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Audi R8 V10 är årets 
fräckaste sportvagn 
och går under smek-
namnet: ”Super-
Råttan”. 

Men till skillnad från 
den fyrbenta gnagaren 
så tycks alla avguda 
vår knallröda leksak. 

Nyfikna blickar 
kastas, det tisslas och 
tasslas, fnissas och 
pekas. Från glasvi-
trinen bakom ryggen 
hörs den underbara 
motorsången från 525 
hästar vilka får konkur-
renterna att darra av 
skräck. 

Tyskarnas kaxiga 
reklamslogan är ”Arri-
vederci Maranello” för 
där byggs nämligen 
– Ferrari!

Med åtta segrar i 24-timmar-
sloppet på Le Mans och med 
släktingen Lamborghini som 
bollplank till utvecklingsav-
delningen så stiger förvänt-
ningarna dramatiskt. Audi 
R8 V10 ska ta upp striden om 
supersportbilskunderna i den 
högsta divisionen och mål-
sättningen är att sätta flera 
tillverkare på plats. Det blir 
en ”katt-och-råtta-lek” på 
blodigt allvar och testbilen 
smiter inte iväg med svansen 
mellan benen…

Farthunger i linjerna
Designen är helt outstan-

ding och linjerna är en mix 
mellan avslappnad elegans 

och lekfull sportighet. Luft-
slussarna är många och den 
mest vräkiga detaljen är utan 
tvekan ”the sideblade”. Alltså 
den stora sidoskölden i silver 
som visuellt delar karossen 
på mitten. Audi R8 V10 är 
dessutom helt överlägsen i 
en kategori som de flesta tar 
för givet: ljusarrangemanget. 
Hemligheten är att strålkas-
tarna förlitar sig på lysdioder, 
varav tolv stycken finns place-
rade i ett pärlband under varje 
framlyse. När skymningen 
faller så skiner även mittmo-
torn upp i det bakre skylt-
fönstret tack vare ljusdio-

der. Lysande, Audi! Nä, nu 
kan jag inte hålla mig längre. 
Placerar baken i den skålade 
sportstolen och framför mig 
sitter läderratten som helt is-
kallt rätats ut nertill. Instru-
menteringen sänder ut heta 
racingimpulser och öronter-
rorn från Bang & Olufsen 
bjuder på 465 watt. Däremot 
finns ingen startknapp så man 
får vackert nog använda tänd-
ningsnyckeln. Några sekun-
der senare vaknar motorn och 
”vi är på gång, vi är laddade, 
vi är tända”.

Bakom ryggen ylar en 
busbenägen V10 på 525 

hästkrafter som toppar 316 
knutar och klarar färden till 
hundra på 3,9 sekunder. Ma-
skinen har försetts med torr-
sumpssmörjning och tio liter 
svart guld cirkulerar i om-
loppsbanan. 

Avsaknaden av oljetråg
Varför tyskarna satsat på den 
här lösningen? Jo, avsaknaden 
av oljetråg gör att smörjning-
en inte påverkas av G-krafter-
na vid bankörning. Audi R8 
V10 bör nämligen sträckas 
ut på bana eftersom den är 
uppfostrad på Le Mans. Här 
är det inte många som jagar 

”Super-Råttan”, utan det är 
snarare katten (konkurrenter-
na) som ligger pyrt till. Kör-
egenskaperna är ruggigt bra 
och tysken suger sig fast i sin 
energiska asfaltsdans. Audin 
erbjuds dessutom med R-
troniclåda och därmed kan 
gröngölingarna börja med 
automatläget, medan halv-
proffsen använder växelspa-
ken uppåt/neråt och proff-
sen kör med racingpaddlar-
na. Grundpriset för läcker-
heten är 1 431 700 kronor 

och vill du ha racinglådan så 
får du hosta upp 73 300 extra, 
ändå är inte gottepåsen med 
tillbehör fylld. Många beund-
rare har redan gått i ”råttfäl-
lan” och det är lätt att förstå 
med glittrande V10-emblem 
som lockbete!

