PROVKÖRNING citroën ds3 RacING
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KOLFIBER-

KANONEN

Citroën DS3 Racing THP 205. Lagom till att rallyvärldsmästare Sébastien Loeb byter arbetsredskap från C4 till DS3
släpper Citroën en liten bomb av den senare. Citroën säger:
”DS3 Racing är den snabbaste gatbilen vi någonsin gjort.”
Text: Mikael Johnsson. Foto: Eric Bonté.

D
Detaljer i kolﬁber pryder DS3 Racing
både exteriört och interiört. Längst
till vänster syns den plakett som är
en kvarleva sedan man inledningsvis tänkt numrera hela upplagan på
1 000 bilar. Som blev ﬂer …

et finns bilar man blir väldigt sugen
på att köra när man ser dem och
Citroën DS3 Racing vill jag placera
i den kategorin. Men först får vi gasglada
journalister lyssna på Citroën som vill säga
några ord om bilen. Okej då.
Utgångsobjektet är alltså den snart årsgamla designsmåbilen DS3 som ges en allmän vitamininjektion i och med den nya
prestandamodellen. Inte för att behovet är
så stort som det man får intryck av på Sveriges vägar. Faktum är att DS3 säljer bra i
Europa och exempelvis har passerat Mini
i några länder, däribland Norge och Danmark. Omkring 30 procent väljer det spor-

tigare utförandet ”Sport Chic”, så varför
inte erbjuda dessa kunder en riktigt kvick
sak också, resonerar Citroën. Lämpligt nog
axlar DS3 samtidigt manteln som fabriksrallyvapen när VM snart drar igång på nytt
den 10 februari 2011 med Rally Sweden.
För att säkerställa att DS3 Racing skulle
hinna ut på marknaden snabbt och smidigt
har Citroën anammat ett sinnrikt trixande,
som nästan kan liknas vid avancerad skatteplanering. I Europa kan en tillverkare typa in
en bil enligt betydligt enklare process än normalt (”och spara månader”) – om man håller
sig inom en produktion på maximalt 1 000
eneheter per år. Denna väg utnyttjar Citroën
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och det var därför som DS3 Racing, i våras
på Genèvesalongen, uppgavs ha en begränsad
försäljning om ettusen numrerade exemplar.
Problemet var att intresset blev större än så
(cirka 800 order ligger redan idag) och att Citroen gärna bygger 2 000 bilar per år i stället.
En lagom siffra för fabriken i Poissy (Paris)
där bilen lyfts av den vanliga DS3-linan och
får sina speciella delar monterade för hand.
Så vad göra? Jo, man justerar effekten pyttelite på hälften av bilarna! Vips kan man
bygga 1 000 bilar med 203 hästkrafter och
lika många med 207. Samtidigt, men för olika länder. Exempelvis får Skandinavien den
starkare versionen och Frankrike den svagare.
Men med en effekttolerans på
omkring en procent överlappar
ändå effekterna
varandra, så det
finns ingen vettig anledning för
en fransman att köpa en ”svensk” bil.
Kolfiberleverantören skär guld med täljkniv när en DS3 blir Racing. Frontspoiler,
skärmbreddare, diffusor och baguetterna
på dörrarna är yttre kännetecken. Om bilen är ”Vit Banquise” i stället för den 3 900
kronor dyrare metalliclacken ”Svart Obsiden” är därtill grillen också av kolfiber.
Skärmbreddarna breddar totalt 30 millimeter, fronten lägger på 14 och när karossen sedan sitter 15 närmare asfalten blir
stansen en annan. Råare. Sportigare.
Den nya, hårdare chassisättningen noteras
direkt på Nice stadsgator. Hårdare, men inte
obekväm. Så här innan bergsvägarna är ett
faktum hörs det just inte något särskilt från
motorn. Den går tyst. Drar på lite mer emellanåt; den är fortfarande rätt lågmäld.
Trafikintensiteten ger mig tid att betrakta interiören. Instrumentpanelen i orange
ger dramatik så det räcker och kolfiberväven pryder stora partier på mittkonsol, runt
dörrhandtag och på ratten. Passformen är
utmärkt. Det finns ingen känsla av eftermonterat eller påklistrat. Klistermärken
föreställande pilar och annat finns förstås,
men dessa är fritt val för 5 000 kronor extra. Då ingår alla yttre dekaler och speciella
dörrmattor också.
De feta sportstolarna går inte att förväxla med den vanliga DS3:ans. Sidostöden känns dock misstänkt mjuka och eftergivliga när man klämmer på dem, men
själv ska jag komma att hållas på plats fullt
tillräckligt under hela turen. Samtidigt är
de bekvämare i längden än exempelvis de
tvingande Recarostolarna i Mégane R.S.
Kanske har Citroën hittat den bästa kompromissen? Det ligger i så fall i linje med
hur resten av bilen är och också ska uppfattas enligt Citroëns representanter.

Fälgtillverkaren Speedline
föreslog hur man skulle göra
fälgen lättare, jämnare
balanserad, starkare och
mer stödjande för däcket.

I DS3 Racings
skålade sportstolar
sitter man gärna
– trots att de aldrig
är eluppvärmda.
Fullt så spektakulär
som designen är
dock inte körupplevelsen. Men kvickt
går det.
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cYRILLE JOURdaN
Chefsingenjör, Citroën Racing.

