
     

 

 

 

 

 

På aim-motorsport.se finner du det kompletta sortimentet av datautrustning från AiM 
Technology SRL. Med bra utrustning spar du tid och kostnader för testkörning samtidigt som 
du får full information om vad som sker under både tävling och träning. Italienska AiM 
Technology SRL är ett väletablerat företag i motorkretsar och förser flertalet 
motorsportkategorier med datautrustning i allt från crosskart till båtracing. 

AiM Technology SRL har via generalagenten Visuell Effekt AB representerats i Sverige sedan 
2012 och försäljning ökar år efter år. För oss motorintresserande är det såklart oerhört 
glädjande att det finns en marknad för den här sortens produkter även i ett litet land som 
Sverige och allt fler tycks se fördelarna med att analysera sina racedata. 
 

 



Nyheter 2019 

 

Under 2018 har en rad nya AiM-produkter lanserats. Störst har suget varit 
efter den nya Solo 2 DL-mätaren.  

Solo 2 DL är ett fantastiskt lättanvänt 
tidtagningsinstrument med dubbel GPS-
teknik. DL-versionen skiljer sig från Solo 2 
genom att erbjuda mer än bara tidtagnings-
funktionen.  

Du kan koppla din Solo 2 DL till bilens ECU-system för att där hämta in och 
lagra värdefulla data. Instrumentet fungerar perfekt till såväl track days som 
klubbtävlingar och större biltävlingar. 
Pris från 6690 kr. 

 

 
 

 

Att filma sina träningar eller tävlingar inifrån bilen är inte bara roligt på så vis 
att du får chansen att återuppleva dina spektakulära omkörningar eller 
snabbaste varv – det kan också vara ett viktigt redskap för att i efterhand 



analysera din körning och jämföra med andras inspelningar. Vem bromsar 
senast i kurva 4? Hade jag kunnat täcka upp bättre och förhindrat att bli 
passerad i starten? Vilket spår tar jag egentligen i hårnålen?  

Självklart har AiM Technology SRL en lösning, nämligen SmartyCam HD. 

 

 
 

AiM Technology SRL har förstått innebörden av att se sig själv köra 
samtidigt som man analyserar sin data. SmartyCam är anpassad direkt för 
motorsport av alla slag och är fullt kopplingsbar med dina övriga instrument. 
Detta gör att du kan få valbara data från ditt instrument att synas direkt i bild. 
Både lins och bildsensor är av högsta kvalitet, förpackat i ett robust och 
vattentåligt hölje. En reviderad version kom under 2018 och det har nu blivit 
enklare att välja vilka data du vill ska finnas med på inspelningen.  
Pris från 9 390 kronor. 



När AiM Technology SRL återlanserande sin verksamhet i Sverige efter ett 
par års frånvaro låg fokus främst på kartingsporten. Karting utgör fortfarande 
en mycket stor de av vår försäljning och är en perfekt plattform för lärande, 
utveckling och analyser. Allt fler kartingverksamma inser fördelarna med att 
kunna analysera data och AiM Technology SRL har utvecklat en rad 
hjälpmedel för såväl nybörjaren som den mer rutinerade föraren. 

 

  IR-Däcktempmätare 
  Inom karting är det livsviktigt att få till rätt däcktryck. 
  En liten missberäkning och loppet kan vara förlorat.  
  Denna mätaren hjälper dig att undersöka var och när 
däcken blir som varmast, så att teamet kan förhindra överhettade däck.  

Pris från 5 920 kr. 

 

  Bromstrycksgivare 

  Många nya kartingförare gör misstaget att trycka in  

  gas och broms samtidigt vid en kurvtagning. Det kan 

dock vara svårt att veta om föraren faktiskt gör misstaget och då är denna 

bromstrycksgivare till stor hjälp. Finns både med eller utan T-koppling och 

kopplas till en expansionsenhet. 

Pris från 2 270 kr. 



 
Den ostoppbara storsäljaren i sortimentet förblir den oerhört effektiva och 

lätthanterliga MyChron 5. Mätaren blev genast en stor succé när den kom 

2016 och efterfrågan bara fortsätter att vara högt. Den GPS-baserade tekniken 

ger dig allt från motorvarv, temperaturmätning, hastigheter, varvtider, split-

tider samt tillgång till mer avancerad teknik som g-krafter. Tillsammans med 

gratisprogrammen Race Studio 2 och 3 kan du och din förare enkelt analysera 

resultaten efter varje pass på din pc eller Mac. Datan överförs nämligen på 

smidigaste sätt via wi-fi. Pris från 5 080 kr. 

Visst kan det vara svårt att som nybörjare få ett grepp om hur alla instrument 

ska kopplas in och användas. Tveka aldrig att höra av dig till oss om hjälp 

och glöm inte bort att spana in instruktionsfilmerna och manualerna som går 



att hitta på vår hemsida. Än så länge är den mesta informationen på engelska, 

men vi jobbar på att ta fram även svenska manualer. 

 

AiM Motorsport på svenska racerbanor 

 
Under hela 2019 återfinns AiM Motorsport i depån i samband med alla 

svenska tävlingar i TCR, Porsche Carrera Cup, GT4 Scandinavia och flera 

andra tävlingar på landets tävlingsbanor. Med en bil fullutrustad med AiM 

Technology -teknik tävlar Douglas Dahlström i klassen Ginetta GT5 

Challenge, där han rattar bil nummer femton. Tveka inte, välkomna till vårt 

tält och spana in all teknisk utrustning på plats i en riktig racerbil. Detta är 

också ett perfekt tillfälle att lägga en beställning, prata med personerna 

bakom AiM Motorsport, få svar på dina frågor och få dataprogrammen 



demonstrerade för dig. Vi kräver inget mer i utbyte än ett ”lycka till” inför 

deltävlingarna! 

Kontaktuppgifter och övrig information 

Vi fick under 2018 en ny hemsida, där delar av Aim:s sortiment finns 

presenterat. Hittar du inte vad du söker på sidan så hör av dig. Vi har givetvis 

hela sortimenten även om det finns upplagt på siten. Gå gärna in på 

https://www.aim-motorsport.se/ och fördjupa er om våra produkter.  

Ni hittar oss även på Facebook under namnet AiM Motorsport Sweden där vi 

fortsätter lägga upp de senaste nyheterna, underhållning och information. 

             
 

Hans Dahlström och Douglas Dahlström 

0707 27 27 54 

0416 130 68 

info@aim-motorsport.se 

Simontorpssäteriväg 264 

275 62 Blentarp 

Sverige 
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