
Testosteronet fl ödar och 
körglädjen är ett faktum 
när vi befi nner oss i 
ett soldränkt Barcelo-
na redo att ta pulsen 
på helt nya Seat Leon 
Cupra.

Med spanskt tempe-
rament i ådrorna och 
ordentligt med krydda 
under huven är mo-
dellen pepprigare än 
någonsin.

Testbilens 280 häst-
krafter gör sig snabbt 
påminda och det är 
med ett stort leende på 
läpparna vi sätter oss 
bakom ratten.  

7 minuter, 58 sekunder och 
44 hundradelar. Siffrorna ta-
lar om det senaste rekordet 
för serietillverkade bilar med 
framhjulsdrift på Nürbur-
grings fruktade nordslinga 
och sattes av dagens testbil. 

Onekligen imponerande siff-
ror, speciellt om man jämför 
med andra effektstinna bilar. 
Tiden är nämligen snabbare 
än exempelvis Audi R8 V8, 
Corvette C6 och Porsche 911 
Carrera S. 

  
Ilsket röda ok

Seat Leon Cupra fi nns i två 
versioner och det är bara att 
välja mellan 265 (269 900:-
) eller 280 hästkrafter 
(282 900:-). Den vassare 
versionen har begåvats med 
svarta backspeglar, 19-tums 
fälgar, fetare bakvinge och 
givetvis emblem med siffror-
na 280. Jämför vi utseendet 
på vanliga Leon med Cupran 
så har luftintaget under den 
främre nummerplåten och de 
båda luftintagen på sidorna 
blivit större. 

Bakpartiet är ännu fräckare 
med sina dubbla avgasrör som 
sticker ut genom den sportiga 
diffusorn. Bromsoken är il-

sket röda och har fått texten 
”Cupra” ingraverat och det-
samma gäller även instegs-
listerna. LED-belysningen 
i dörrpanelerna har ett vitt 
sken, men ändrar man till 
körläget ”Cupra” så blir ljuset 
ilsket rött. Seaten har nämli-
gen begåvats med dynamisk 
chassireglering för att leva 
upp till vad utseendet lovar. 

Skönsjungande motor
Seat Leon Cupra rullar på 
riktigt duktigt på de spanska 
vägarna men för att kunna ta 
ut svängarna ordentligt beger 
vi oss till Castelloli. På test-
banan strax utanför Barcelona 
kommer bilen snabbt in i sitt 
rätta element och turbofyran 
på 280 hästkrafter arbetar 
på bra, vilket resulterar i att 
hundrastrecket nås på 5,7 
sekunder samtidigt som topp-
farten är 250. 

Start/stopp-teknik är stan-
dard liksom motorbroms-
återvinning och sexväxlad 
manuell låda. Lägger man 
till ytterligare 14 500 kronor 
så får man den sexväxlade 
dubbelkopplingslådan som 
även kan växlas manuellt med 
paddlar. I Cupra-läget svarar 
gasen snabbare och DSG-lå-
dan växlar kvickare, men även 
styrning och stötdämpning 
blir något fastare. 

Då sjunger motorn för full 
hals en sång som inte går att 
klaga på, men den är inte helt 
äkta då merparten av ljudet 
kommer från en ljudförstär-
kare. Men vad gör det? Även 
de största artisterna brukar ju 
ta hjälp av bakgrundssångare.

Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson
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Sätter krydda på tillvaron

SEAT LEON CUPRA TSI 280 5-D

Motor: 4-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cyl. Max effekt: 280 hk 

mellan 5 300-6 600 varv/

min. Max vridmoment: 350 

Nm mellan 1 750-5 300 

varv/min.  

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-växlad 

automatlåda.

Fjädring: Skruvfj ädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fj äderben med undre 

triangellänk. Bak: multil-

änkaxel. 

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel: 10,2 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 263, längd 427, bredd 

182, höjd 143. 

Tjänstevikt: 1 421. Bränsle-

tank 50 liter.   

Prestanda: Toppfart 250 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 5,7 sek. 

Förbrukning/miljö: 6,7 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 155 g/km.

Pris: 297 400 kronor. 

Plus för: Snygg, tuff och 

sportig, vilken körglädje, 

motorljudet,DSG-lådan.

Minus för: Garantierna kunde 

varit bättre.
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