
SUV-TEST

Alfa Romeo Stelvio • Audi 
Q5 • BMW X2 • BMW X3 • 
Dacia Duster • Jaguar E-Pace 
• Jeep Compass • Lexus 
NX 300h • Mazda CX-5 
• Mitsubishi Eclipse Cross 
• Nissan Qashqai • Opel 
Grandland X • Renault Koleos 
• Skoda Karoq • Skoda 
Kodiaq • Subaru XV • Toyota 
C-HR • Volkswagen Tiguan 
Allspace • Volvo XC40 • 
Volvo XC60 
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Vi ökar igen!

RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK 
RUBRIK RUBRIK

Så bra är nya Volvo 
XC40, BMW X2, 
Jaguar E-Pace och 
Dacia Duster mot 
konkurrenterna!

PROVKÖRD: NYA  
MERCEDES A-KLASS

✔ 40 MILS RÄCKVIDD
✔ LADDTID 30 MIN
✔ KOMMER SNART

Piffa upp din bil inför 

sommaren.

BILVÅRD!GUIDE:

270 HK BMW iX3
 Prov- 

körd!

20BILAR!
LAMBORGHINI URUS  
– 305 KM/H!
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VI BYGGER

TRACKDAY-BIL

< Hur mycket snabbare kan 
vi göra Toyota GT86 och 
vad händer på vägen dit?
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Lägre varvtid runt racerbanan utan att höja motor

effekten – det är vårt mål med projekt Toyota GT86. Men 

hur påverkas bilen – blir den stum och stötig eller till och 

med mer komfortabel längs vägen? Vi bygger och testar!

TEXT: LINUS PRÖJTZ • FOTO: GLENN LINDBERG

P
recis när du läser det här så är det 

dags för vår första trackday för året. 

Torsdagen den 10 maj, Mantorp 

Park – det är då och där det händer 

när Teknikens Värld tillsammans 

med Öhlins Racing och Michelin 

sparkar igång säsongen.

Runt 75 bilar kommer stå upp-

ställda i depån och ett drygt 100-tal gäster väntar 

spänt på första körpasset. Vissa kör bana för första 

gången, andra har kört en del – vissa riktigt mycket. 

Vår tanke med det här reportaget är att testa hur 

mycket skillnad det egentligen blir med gatgodkända 

racingdäck, så kallade R-däck? Hur mycket bilens 

beteende påverkas på banan av uppgraderade stöt-

dämpare samt vad som händer med bromsprestanda 

när vi går hela vägen och uppgraderar med nya skivor, 

bromsok och mer prestandainriktade belägg.

Vi jämför rakt av hur Toyota-bilen uppträder i stan-

dard- samt modifierat utförande. Dels subjektivt där 

känslan räknas och dels objektivt – klockan kom-

mer tala sitt tydliga språk. Med oss i projektet har vi 

stötdämparexperterna från Öhlins Racing, däckexper-

terna från Michelin samt Pean Sweden som levererar 

bromsutrustningen. 

När vi valde Toyota GT86 till projektet var tanken 

klar från början – vi ska utgå från ett material som 

fungerar riktigt bra på 

bana redan i standardutförande. Där platsar Toyota 

GT86 in som hand i handsken. Men i vår värld ska en 

trackday-bil även fungera på väg till och från banan, så 

det är där vi börjar.

GT86 är bullrig och stötig längs både lands- och 

motorvägar. Ojämnheter, både mindre och större, 

har en sällsam förmåga att leta sig rakt upp genom 

bilen och in till föraren. Riktningsstabiliteten är 

knappt godkänd då styrningen lätt påverkas av vägens 

ojämnheter. 
Samtidigt är bilen riktigt rolig att köra. Den rappa, 

lätta känslan i chassirörelserna och den tighta känslan 

i växellådan övertygar. GT86 är en tydlig kompro-

miss ställd mot körglädje, så frågan är given – kan vi 

låta den känslan växa samtidigt som vi gör den mer 

komfortabel?

EFTER BARA några kurvor längs Gelleråsens 

Motorbana visar GT86 i standardutförande åter sin 

övertygande stil. Alla egenskaper är i balans med var-

andra, något som är ytterst sällsynt. Motorns 205 

hästkrafter känns i underkant men den sexväxlade 

lådan är riktigt skön att hantera och bakvagnen har 

inga problem att hantera effekten. 

