiell Fälgleverantör:

www.blueride.se
www.xenonkungen.se
Officiell multimedia leverantör

www.biltuning.se
www.racefactory.se
www.improxcustoms.se

Officiell leverantörer:
wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg

www.hova.com

Vargöns Mekaniska,
Vargön i Vänersborg
Dalhems
www.dalhems.se

www.adrian-styling.com

www.ljudia.se
Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

Solfilm & Säkerhet
www.solfilmosakerhet.se

Effekt/Vridmoment
90 Hk / 120 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
1,4is
D14Z2
ESi Insug
KN Luftfilter
VTi Insugsrör
Spoon Behållarstrumpor
Chassi
Original Stötdämpare Med Coilover-

sleeves
Fälgar
Drag DR-20 15”x7” ET10
Interiör
OEM Integra DC5 Pedaler
Nytt Egenbyggt Golv I Bagaget
Bilstereo/Multimedia
JVC Huvudenhet
Pioneer 6,5” 2-vägs I Dörrarna
Clarion 6x9” Bak
Pioneer Slutsteg

Exteriör
Mugen Läpp Fram
EK9 Läpp Bak
EK9 Lampor Fram
Borttagen Torkare
Foto: Martin Holm
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FotoKollage
Av: Erik Nygren

Erik Nygren är en av GreenLight Magazines fotografer. Han är en helt vanlig
värmlandspöjk som hade en dröm om att
låta kameran bli hans verktyg och affärsidé. Erik har nämligen öppnat en egen
fotostudio i Karlstad. Han satsade på sin
dröm och nu är det hans arbete. Men Erik
berättar att det inte är lätt att vara egenföretagare men gör allt för att få företaget
att gå runt. Erik är som alla vet en mycket
duktig bilfotograf och tidningen är stolta
över att få hans hjälp.
Därför får ni nu ta del av några bilar han
fotat.
Vill ni ta kontakt med Erik för fotning av er
bil eller för ert nästa bröllopsfoto, kolla in:
ENFOTO.NU

Foto by Erik N

Porträtt

Bilder: Coffe, Jenny Bergendahl
Text: Christoffer Talvis

Vem är mannen bakom Sveriges största
E-tidning för stylade, sportiga och trimmade bilar?

stor konkurrent för exempelvis Teknikens Värld och Automotorsport.
- Car24.se var ganska unik när den
släpptes med dagligen uppdaterade nyI början av 2008 frågade sig Daniel heter och helt gratis. Något som då var
Serénus varför vi inte fått någon E-tid- ovanligt, säger Daniel.
ning för kategorin modifierade bilar. Han Men 2007 såldes siten som snabbt
arbetade då som frilansjournalist för tid- lades ner, varför vill inte Daniel gå in på
ningen Stylingbörsen och var även en men han säger att han har sina föraninav de personer som var en bidragande gar vad syftet med köpet var. Även om
länk till tidningens framgångssaga. Dan- Daniel varit betydande inom motormeiel började sin bana i motormediebran- diebranschen har han alltid haft ett
schen redan 2006 som delägare i siten helt annat heltidsjobb inom mediebrancar24.se. Siten växte extremt fort till en schen.

- Många frågar hur jag orkar med allt
jobb och mitt svar är att jag älskar att
jobba och det handlar om struktur i ens
sett att skilja på jobb och jobb. Men klart
att det tagit mycket tid, alla helger och
många sena nätter, säger Daniel
Daniel var även projektledare för siten
motorzon.se efter att han sålt sin del av
car24.se till att han sa upp sig i förmån
för sitt nya projekt. Som ni känner till så
lades tidningen Stylingbörsen ned och
detta på grund av att tidningen var den
dyraste av börsen-tidningarna att producera.

Porsche
planerar en
ny sportig
modellserie

Porsches ledning har fått grönt ljus
av styrelsen för att utveckla ännu en
modell för serietillverkning. Därmed
läggs grunden för en fortsatt
framgångsrik tillväxt för företaget.
Den nya modellserien har fått arbetsnamnet ”Cajun” och kommer
att ytterligare förstärka Porsches
mest framgångsrika segment, SUV,
Sporty Utility Vehicle. Med sina typiska Porsche-egenskaper som låg
vikt och smidiga och livliga köregenskaper kommer ”Cajun” att bli viktigt
tillskott för märket som komplement
till nya Cayenne, som klart stärkt sin
ställning som mest framgångsrika
sportiga SUV i premiumsegmentet.
Som en attraktiv ingångsmodell till
Porsche-världen kommer ”Cajun”,
liksom Boxster, marknadsledaren
bland tvåsitsiga mittmotorsportbilar,
att i första hand rikta sig till nya och
yngre kunder.

