Häftiga T-skirts!

Vita med
3-färgs
tryck I

Sweden fights off CCCP submarinesl
Ett motiv som aldrig blir inaktuellt! Går även
hem utomlandsl T-shirt 45:- och college
OO:-En given succel

Av Jan Lennartsson (text), Tony Welam (foto)

USA - Still number 1.
Förklaring överflödig. Tryckt i de rätta färgerna och på samma kvalitetströjor som
u-båten. Även samma schyssta priser!
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SUPER SWEDE !
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The NiDht Be/anDs Ta PIYI8UTH!

• • • Volvo är fortfarande
number one. Nog för att det
finns många häftiga Saabac
och folk or , men när det gället
variationen på ombyggen är
Volvo överlägsen!
Amazonoch 142ärjuinte
särskilt ovanliga ombyggnadsobjekt. Sådana hittar vi
lite här och var.
Däremot är det sämre

spoiler och skärmbreddare i
glasfiber.
- TröskelIådan är gjord
i plåt, berättar Pelle. Den är
ditskruvad och plastad ihop
med kaross och skärmbreddare.
Kapade fjädrar fram och
hi-jackers bak ger den rödvita
bilen ett lagom stukat utseende.
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Vad sägs om en läcker t-shirt eller college som visar din koncerntillhörighet? Varsågod välj! Vi
har tryckt dessa motiv i guld på svarta och marinblå tröjor. Små tryck där hjijrtat klappar I Sobert och elegantl Samma priser även här, 45: - tör t-shirt och 80:- tör collegeT' Glöm inte uppge
om Du vill ~a svarta eller marinblå tröjor!

Alla t-shirts finns att få i S, M, L, XL och XXL. College i S, M. L och XL. Glöm inte att uppge
storlek och antall Priserna är inkl. moms och vi bjussar på frakten om Ou förskottsbetalar. Annars tillkommer postförskottsavgift. God Juli önskar vi på Umeå Reklam.
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Box 10008
90010 Umeå

HUBBES
RACING~.~
MOTORER
1 st 454
1 st 400 -

stålvev. 0,30 smidda 12,5: 1 kolvar
Pontiac 4-bult. 0,30 smidda 10,9:1 kolvar.
Portade toppar. Dubbelinsug.
Chevrolet - 1 st 427 390 hp. 2 st 402. 1 st 396.
2 st 350 4-bult
Ford
1 st 351. 0,30 11 :1. Portade toppar.
1 st 302.
På gång - 389,400,428, 455 Pontiac.
327,350 Chevrolet
289,390,400,429 Ford . .

AUTOMATLADOR
TH 350, TH 400 Cheva och Pontiac. 904. 727.
Powerglide. Superturbin. FMX. C 4. C6.
'
F;lenoverade vevaxlar, topplock m.m.
Motorer byggs på beställning. Renovering av automatlådor
och motorer - även HD och Triumph.
Köper och byter in renoveringsobjekt - speciellt Pontiac
400-455, Cheva 327-454 samt rasade aut.lådor.

0380/73013
(alla dagar 9-23)
Almedal 1, 571 00 NÄSSJÖ
OBS! Spara annonsen.
68

Volvo (jr det i särklass vanligaste byggobjektet. Men det händer inte alltför ofta att man
ser någon upphottad J45:a.
Pelle Kindblom. från Hjo tillhör dock den skara som vågat ge sig i kast med Volvos com-biversion. Och resultatet - ja, det blev en
Volvo i "polkagriskostym" I

Tala om smaskigt bygge:

VOLVO FÖR~
ställt med hottade 145:or men visst finns dom också!
Den står där och glänser,
Pelle Kindbloms tuffa combi. Med sin vita och röda lack
påminner den om Grännas
syrliga polkagrisar.
Mmmm.
- Från början var det bara
tänkt att bli en originalrenovering med skärmbreddare
som enda utsvävning, bedyrar Pelle, vars bil var en ganska nergången historia.
Som så ofta blir det mer
än man har tänkt sig. Pelle
plockade på 81:ans baklampor , skyport sollucka och
vinge . Stötfångaren kapades
och mittendelen flyt~ades ner
ett steg.
- Det var för att lämna
plats åt den odrägliga
nummerskylten,
förklarar
han.
Modifieringen ger, tillsammans med den vitlackade
grillen, fronten ett snyggt och
originellt utseende.

Fälgar med många
möjligheter
• Andra utsvävningar på
"polkagrisen" är scoop,

Runt om sitter Vredesteindäck (195/70) trädda på
sex tums Grakus splitfälgar .

- Split innebär att fälgen
är ihopskruvad. Den är
egentligen uppdelad på ytteroch innerkrans samt center,
påpekar han.
- Man kan alltså bygga
sin egen fälg precis som man
vill ha den. Mina är breddade
utåt för att man ska få lite
djup!
Visst är det snyggt men
knappast lagligt.
- Nej , suckar Pelle.
Spårvidden är ökad med 18
cm. Ett måste om det ska vara
lite stil över det.

Proffsig lack
med djup
• Den
karamelliknande
lacken är en historia för sig.
Vit flipflopp som skiftar från
vitt till rött och gult.
- Det är en kompis, Tore
Erlander, som har lackat den,
berättar Pelle.
Dekoren i röd candy är
verkligt proffsigt gjord!
Det handlar om fält med
toningar av spindelvävsliknande mönster.
- Ja, det har Tore lyck-
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TILL POLKAGRIS

Lackeringen är utförd av Tore Erlander. Pelle själv är mycket nöjd
med sin kompis arbete. - Han har
verkligen lyckats bra, är kommentaren.

För motivet nere till vänster är det
meningen att man skall "haja till".
Och säg den som inte gör det.

Pelle Kindblom tänkte egentligen
bara originalrenovera sin 145:a,
" men allteftersom tiden gick blev utstyrseln mer och mer avancerad.

ats väldigt bra med, berömmer Pelle.
Som pricken över i:et är
scoopet försett med ett hajmotiv. Över tio liter klarlack
ger ett härligt djup i lacken.
Pelle sticker inte under
stol med att han trivs med sin
originella 145:a.
- Det är alltid roligt med
en ovanlig bil, menar han.
Och att det är en combi gör
knappast saken sämre ...
Pelles "polkagris" är en
snygg variation på temat Volvo.
D