Styrningen svarar bra in i kurvorna, men det märks 

en slappare styrrespons mitt i kurvorna där viss 

skärpa går förlorad. Bromsarna biter bra, är enkla att 

dosera och håller sin prestanda över tid – det 

går att piska på utan några mattningstendenser. 

Dock är pedalkänslan mjukare och pedalvägen 

lång – på de punkterna märks en tydlig stan-

dardmässig inställning.

GT86 är standardutrustad med Michelin 

Primacy HP i dimension 215/45 R17, ett däck 

med tydlig komfortkaraktär och långt ifrån 

sportigt inställt. Däckets karaktär ger bilen 

mycket bra prestanda rakt fram, men sidgrepp 

och respons är inte i samma klass. Här kom-

mer vi se stora skillnader under testet – det 

står klart redan nu. Dessutom, under tes-

tets första del kör vi på en upptorkande bana 

där GT86 i långsammare kurvor har lätt för 

att plötsligt bryta ut i kraftig överstyrning. 

Vi har noterat detta tidigare och det är en 

< Linus Pröjtz kör alla 

testerna och lyckas 

även montera ett hjul.

VI BYGGER

TRACKDAY-BIL
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av bilens få men tydliga brister som vi hop-
pas kunna åtgärda med de nya stötdämparna. 
Detsamma gäller reaktionerna när vi åker 
över banans kantsten, här märks det tydligt 
genom att hjulen fortsätter att studsa eller ger 
väldigt stum reaktion att bilen inte klarar av 
att hantera ojämnheterna. Hårt och ogäst-
vänligt med sämre kontroll.

Innan vi går vidare så noterar vi ett 
varvtidssnitt på 1.24,3 runt Gelleråsen för 
standardbilen med däcktryck justerat enligt 
originalspecifikation (vilket är 2,5 bar runt 
om i kalltryck). Det är första referenspunkten 
och därför viktig att komma ihåg. 

NU BYTER vi stötdämpare, fjädrar samt 
bromsar men behåller originaldäcken på. 
Stötdämparpaketet är ett Öhlins Road & 
Track-kit, alltså instegsmodellen av stötdäm-
pare från den svenska tillverkaren. Dessa kit 
är helt avsedda för väg- samt trackday-bruk 
och ingen modifiering krävs på GT86-bilen 
för att montera delarna.

Dämparna är justerbara via en liten ratt 
i botten av de främre och via en liten ratt 
ovanpå de bakre dämparna – dessa når man 
via bagageutrymmet på GT86. Dämparna är 
justerbara i sitt lågfartsområde, exakt vad 
detta innebär finns särredovisat här intill.

All justering räknas i klick, får jag lära mig 
av Emil Sällberg och Christian Claesson från 
Öhlins Racing och våra dämpare har 28 klick 
att välja mellan. Klicken (benämningen kom-
mer från att det klickar till i ratten vid varje 
nytt steg man når vid justering) räknas från 
när ratten är skruvad i botten, vilket innebär 
max dämpkraft i lågfartsområdet. För varje 
klick som sedan skruvas ut så blir dämpkraf-
ten något lägre. Justeringen påverkar både 
när dämparen trycks ihop och när den dras 

isär – så kallat tryck och retur. Bilens höjd är 
också justerbar och basinställningen som vi 
använder är den av Öhlins rekommenderade 
sänkningen på 15 millimeter jämfört med 
standard GT86.

Redan nu ska vi poängtera att vi inte 
kommer att optimera hjulvinklar för max pre-
standa från däcken – helt enkelt för att bilen 
i originalutförande inte tillåter camberjuste-
ring. Detta kräver justerbara toppmonteringar 
i hjulupphängningarna, något som vi inte 
satsar på i nuläget. I stället utgår vi från de 
möjligheter som ges i standardbilen, vilket är 
ytterst få när det gäller hjulvinklarna. 

DET FÖRSTA som märks när vi rullar ut på 
normal landsväg är att bilen hanterar ojämn-
heter betydligt bättre – trots att vi använder 
grundinställningen för bankörning på sju 
klick runt om. 

De mindre ojämnheterna försvinner näs-
tan och de större upplevs som mildare. 
Styrkänslan är märkbart fastare, bilen har 
nu ett tydligare rakt-fram-läge (så kallat 
noll-läge) och det märks mer tyngd i styr-
ningen. När jag börjar vrida på ratten märks 
direkt mer kraftuppbyggnad och en snabbare 
respons – fast utan att bilen blir hysterisk. 

