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Ferrari FF vs Ferrari 458 italia

Den ena har Isofixfästen och baksäte.
Den andra är en vilde,
helt utan hämningar.
Vilken är mest Ferrari?
Text: Jan Harry Svendsen
Foto: Thomas Larsen, Bilfoto.no.
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et distinkta ljudet av en boxermotor närmar sig. Men det är
varken ljudet från en boxersexa
i en toktrimmad 911, eller en
gammal italiensk Ferrari-boxertolva. För
tillsammans med ljudet av den 8,8 liter
stora Lycoming-motorn hörs det dova
vinandet från två rotorblad. Över trädkronorna kommer den blå Robinson-maskinen in i mitt synfält, och i dörröppningen
sitter fotografen Thomas Larsen. Han ser
nöjd ut. Inte undra på, han har fått en
trevlig resa över bergen från Sandefjords
flygplats i den klara morgonluften – och
nu spanar han ner på en Ferrari FF och en
Ferrari 458 Italia …
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coupéer eller brutala mittmotormonster. FF
är varken eller, och därför är det på sin plats
med en liten historielektion. För detta är inte
första gången som Ferrari har presenterat en
bil med en mycket ovanlig kaross. Redan på
60-talet kunde man på olika tävlingsbanor se
en Ferrari 250 GT Drogo – eller ”Bread van”
som den kallades. Bilen var utvecklad efter
Kamms aerodynamiska teori, den var lägre,
motorn hade flyttats längre bak och hade
torrsumpsmörjning. Designen var signerad
Giotto Bizzarrini, och bilen byggdes för att
greve Giovanni Volpi ville ha en uppgraderad 250 GT – som kunde ta upp kampen med
Ferraris egen 250 GTO. Enzo Ferrari blev
rasande och vägrade att sälja delar till teamet (eller greve Volpi), men trots detta stod
bilen med chassinummer #2819GT klar efter
14 dagar – och på den långa raksträckan på
Le Mans var den sju km/h snabbare än Ferrari 250 GTO. Således är inte FF:ens design
något nytt, även om Bread van-historien
endast handlar om EN bil ...
Den sprakar i radion. ”Vi är redo här
uppe. Vi börjar med FF:en.” Jag fiskar upp
nycklarna ur fickan, men det är 458:an
som blinkar till när jag försöker låsa upp
FF:en. Lösningen för resten av dagen blir att
ha nycklarna till FF i den högra fickan och
nycklarna till 458 i den vänstra …
Med rätt nyckel i handen glider jag in i en
kupé vars atmosfär inte skvallrar så mycket
om att det rör sig om en superbil. Men när jag
startar motorn försvinner alla tvivel. Hunden

Ferrari 458 Italia äter kurviga vägar som ingen annan bil.
Kurvtagningsegenskaperna är inget annat än förbluffande.

Jag tittar bort mot gårdshunden, och han
glor tillbaka. Jag vet vad han tänker. Nu är
det slutlekt med bollen som vi roat oss med
medan vi väntade på helikoptern. Nu blir det
jobb. Han släntrar iväg och lägger sig framför garageporten. Men även om hunden är
lugn får den röda skylten som hänger på porten mig att rysa till. ”Volvo parking only, all
others will be crushed.”
Och de två bilar som nu står framför
mig är ganska långt ifrån en Volvo. Det

”Hunden framför
porten sprattlar till
när V12:an tänder.”
enda de har gemensamt med någon Volvo
är nog det faktum att de är registrerade för
användning på vanlig väg och att de förbränner fossila bränslen.
Jag låter mina ögon glida över Ferraris
nyaste skapelse förutom F12berlinetta –
FF. Det första som slår mig är storleken. Den
är enorm, och så olik en klassisk Ferrari man
nästan kan komma. För normalt förknippar
man Ferrari med antingen läckert slanka
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Varv [r/min]

Detaljarbetet i FF är nästan att betrakta som modern konst.
Även materialen håller högsta möjliga klass. Så klart.

