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Detaljerna gör skillnad! 

Micke Larsson Racing är ett team som för-

bereder sig för sommarens säsong i sina 

lokaler utanför Gävle. Målet är att nå 

Europafinalen som går på anrika ”Santa 

Pod” i England i september (2017). 

 

De kan intyga att detaljerna är viktiga! Och 

det gäller att inte slarva och försöka ta nå-

gon genväg - inte någonstans! 

 

Som ett led i förberedelserna har Torque 

Elite kört en förenklad momentutbildning 

med teamet. 

 

-”Det är många skruvar som ska dras med 

rätt moment, så vi måste veta vad vi gör”. 

Säger Micke Larsson, förare och teamchef. 

  

Dragracing  är en sport där det gäller att ha full koll på alla detaljer - det avgör om det blir succé eller fiasko! 
 
0-100 km/h på 0,7 sekunder och 0-300 km/h på 3,2 s ger stora påkänningar på motor, chassi, drivlina och inte 

minst på föraren!  

Daniel Svensson, Edward Kastreva, Jim Bottolfsen och Micke Larsson. 

I Teamet ingår också: Roy Bottolfsen, Bengt Johansson, Liza Åkerman och Lill Nilsson 

Micke Larsson Racing  
på Tierp Arena 2016. 
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De olika delarna monteras och demon-

teras många gånger för att man ska 

vara helt säkra på att allt passar som 

det är tänkt. 

 

Micke Larsson och Edward Kastreva 

gör ett ”testmontage” av avgasrören.   

Jim Bottolfsen provar en ny moment-

nyckeln från Norbar. 

-”Den har en digital display och kan lätt 

ställas om mellan Nm och lbf.ft vilket 

förenklar för oss som skruvar”.  

Detaljerna gör skillnad 

 

Det är tyvärr vanligt att skruvförband 

dras åt med fel moment—det har även 

Micke Larsson Racing erfarenhet av.  

 

2011 fick de ett haveri där kolvarna 

släppte från vevaxeln gick ut genom 

motorblocket! 

 

Orsaken var för hårt dragna skruvar i 

vevstaken  

-”Vi har lärt oss att det är viktigt med 

rätt moment. Kunskap om detaljerna 

gör skillnad!”. Säger Micke Larsson.  

Effekt: ca 4000 hk 

Max vridmoment: ca 4000 Nm 

 

Vikt på bil: 1000 kg 

 

Prestanda: 

0-100 km/h 0,7 s 

0-200 km/h 1,8 s 

0-300 km/h 3,2 s 

 

Bästa tid är: 5,85 s 

Högsta sluthastighet: 398 km/h 

-”Men det ska bli bättre!” 
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Tävlingsbilen är en Top Methanol Funny Car 

som körs i FIA European Drag Racing Cham-

pionship. 

Karossen är tillverkad i kolfiber-kevlar och 

förlagan är en Dodge Charger 2010. 

Chassit är svetsat av sömlösa rör. Materialet 

är krom-molybdenstål. 

Däcken är av fabrikat Hoosier runt om. 

17 tum breda och 36 tum höga bak 

(fälgdiameter är 16 tum),  

Fram år dimensionen 5 tum breda och 23 tum 

höga (fälgdiameter är 15 tum). 

Motorn är en Hemi-V8, helt i aluminium,  på 521 

kubiktum ( ca 8,5 liter). 

Blocket är ett smitt BAE stage 8 i aluminium. 

Topplocken är NRE Blackhawk (2 ventiler per cylin-

der) med 2,48 tum insugsventiler och 1,95 tum 

avgasventiler.  

Ventiler och ventilfjädrar (dubbelfjädrar) i titan. 

Fjädertryck är 500 lbs och ventillyft är 0,95 tum. 

Kamaxeln är en rullkam med rullyftare. Kolvar och 

vevstakar i aluminium.  

Vevstakarna byts efter 15 lopp. 

Vevaxeln år en stålaxel av fabrikat Sonny Bryant. 

Ovanpå toppen sitter en skruvkompressor,  

PSI D-screw , med en kolfiberinjektor. Överdriv-

ningen på kompressorn är 92 %.  

Motorns maxvarvtal är ca 11 000 så kompressorn 

roterar 21 000 varv/min, på motorns maxvarvtal. 

Kompressorn adderar ett laddtryck på ca 3 bar till 

motorns grundkompression på 12:1. 

Bränslet är 100% ren metanol och på full gas för-

brukar motorn drygt en liter i sekunden, vilket mot-

svarar ca 200 liter/mil.  

Tanken rymmer 40 liter vilket räcker till ett lopp, 

med god marginal. 

Vi på Torque Elite säger: 

- ”Lycka till med tävlandet, Micke Larsson Racing”.