På det negativa planet noteras en rå känsla 

< Riktigt bra 
väder dag 2, men 
kallt. Aldrig två-
siffrigt, men Linus 
njuter ändå.

< Dämparna får nya inställningar och 
bromsarna inspekteras. Några minu-
ter senare är det full fart igen.
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som förmedlas upp i stolen, något som Emil 
förklarar är en effekt av att vi nu har mycket 
dämpkraft och små rörelser i stötdämpningen. 
Den spända inställningen gör att den grövre 
asfaltens struktur förmedlas upp genom stolen.

Så vi stannar och ger bilen 15 klick runt om, 
vilket innebär mindre dämpkraft och skillna-
den kunde inte vara tydligare. Styrningen är 
nu inte lika fast, nollan är inte lika spänd och 
kraftuppbyggnaden när jag börjar svänga är 
inte lika effektiv. Styrningen är därmed mer 
vilsam i svängarna, men samtidigt märks en 
smärre försämring i riktningsstabilitet.

Den grövre känslan i stolen är nu helt borta, 
gången lugnare, ojämnheter hanteras ännu 
bättre och det märks en tydlig positiv skillnad 

gentemot både det tidigare läget samt GT86 i 
standardutförande. Trots en viss försämring 
av riktningsstabiliteten är den fortfarande 
mycket bättre än i standardutförande. Vi ska 
tillägga att det tar ungefär tre minuter att 
ändra klick på alla fyra hörnen.

När vi öppnar dämparna max föränd-
ras bilen åter rejält. Styrningen känns nu mer 
stum och det märks att en hel del av den fina 
känslan är borta. GT86 är nu helt vilsam, rikt-
ningsstabil och komfortabel – kanske bästa 
inställningen för en långkörning på E4?

Vi rullar in på banan, fortfarande med ori-
ginal Michelin Primacy HP-däcken och 
stötdämparna ställs på 12 klick. Givetvis kon-
trollerar vi ringtryck innan och under test.

Baskänslan är att bilen nu inte kränger alls 
lika mycket som i standardutförande, den är 
bättre planterad men samtidigt har däcken 
svårt att hantera belastningen. Fjädrarna 
som följer med Öhlins-kitet är i runda slängar 
dubbelt så hårda som GT86 orginalDe nya 
bromsarna ger grymt bra bett, något som 
fungerar bra så länge bilen går helt rakt. 
Men den ökade belastningen på framaxeln 
under inbromsning gör att understyrningen 
in i kurvorna växer – däcken klarar inte av 
all kraft som byggs upp. Vi noterar 1.23,3 
(med 90 kg extravikt i bilen i form av en pas-
sagerare) och väljer att avbryta. Tiden blir 
inte lika viktig som det faktum att greppet 
gör körbarheten klart sämre i kurvorna. Vi 
kommer inte kunna optimera bilen och upp-
levelsen med de här däcken. Så vi byter till 
Pilot Sport Cup 2.

Vi siktar in oss på 2,1 bar som varmtryck i 
däcken efter rekommendation från Michelin 
(”sikta på 2,1-2,3”), något som vi håller oss till 
hela dagen. 

< Efter alla åtgärder görs en hjulinställning. Glöm 
inte det om du utför liknande åtgärder på din bil!

< Mattias fyller på med Performance Frictions vas-
saste 665-vätska till bromsarna.

< Emil Sällberg och Christian Claesson från Öhlins i 
Upplands-Väsby trivdes på Gelleråsen.

Styrkänslan är märkbart fastare, bilen har 
nu ett tydligare rakt-fram-läge (noll-läge)…

< Det ser inte mycket ut 
för världen, inkromet i en 

stötdämpare. Men det 
gör skillnad.

< Markus och Mattias 
Nordenström från Pean 
Sweden skruvar på.
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Fjäderns uppgift i hjulupphängningen är att behålla 
karossens höjd över vägen. Stötdämparens roll 
ligger i att bromsa fjädern och därmed begränsa 
karossens rörelse vid exempelvis ojämnheter i 
vägen, gaspådrag, broms eller vid kurvtagning. Utan 
den bromsade funktionen skulle fjädern fortsätta att 
röra sig upp och ner med ödesdigra konsekvenser. 

