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Matchen började 1966 
då General Motors 
presenterade en brutal 
utmanare till braksuc-
cén Ford Mustang. 

Det blev genast en 
tuff fight som pågick 
fram tills 2002 då den 
legendariska bilmodel-
len kastade in hand-
duken – men efter ett 
antal års sömn så har 
amerikanarna återigen 
skakat liv i Chevrolet 
Camaro. 

Nu ljuder gonggongen 
och det är dags för den 
första testronden. 

Är muskelknutten en 
rättmätig vinnare?  

”Camaro” är en omskrivning 
av franskans ”camarad” som 

betyder kompis. Vi kör till-
sammans med vår nyfunne 
vän längs de smala vägarna 
som slingrar sig fram genom 

det spanska landskapet i trak-
terna runt den andalusiska 
pärlan Jerez. 

Under den långa motor-
huven framför oss huserar en 
vinkelåtta på 432 hästar och 

bilen kan bli din för 377 000 
kronor. Snacka om ”pulver” 
för pengarna!

Grym formgivning
Chevrolet Camaro är inte en 
helyllejänkare rakt igenom 
– den är faktiskt utvecklad i 
Australien och byggs retligt 
nog i Kanada. Designen är 
otroligt muskulös sedd från 
alla möjliga och omöjliga 
vinklar samtidigt som det 
inte råder någon tvekan om 
att vår knallgula testbil har 
sina rötter från den första 
generationen som presente-
rades i slutet av sextiotalet. 

Interiören känns däremot 
inte lika pigg och fräsch som 
utsidan. Instrumenteringen 

är plastig och kvalitetskäns-
lan känns inte övertygande. 
Utvecklingsfolket förklarar 
det hela med att man gjort en 
mix mellan nyskapande och 
retro, det senare represente-
ras av de klassiska fyrkantiga 
mätartavlorna som flörtar 
med originalet. 

Komforten är förvånans-
värt bra men bakåtsikten är 
inte mycket att hurra för, 
vilket amerikanarna löst 
genom att ha en backkamera. 
Dessutom ingår läderklädsel 
och all viktig information 
projiceras digitalt på fram-
rutan.    

En muskelbil ska ha V8 
och den här snurran är på 
432 hästar och arbetar till-
sammans med en sexväxlad 
manuell låda. Vill du hellre 
ha automat så sänks effekten 
till 406 kusar för att lådan ska 
palla trycket men du bjuds 
istället på lite ”renare” sam-
vete som vi återkommer till. 

När andan faller på så är 
det bara att stampa till på 
gasen och de bakre 20-tums-
hjulen börjar genast måla 
graffiti på asfalten om anti-
spinnsystemet är avstängt. 
Hundrastrecket nås på 5,2 
sekunder medan toppfarten 
är 250 - detta trots en match-
vikt på 1 850 kg. 

De knixiga småvägarna 
runt Jerez är kanske inte det 
mest optimala för vår mus-
kelknutte med tanke på att 
den stående kvartsmilen (402 
meter streetrace) klaras av på 
tretton sekunder. 

När man inte har plattan 
i mattan så förvandlas den 
mullrande V8:an till en ordi-
när fyra eftersom cylindrarna 
stängs av för att spara soppa, 
men finessen ingår bara om 
du väljer automatlådan för 
20 000 extra. Vi andra som 
gillar att växla manuellt får 
gilla läget och acceptera att 
kärran utan större besvär 
sörplar i sig två liter milen. 

Tja, Chevrolet Camaro 
är som namnet antyder en 
lite smått galen kompis som 
vinner på teknisk knockout!  

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Vilken muskelknuttette

CHEVROLET CAMARO 6,2 V8
Motor: V8 bensinmotor med enkel 
överliggande kamaxel och två ven-
tiler per cyl. Max effekt: 432 hk vid 
5 900 varv/minut. Max vridmoment: 
569 Nm vid 4 600 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, bak-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 11,6 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS. ESP. 

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
285, längd 484, bredd 192, höjd 136. 
Tjänstevikt 1 850. Bränsletank 72 liter.  
Prestanda: Toppfart 250 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 5,2 sek.
Förbrukning/miljö: 14,1 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
329 g/km.
Pris: 377 000 kronor.
Plus för: Underbart skönsjungande 
V8, så mycket synliga muskler, hög 
standardutrustning, prisvärd.
Minus för: Plastig inredning, stor, 
tung och rejält törstig.

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 
och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 
såväl för familjen i stan som för äventyraren. 
Några snabba:

• Kompakt högteknologi
• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk
•  Start/stopp-system
• Dragvikt 2000 kg
•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Chevrolet Camaro 6,2 V8.Chevrolet Camaro 6,2 V8.
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