Daniel var med
och byggde upp
motorzon & stylingtorget.se

Daniel är en av
bilbyggarna på
GreenLight Magazines projektbil.
Opel Speedster

- Många tror ju att den lades ned
för att den gick dåligt, men så var
inte fallet då tidningen bara ökade
och ökade, säger Daniel
Hösten 2009 valde Daniel att avgå
som projektledare för siten och
satsade då på sin idé om att starta
Sveriges första E-tidning för modifierade bilar.
- Ingen hade gjort det före mig och
detta fenomen är stort i till exempel USA, det var anledningen till att
jag startade GreenLight Magazine,
säger Daniel.
I september 2009 köptes domänen
GreenLight Magazine och i oktober
släpptes första numret. Idag har
tidningen bara växt och växt.

- Tidningens innehåll har det kommenterats mycket om på olika träffar runt om i Sverige, alla tycker vi
har mycket rolig läsning och efter
vi besökte Gumball 3000 i London
har folk verkligen fått upp ögonen
för vårt innehåll. Det har varit ett
roligt första år för tidningen och jag
måste passa på att tacka vår chefredaktör Christoffer Talvis som varit en av de drivande till tidningens
framgång, säger Daniel
Daniel är laddad inför kommande
år och även om han nu lämnat över
mycket av ansvaret till Christoffer
är han starkt fokuserad på att få
tidningen att växa.

Effekt/Vridmoment
150 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
5 Växlad
Autobahn 88 Shortshift Kit
Original lamell än så länge
Biltema Återcirkulerande Aluminium
Dumpventil
Hemmabyggt 2,5” Avgassystem Med En
2,5” & en 3” Dämpare Med 4” TDi-böj
Chassi
Coilovers i fram.Sänkt så det är ett par
gängor kvar :P
Sänkningsfjädrar Bak Med Kortare Dämpare, Fjädrarna Är Kapade 2 Varv
Uppskattas Vara Sänkt 90-100mm Fram
& 60mm Bak
Fälgar
RH ZW4 “Gold” 8,5x18 ET59 Med 25mm
Manton Racing Spacers Monterade

Interiör
W8 Taklampa
Oettinger Textilmattor
Omklätt Innertak & A, B, C och D-stolpar
I “Citycammo”
ZZ-Top Nyckelring I Backspegeln
Laddtrycksmätare På Rattkåpan
Bilstereo/Multimedia
Original
Exteriör
Kortare Antennspröt På Taket
Svarta Backspegelkåpor Och Blåtonade
Glas (Golf IV GTi Exclusive)
Svartlackerade Insatser På Original
Strålkastare & Blinkers
Rödtonade Sidoblinkers
Röktonade Backljus(A6 C4 Look)
Rödtonat Backljus (V6 Syncro Look)
Emblemlös Grill Med Passat “Barn Bokstäver”
Zennder Läpp Fram Lite Modifierad

Votex kjolar
V70 Stänkskydd Fram, Modifierade För
Att Passa Kjolarna
Lackade Midjelister (V6 Syncro)
Front Från Tyskimport (Utan Spolare)
Lucka Från En 3BG Med Igensvetsad
Nedsänkning För VW Emblemet
Svart tak och “stumpen” på bakluckan
V6 Syncro Xenon-look Strålkastare Med
Grå Lamin-X Film
Xenon Kit 35W
OEM V6 Syncro Bakljus
OEM 3BG 04- Speglar Med blinkers,
Tonat Blinkersglas
OEM Takantenn Från Audi A4 05-07
US Blinkers (5W/21W)
OEM V6 Syncro “Bogseröglegaller”
Wolfsburg Emblem Istället För Blinkers
På Framskärmarna
Foto: Erik Nygren
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Evenemang
Text: Daniel Serénus
Foto Tobbe Karlsson

Alla svenska ”tyskstuk” fantaster var samlade när det anordnade
träff. Platsen var Vätternspärla Jönköping och arrangörerna var
webbsiten samt portalen tyskstuk.de

Allt började med att det visades en film i en biograf från säsongens höjdpunkter sedan blev det
rundkörning i vackra Jönköping. I Sverige har intresset för just det tyska stuket växt den senaste
tiden och idag behöver det inte vara en tysktillverka bil för att kallas Äkta Tyskstuksbil. Alla är nämligen välkomna in i denna varma och camber:ade
familj.

En gamal klassiker, VW Scirocco
MK1:a

STILRENT & EXTREMT LÄCKERT

Gröna plåtisar!

2xBMW

Uppställning!

Grymt reservhjul

Grönt är skönt,
men minst lika
vackert!

Tysk arbetshäst

En gul bil!
Redaktionens
favorit

Gryma fälgar!

Inte bara tyskabilar!

herlinwiderberg.com

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

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

Bra bildelar till skruvade priser

Nästa Nummer