Vid bantester likt dessa eftersträvas en däm-
parfunktion som optimerar däckens grepp i alla 
situationer, det är så man sänker varvtiderna. Ju 
mer tid som däcket har full kontakt med underlaget, 
desto större möjlighet till en snabb varvtid. Samti-
digt ska bilen vara lättkörd, uttrycket ”den stressfria 
bilen” som Jonas Jarlmark Näfver från Öhlins 
Racing etablerade i Teknikens Värld nummer 
21/2016 är fortfarande lika aktuellt. Tidlöst faktiskt. 
Om du vill ha bra och handfasta tips om hur du kan 
arbeta för att optimera din bil – läs den artikeln! Läs 
även vårt test av tre typer av sportdäck på Mantorp 
Park i nummer 11/2015. De ligger gratis nedladd-
ningsbara på vår hemsida!

Lågfartsdämpning: Beskriver de situationer då 
stötdämparens kolvstång rör sig långsamt genom 
den dämpande oljan. Långsträckta ojämnheter 

längs en landsväg är en tydlig situation då stöt-
dämparna arbetar med låg fart. En nålventil inne 
i kolvstången ger lågfartsdämpningen hos Öhlins 
Road & Track-dämpare och det är just den nålven-
tilen som är justerbar på våra dämpare. Justeringen 
ska ge effekt både när stötdämparen trycks ihop (så 
kallad kompression) och dras isär (så kallad retur).

Högfartsdämpning: Här hamnar all typ av dämp-
ning som är en effekt av det som du som förare 
utför. Styrning, bromsning, kurvtagning, gaspådrag 
– då arbetar högfartsdämpningen. I de här fallen 
rör sig kolvstången med betydligt högre hastighet 
och nu är det den så kallade shimsstackens (se 
förklaring nedan) rörelse genom oljan som ger 
den stötdämpande effekten. Detsamma gäller vid 
aggressivare ojämnheter ute på väg såsom potthål, 

bro- eller asfaltsskarvar samt på bana om du kör 
över kantstenarna – så kallade curbs.

Shimsstack: Enkelt uttryckt en mängd metall-
brickor med olika utformning som oljan ska ta sig 
igenom. Brickornas bromsande effekt på oljeflödet 
ger den dämpande effekten vid högfartsdämpning. 
Exakt hur de olika brickorna kombineras ger grund-
inställningen för stötdämparen.

DFV-ventil: Dual Flow Valve. En unik detalj för 
Öhlins stötdämpare som enkelt uttryckt filtrerar 
bort snabba stötar in i dämparen från asfaltsskar-
var och dylikt samtidigt som exempelvis känslan 
av grov asfalt även ska filtreras bort. Tanken är att 
DFV-ventilen ska hjälpa till att behålla vägkontak-
ten, men filtrera bort störande moment.

FAKTA: Stötdämpare

Stötdämparens roll ligger i att bromsa 
fjädern och därmed begränsa karossens 
rörelse vid exempelvis ojämnheter i vägen… 

< Vid 
montering 

av de nya stöt-
dämpar- och 

fjäderkomponen-
terna sänks bilen  

15 millimeter.

< Sista bilden innan arbetet 
började, visst ser Toyota 
GT86 oskuldsfull ut?

< Sport Cup 2-däcken 
från Michelin i original-

dimension monteras. 
Linus simulerar 

arbete.
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FAKTA: BromsarFAKTA: Däck

Michelin Pilot Sport Cup 2 är ett gatgodkänt racingdäck (så 
kallat R-däck) med tydligt fokus på torra vägar. Det fungerar 
hyfsat på fuktig vägbana, men på blött (med stående vat-
ten) är det inte alls bra (om du inte jämför bara med andra 
R-däck). Det är det stora skälet till varför du bör ha en annan 
uppsättning hjul för blött underlag samt för att köra till och från 
racerbanan på. Förvisso fick Cup 2 större mönsterdjup och 
med det bättre vattenplaningsegenskaper än sin föregångare, 
men faktum kvarstår. Om du vill ha bra eller riktigt bra våtpres-
tanda så är det en annan däcktyp du ska sikta på.

Michelins utvecklingsarbete för den här typen av däck och 
gummiblandning börjar alltid på racerbanan. Deras engage-
mang inom främst sportvagnsracing (med fokus på 24-timmars 
på Le Mans) genererar ovärderlig testdata och vid en intervju 
med Michelins högste motorsportchef Pascal Couasnon vid 
Le Mans 2014 poängterade han att gummiblandningarna som 
användes vid tävlingarna skulle nå gatdäcken inom fem år.