Cyrille Jourdan och ams utsände vid
en DS3 Racing i sin alternativa kulör.
ams: Övervägde ni en ”sound pipe” för
att förstärka motorljudet, som i RCZ?
Cyrille Jourdan (CJ): ”Nej, det var
aldrig meningen att det här skulle bli en
bullrig bil, den ska fungera lika bekvämt
och exklusivt till vardags som andra DS3.
Det finns lite mer basljud från avgassystemet vid acceleration, men vid jämn gas
ska den inte låta mer än en normal bil.”

Så lättkörd och så kvick som lilla DS3 Racing
är krävs det något riktigt snabbt för att ﬁnta
bort honom bland bergen.
Den fuktiga väderleken och den uppåt
bergshöjderna snabbt sjunkande temperaturen gör att Bridgestone Potenza RE 050A
215/40 WR18-däcken inte kan visa sitt
klistrigaste jag eller bromsarna sin fulla kapacitet. De senare uppvisar en förtroendefull, lättdoserad karaktär och ska inte göra
bort sig på en trackday heller om man får
tro Citroën. DS3 Racing har helt nya Bremboprylar fram med fyrkolvsok och 323x28
millimeter stora skivor.
Men jag gasar på där det går och kommer
fram till att DS3 är en snabb och lättkörd
liten sak. Bakändan är lugn och chassit är
inte så ”dumhårt” att det får problem med
dåliga vägar. Tvärtom. Styrningens elservo
har fått en ny programering, som känns
vettig i motståndet. Den är absolut ingen
Focus RS i vägkänsla, men helt okej.
Den sexväxlade lådan har fått nya steg
och är utmärkt att använda. Exakt och lättväxlad (mycket bättre än i 5-växlade DS3).
Motorn visar sig låta hyggligt fränt från
utsidan, men inne i kupén uteblir sensationerna. Det morrar något värre än i en
THP 150, men skillnaden är marginell. Lite
synd kanske också att effektkurvan känns
uppﬂyttad, men aldrig tillspetsad. Stark,
utmärkt respons, men utan riktig knorr. Å
andra sidan gör just detta motorn lättanvänd. Och det känns svårt att klaga på maskineriet i den snabbaste bilen av alla i lilla
GTI-klassen!

DS3 Racing är en trevlig knatte och
precis lika användbar till vardags som en
vanlig DS3. Okej, sportstolarna tar ett par
centimeters benutrymme bak men annars
fungerar denna lika friktionsfritt till diskot i Paris. Men hade det inte varit bättre
att göra denna Racing lite mer hard core,
lite råare? Undrar jag när jag ser prislappen! Den gör att DS3 Racing plötsligt får
det svårt i både lilla och stora GTI-klassen!
■
Lite synd på en så rar ärta.

CITROËN DS3 RACING THP 205
Motor: R4, turbo, 1 598 cm3, 207 hk vid 6 000
r/min, 275 Nm vid 2 000–4 500 r/min.
Kaross: L/b/h 3 962/1 717/1 443 mm. Hjulbas
2 464 mm. Tj.vikt 1 240 kilo. Bagage 285 liter.
Prestanda: Acc. 0–100 6,5 s. Toppfart 235 km/h.
Bränsleförbrukning 6,4 l/100 km. 149 g CO2/km.
Pris: 299 900:–. Aktuell nu.
DESIGN: Att det finns 800 beställningar utan att

kunderna har kört bilen säger väl allt. Vi håller
med dem i att designen är en fullträff. Vit variant (av två) med gråa detaljer är inte heller dum.
ATT KÖRA: Kul och snabb. Men körupplevelsen

ger inte samma bestående intryck som utseendet. Det mesta fungerar. Tur för Citroën att inte
Focus RS tillverkas längre – som hade nästan
samma pris, fast med 305 hästkrafter …

GGG

ams: Är det samma motor som i Peugeot
RCZ 1,6 Turbo 200?
CJ: ”Visst är det samma block. Men
då RCZ bygger på den stora plattformen
som exempelvis C4 och 308, medan DS3
tillhör den mindre, som exempelvis 207,
så betyder det att saker som topplock,
insug, avgas med mera skiljer. Packningen skiljer helt. Turboaggregatet är
dock samma och alltså ett annat än i den
svagare Citroën DS3 THP 150.”
ams: Men i nya DS3 WRC sitter det inte
alls samma 1,6:a som i DS3 Racing?
CJ: ”Nej, båda är 1,6-liters turbofyror men de har inget mer gemensamt.
Eftersom reglementet tillåter det så har
vi från ett blankt papper konstruerat en
helt ny motor till tävlingsbilen, som ju har
lite andra behov. Därför är osäkerheten
större nu i början rörande hållbarhet och
liknande – man känner inte alls till dess
eventella svagheter och egenheter.”
ams: Så egentligen kunde WRC-bilarna
lika gärna tvingats vara på säg 1,7 liter?
CJ: ”Ja precis, 1,65, 2,1 eller vad som
helst. Men det är förstås meningen att
publiken på rallytävlingarna ska känna
igen motorkoncepet från sin egen bil.”
ams: Fälgarna är tydligen speciella?
CJ: ”Ja, tekniken kallas ’Reverse Rim’,
och innebär att däcket måste krängas på
från andra hållet än normalt, eftersom
fälgbanans profil är inverterad. Detta
skapar mer luft bakom ekrarna och gör
att fälgen ser större ut. Men viktigare:
fälgen blir lättare, styvare, bättre viktfördelad och ger mindre däckdeformering.”
Intervju: Mikael Johnsson
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