Johannes Gardelöf 
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Need for Speed

AUDI R8 5,2 FSI QUATTRO
Motor: V10 bensinmotor med dubbla 
överliggande kamaxlar per cylinder-
rad och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 525 hk vid 8 000 varv/
minut. Max vridmoment: 530 Nm vid 
6 500 varv/minut.
Kraftöverföring: Mittmotor, fyr-
hjulsdrift. 6-växlad manuell alt. 6-
stegad R-tronic.
Fjädring: Skruvfjädring med övre 
och undre tvärlänkar samt kräng-
nings-hämmare fram och bak.
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 11,8 
meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS. ESP.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
265, längd 444, bredd 193, höjd 125. 
Tjänstevikt 1 705. Bränsletank 90 
liter.  
Prestanda: Toppfart 316 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 3,9 sek.
Förbrukning/miljö: 14,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
351 g/km. 
Pris: 1 431 700 kronor (1 505 000 
kronor för R-tronic). 
Plus för: Snacka om fjärilar i magen, 
prestanda och motorljud, suverän 
byggkvalitet, underbar design.
Minus för: Välj inte R8 om du vill 
färdas diskret, Bagageutrymmet, 
men vem bryr sig?

Under en månad ska 650 
journalister från hela världen 
resa till vår huvudstad och det 

är inte för att besöka Vasam-
useet eller titta på Skansens 

apor. Det handlar istället 
om en miljöbil som skrivit 
in sig i historieböckerna och 
som sålts i totalt 1,2 miljoner 
exemplar. Speciellt i USA 
har begreppet ”Prius” blivit 
synonymt med god miljö-
omtanke och inom kort lan-
seras en helt ny modell vars 
grundpris startar på 269 000 
kronor.  

Svar på tal
Toyota Prius har alltid haft 
en karossform som sticker 
ut från mängden. Det räcker 
att beskåda skapelsen så för-

står man att vindtunneln 
fått bestämma formen som 
både fått ris och ros. Den 
tredje generationen bjuder 
dock på betydligt snyggare 
linjer och vi gör tummen 
upp till designfolket. Inte-
riören är luftig och stolarna 
i den kritvita testbilen är 
klädda med ljust skinn. På 
mittkonsolen sitter en mini-
mal växelväljare och ovanför 
finns navigationsskärmen. 
Det stora flipperspelet från 
tidigare modeller som visade 
hybridsystemets energiflöde 
är borta och har ersatts av 

en digital instrumentpanel 
strax under vindrutan. Här 
kan man spana in hastighe-
ten, men även soppaförbruk-
ningen och grubblar man 
över vilken motor som arbe-
tar så avslöjas allt här. Fram-
stolarna är väldigt bekväma 
och medger långkörningar 
utan problem. Även baksätet 
bjuder på ännu bättre sväng-
rum vilket säkert kommer att 
glädja många.  

Otroligt snål
Hur kör man då en hybrid? 
Tja, som vanligt fast med 
en skillnad: att det oftast är 
dödstyst i startögonblicket. 
Det enda som bevisar att 
japanen fått starttillstånd är 
ordet ”READY” på instru-
mentpanelen. Föraren lägger 
sedan den lilla joysticken 
i driveläge och trycker på 
gasen. Bilen rullar iväg med 
hjälp av elmotorn på 82 häst-

krafter och först i lite högre 
fart börjar bensinfyrans 99 hk 
att arbeta. När plattan åker 
i mattan samarbetar däre-
mot båda drivkällorna, men 
effekten stryps till 136 hästar. 
Därmed rullar det på riktigt 
duktigt: hundrastrecket nås 
på tio sekunder och topp-
farten är 180. Ändå sörplar 
bilen i sig superlåga 0,39 liter 
milen medan koldioxidut-
släppet är 89 gram. Med ett 
tryck på EV-knappen (Electric 
Vehicle) så förvandlas dessa 
siffror till noll, men nickel-
metallbatterierna räcker bara 
i två kilometer om du kör i 
femtio knyck. Visste du för 
övrigt att Prius är latin och 
betyder ”före sin tid?” Något 
som även den tredje genera-
tionen lever upp till! 

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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Tredje gången gillt

Ökad livslängd
för endast 349 kr
En felaktig hjulinställning orsakar både onödigt 
däckslitage och ökad bensinförbrukning. 
Just nu gör vi rätt hjulinställning på din bil för 
endast 349 kr. Erbjudandet gäller privatpersoner 
t o m 2009-09-30. Ring för tidsbokning.

Däckia Göteborg www.dackia.se

Just nu är vårt fosterland i rampljuset. Stock-
holm står nämligen värd för den internationella 
provkörningen! 