Däcket är konstruerat med två olika gummiblandningar i 
slitbanan, en på den inre delen av däcket och en annan på den 
yttre. Den inre ska vara optimerad för prestanda rakt fram 
samt vid första instyrning medan den yttre ska ge greppet 
vid kurvtagning. För att verkligen dra nytta av detta hade vi 
behövt justera hjulvinklarna, framförallt cambervinkel. Detta 
blev tydligt i hur framdäcken slets under testet – en bra indi-
kation på att det finns mer tid att hämta.

Vårt mål med bromsprestanda är stort. Vi 
vill få bättre initialt bett och fastare känsla i 
pedalen, kortare pedalväg och överlag höjd 
prestationsnivå. Det sistnämnda består dels 
i kortare bromssträckor och dels i bättre 
prestanda över tid – vi vill få bort all form av 
mattning i pedalen samt mattning i faktisk 
bromsprestanda.

När det kommer till bromsar så kan man 
aldrig ha för mycket, här går det att trimma 
hur mycket som helst. Vi väljer ett kit som 
använder original låsningsfritt system, men 
som byter skivor, ok och belägg fram samt 
belägg bak. Just det kit som Pean Sweden 
erbjuder är framtaget av Essex Parts i USA 
med skivor och ok från AP Racing som enkelt 
uttryckt bara är att bulta på. Fast riktigt så 
enkelt är det inte. För att få frigång för de nya 
bromsoken gentemot originalfälgarna krävs 
15 millimeters spacerplattor (mellanlägg 
mellan navcentrum och insidan av fälgen) 
på framaxeln samt även lika mycket längre 
pinnbultar för att kompensera. Med det på 
plats, är det bara att bulta på. Intressant 
är att den nya ventilerade skivan med sitt 

navcentrum i aluminium är runt 1,8 kg lättare 
än originalskivan.

Mattias och Markus Nordenström från 
Pean Sweden understryker vikten av både en 
bra bromsvätska som pallar värmeutveck-
lingen och bra bromsbelägg som står pall 
för belastningen. Fram kör vi med ett Per-
formance Friction-belägg, närmare bestämt 
deras materialblandning 11 som lämpar sig 
just till sprint och trackday-åkning på bana. 
Det är utvecklat för att ge bra bett direkt, där-
för fungerar det fint även ute på vägen samt 
tillsammans med abs-systemet. Men det 
finns en hake med den fina bromsprestandan 
– beläggen låter vid normalt pedaltryck ute på 
vägen. Bak monteras ett Carbotech-belägg 
modell XP-8 i originaloken.

– Glöm inte att köra in utrustningen på 
rätt sätt samt att alltid ge bromsarna ett 
uppvärmningsvarv och ett avkylningsvarv vid 
bankörning, understryker Mattias.

Exakt vad som är rätt inkörning beror på 
vilka skivor samt belägg du har och den infor-
mationen ska tillhandahållas av leverantör 
och/eller tillverkare.

< Från första 
till sista varvet, 
nya bromsarna 
presterade 
klockrent rakt 
igenom.
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FÖRSTA KÖRNINGEN: Vi rullar ur depån på 12 
klick, men just nu är det däcken som sticker 
ut. Greppnivån från Michelin-däcken bygger 
enormt mycket hastighet samtidigt som balan-
sen och bilens egenskaper kommer bättre 
till sin rätt. De nya bromsarna levererar pre-
cis det vi vill, mycket bättre bett kombinerat 
med kortare bromssträckor och framförallt 
uthållighet. Inte en enda gång under resten av 
dagen skapar bromsarna en enda negativ fun-
dering för oss, vilket var målsättningen från 
början.

Det extra greppet i Cup 2-däcken ger en helt 
ny dimension av körbarhet vilket märks allra 
mest in i kurvorna. Där understyrningen tidi-
gare växte när vi klev av bromsen, där biter 
framänden nu sig fast och ger oss möjligheten 
att ta mycket mer hastighet med oss in i kur-
van. Trots det blir bilen aldrig för vass eller 
svår att hantera, balansen upplevs som ännu 
bättre än tidigare och nu kan vi attackera hårt 
i alla lägen med GT86.

