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Prästvägen 105, Kungälv
tfn 0303-23 20 10

Traktorgatan 16, Kungälv
tfn 0303-24 54 75

Nödingevägen 9, Nödinge
tfn 0303-964 60   

Filaregatan 1, Kungälv
tfn 0303-144 24

Jörlanda berg 306, Spekeröd
tfn 0303-196 08

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 
4,6 (M/M 4,6) LITER/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 108 (M/M 
109) G/KM. MILJÖKLASS 2005.
BILEN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD.

www.toyota.se

Måndag-fredag 9-18 Tel. 0303-24 57 70

Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr. www.toyotakungalv.se

PROVKÖR IDAG

RING OSS: 0303-24 57 70

Miljöbilen som är 
gjord för stan.
AYGO är en liten bil för ett aktivt liv i och kring staden. Pigg, kul och snål 
med sin VVTi-motor som för andra året i rad utsetts till ”The Engine of 
the Year”. AYGO ger dig en miljöpremie på 10 000 kr från Vägverket om 
du köper den som privat person. Bilen har plats för fyra personer och hål-
ler hög säkerhetsnivå: 8 airbags inklusive sidokrock gardiner och 4 stjärnor 
i EuroNCAP. Du kan utrusta AYGO med bl a navigation, MultiMode och 
specialdesignade väskor. Välkommen in!

AYGO. Från 97.100 kr. 

Porsche Cayman är en 
av de trevligaste vag-
narna som rullat av 
bandet i tyska Zuffen-
hausen. 

Det legendomsusade 
företaget har mer än 
femtio års erfarenhet 
av sportbilar och det 
känns som om allt har 
tagits tillvara i den nya 
coupén. 

Vi har testat bud-
getversionen som har 
färre hästkrafter och 
tråkigare motorljud, 
men gynnsammare 
soppaförbrukning och 
bättre pris.  Ändå finns 
alla sportvagnsegen-
skaper kvar!

Varför modellnamnet häm-
tats från en krokodil förblir 
en gåta men ska vi gissa att 
båda är på ”bettet” och visar 
”framklorna”. Eller beror 
det på att minstingen liknar 
en kajman med sitt långt 
utdragna nos- och akterparti. 
Hur som helst är det lätt att 
gilla utseendet som både är 
harmoniskt, aggressivt och 
utstrålar hightech.

Fröjd för ögat
Porsche Cayman är en strikt 
tvåsitsig kärra på gott och ont. 
Låt oss börja med det goda: 
en äkta sportbil ska aldrig ha 

mer än två sittplatser och då 
blir Cayman måhända tys-
karnas enda ”riktiga” täckta 
sportbil. Det onda är att man 
byggt sittbrunnen så kort att 
personer över medellängd 
har svårt att hitta en helt per-
fekt körställning. Den fräcka 
inredningen bjuder på tajta 
sportstolar och en instru-
mentpanel värdig en tysk 
sportcoupé. Varvräknaren 
är naturligtvis stor, placerad 
i mitten och graderad till 
8 000 varv. Hastighetsmä-

taren är däremot förpassad 
till marginalen, men tur nog 
finns även en digital i hän-
delsernas centrum och den 
kan visa max 258 knutar. Alla 
entusiaster kan även glädjas 
över att det mytomspunna 
tändningslåset finns placerat 
till höger… Nej, naturligtvis 
till vänster om den knubbiga 
sportratten.

Ovanligt praktisk
Motorn har i grunden häm-
tats hos storebror 911 men 

har vänts 180 grader för 
bättre viktfördelning. Dess-
värre försvinner då också 
all närkontakt med maski-
neriet vilket är trist för alla 
motorfreaks. Det närmaste 
vi kommer underverket är 
en lucka i den bakre skuffen 
för påfyllning av motorolja 
och spolarvätska. Faktum är 
att även oljestickan rationali-
serats bort och har ersatts av 
en dator som varken behöver 
papper eller skyddshandskar. 
Boxermaskinen pumpar ur 

sig 245 hästar (femtio hk 
mindre än i S-modellen) och 
jobbar precis bakom ryggen 
på de åkande. Effekten gör 
inte bilen till någon super-
racer utan till en sällsynt 
rolig leksak att småbusa med 
i svepande böjar. Porsche 
Cayman är helt klart en ”dri-
vers car” men fungerar även 
som långfärdsbil. Det finns 
faktiskt bagageutrymme såväl 

fram som bak och dessutom 
ett praktiskt lastnät som kan 
hålla fast småprylar ovanför 
mittmotorn. För halva priset 
av en 911 får man alltså en 
välbyggd sportcoupé med 
krokodilnamn som är nästan 
lika rolig som storebrorsan. 
See you later alligator!

Johannes Gardelöf
© CNP AB

Cayman är på ”bettet”

PORSCHE CAYMAN 2,7
Motor: 6-cyl boxermotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
245 hk vid 6 500 varv/minut. Max 
vridmoment: 273 Nm mellan 4 600-6 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn mitt-
monterad, bakhjulsdrift. 5-växlad 
manuell.   
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben och triangellänkar. Bak: mul-
tilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med servo. 
Vändcirkel: 10,8 meter.  
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS.

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
242, längd 434, bredd 180, höjd 131. 
Tjänstevikt 1 300. Bränsletank 64 
liter.
Prestanda: Toppfart 258 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 6,1 sek.
Förbrukning/Miljö: 9,3 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
222 g/km.
Pris: 503 000 kronor.
Plus för: Superfräck formgivning, 
härliga köregenskaper, bra bagage-
utrymme, hög kvalitet.
Minus för: Extrautrustningen kostar 
skjortan, sexväxlad låda hade inte 
skadat.