Styrningen är hyfsat vass med klart bättre 
tyngd och skärpa, vilket ger betydligt mer 
exakt hanterbarhet ute på banan. Det är lätt-
are att sikta rätt och att faktiskt hamna exakt 
där man vill på banan, dessutom i en högre 
hastighet. Lägg därtill mindre krängning, lug-
nare beteende och framförallt – ett betydligt 
beskedligare uppträdande när vi kör rakt över 
banans kantstenar. Där originalbilen slog sten-
hårt och påverkades klart negativt – där går 
nu färden helt odramatiskt. Allra mest impo-
nerande är stötdämparnas förmåga att trolla 
bort det slagiga beteendet när man sätter 
ytterhjulet på banans kantsten ut ur kurvorna 

vid fullt gaspådrag. Snittet av varvtiderna är 
nu nere på 1.20,8

Andra körningen: Vi skruvar ner till sju 
klick runt om. Direkt märks de snabbare 
reaktionerna i bilen, GT86 har nu lättare att 
hjälpa föraren att rotera bilen in i kurvorna. 
Styrningen svarar något bättre precis vid 
första instyrning i kurvorna och snittet av 
varvtiderna blir 1.20,1. Den lugna känslan i 
bilen består.

Tredje körningen: På Emils inrådan behål-
ler vi sju klick fram, men väljer den hårdare 
inställningen fyra klick bak. Reaktionen i bilen 
blir att lugnet består, men den medroterande 
effekten in i kurvorna blir ännu bättre. En 
viss känsla av mer stum bakvagn märks, men 
klockan talar sitt tydliga språk. Vi är nu nere 
på 1.19,8 i snitt.

Fjärde körningen: När vi gör bilen ännu 
hårdare bak (två klick) men behåller sju klick 
fram märks en hårdare gång som gör GT86 
lite för stum och den studsar lite. Det är helt 
uppenbart att vi nu har passerat fönstret, 
det vill säga den optimala inställningen för 
kombinationen av förare och bil. Snittet av 
varvtiderna blir 1.20,2 och med denna inställ-
ning är det första gången som vi upplever 
ett oroligare beteende över kantstenarna vid 
ingången i snabba högern som sedan leder ut 
på start och mål. 

Sammanfattning
Precis allt som vi gjorde med vår Toyota 
GT86 gav resultat, riktigt mycket sådant ska 
sägas. Från standard originalbil lyckades vi 

sänka varvtiden med 4,5 sekunder genom 
mer grepp från däcken, bättre och mer ända-
målsenlig stötdämpning/fjädring samt 
bromsar som pallade trycket. Det är ocea-
ner av tid runt en racerbana, med vad som 
är ännu viktigare – med bilen färdigjuste-
rad gick den både snabbare OCH snällare 
runt Gelleråsen. Aldrig några tendenser att 
kasta ut bakvagnen i de tighta kurvorna, ald-
rig några problem över banans kantsten. Inga 
bekymmer med bromsar som mattades. Bara 
riktigt bra körbarhet och grymt roliga pass 
bakom ratten.

Men även effekten som stötdämparföränd-
ringen ger ute på allmän väg är riktigt positiv. 
Komforten vinner stort på att både mindre och 
större ojämnheter filtreras bort eller dämpas i 
större utsträckning, samtidigt som körglädjen 
består eller växer beroende på hur vi justerar. 
Att det skulle märkas så tydliga skillnader vid 
justering ute på landsvägen kom som en posi-
tiv överraskning. 

De modifieringar som vi utfört är långt 
ifrån gratis. Stötdämparpaketet kostar 23 255 
kronor, Essex Parts-bromspaketet från Pean 
Sweden med våra belägg ligger på 32 000 kr 
och en uppsättning Michelin Pilot Sport Cup 2 
till en GT86 kostar strax under 8 000 kronor – 
allt inklusive moms. Körglädje kostar – men är 
värt varenda krona. Och gör nu inte standard-
misstaget genaom att vara ute i sista sekunden. 
Planera dina inköp i god tid, då blir arbetet 
smidigare att utföra och du slipper stressen. 
Och vad som är ännu viktigare – det går att få 
tag i delarna som du behöver om du beställer 
på hösten i stället för våren. •

< Den slutgiltiga inställ-
ningen ger en klockren 
upplevelse på banan! < Även komforten påverkas positivt, vilket kanske 

kommer som en överraskning.

< Jörgen hos Öhlins Auto Norden i Karlstad låter 
svarven gå för att justera en spacerplatta.
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