ligger och småsover en bit bort,
”den röda skylten på porten men spratt lar
till när V12:an
får mig att rysa. ’VolVo
tänder. Jag drar
i den högra växparking only, all otHers
lingspaddeln och
ettans växel går
will be crusHed.’”
i. Aldrig tidigare
har en Ferrari
haft fyrhjulsdrift
men FF har det, även om endast 20 procent
av motorns vridmoment når framhjulen.
Fyrhjulsdriften fungerar bara på de första
fyra växlarna – och när man backar. Hela
mekanismen är i stort sett inbyggd i motorblocket. Någon mittdifferential finns inte i
FF, istället går kraften till framhjulen via
två kylda lamellkopplingar som arbetar
med konstant slir. Mellan bakhjulen sitter
en mekanisk diffbroms.
Jag stämplar till på gasen. Den 6,3
liter stora V12:an gör att den 1 880 kilo
tunga bilen känns lätt. Med 660 hästkrafter och ett maximalt vridmoment
på 683 newtonmeter finns tillräckligt
med kraft för att ändra jordens rotation
– åtminstone tillfälligt.
Jag vinkar adjö till Robinson-helikoptern, och även om den hovrar lågt går det
inte att höra rotorbladen längre, musiken
från V12:an överröstar allt. Kort därefter
kommer jag ut på motorvägen, kör norrut
och ställer Manettino-ratten i läge Comfort. Plötsligt inser jag villken formidabel
maskin detta är. Komforten är riktigt fin,
motorljudet är väldämpat, och något vindbrus är det inte heller att tala om – i norska
motorvägshastigheter. Endast dånet från
de stora hjulen hörs i denna kokong av
läder, ädla metaller och avancerad teknik.
Medan milen konsumeras helt utan
dramatik tänker jag tillbaka. För än en

Power On/Off …

Styrningen är det som särskiljer FF från alla
andra fyrsitsiga bilar som tillverkas just nu.
Ändå står den i skuggan av 458 Italia …
… Volume Up/Down.
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Tolv cylindrar och 660 hästar vid 8 000 r/min –
och ett av världens absolut vackraste motorrum.
I Ferrari FF är ingen detalj lämnad åt slumpen …

gång måste vi gå bakåt i tiden. Ferrari har
platser, var det en bil som kommer att förnämligen inte bara tillverkat tvåsitsiga
knippas med FF – åtminstone när historiemittmotorcoupéer, utan en lång lista av
böckerna skrivs. Ferrari 408 var nämligen
fyrsitsiga bilar har lämnat Maranello – även
den första Ferrarin med fyrhjulsdrift.
om detta förmodligen är den första med
Jag klickar över Manettinon till Sport,
Isofix-fästen. Jag tänker på Ferrari 400 GT, svänger av E18 och ger mig ut på skogsväsom det hette när den ersatte den design- garna. Fjädringen blir styvare, styrningen
mässigt liknande 365 GT4. Även den en
tyngre och mer direkt, och gasresponsen
fyrsitsig coupé med V12:a, och den första
blir mer aggressiv. Det är som om bilen
Ferrari som kunde utrustas med automatlå- kryper ihop, som om den fysiskt krymda. Sedan har vi sett 412, 456, 612 Scaglietti
per. Man tänker inte på storleken längre
och nu FF. Men egentligen började allt med
(FF är både längre och bredare än Mercedes
250 GTE, en fyrsitsig version av 250 GT – nya M-klass) utan man fascineras av grepoch vem kommer inte ihåg 365 GTB/4? Eller
pet, köregenskaperna, kraften och det fanDay tona, som
tastiska motordet kallades.
ljudet. DubbelHä r ä r det
kopplingslådan
”det är inte första
också på sin plats
vä x lar bestämt
att nämna Feroch snabbt. Och
gången en ferrari med en
rari 408. För även
ut ur svängarna
mycket oVanlig kaross Har hjälper fyrhjulsom den bara var
en prototyp med
drif ten ti l l at t
presenterats …”
mittmotor och
få ner kraften i
endast två sittasfalten.
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Från att ha varit bekväm och lättkörd
både i stan och på motorväg, ändrar FF personlighet på kurviga vägar. Den vrålar och
ylar och V12:an har så mycket kraft att man
nästan tappar andan. För det är inte riktigt
vad man förväntar sig av en FF, att den ska
vara som Dr Jekyll och Mr Hyde …
Dags för bilbyte, och jag hittar 458-nyckeln i min vänstra ficka. En nyckel som tänder

en V8. En mittmonterad V8. Ett skrikande
monster till motor. En motor som levererar
570 hästkrafter vid 9 000 r/min och som vrålar redan från 1 500 r/min. En Ferrari 458
Italia är så arg att det är omöjligt att förbereda sig för den chock som drabbar dig när
du sitter bakom ratten, vrider Manettinon
till Race och låter bilen sjunga ut.
Jämfört med i FF sitter man nästan nere

”köregenskaperna
är ännu mer
inVolVerande i 458 än
i ff. ännu Hårdare,
ännu skarpare.”
på asfalten, och där det är ljust och inbjudande i FF är det mörkt och sportigt fokuserat i 458. Det är nästan som att sitta inuti
en integralhjälm. En fruktansvärt snabb
integraljhälm.
Köregenskaperna är ännu mer involverande än i FF. 458 är hårdare och responsen
ännu skarpare. Kommunikationen mellan
bil och förare är tydligare och du är mycket
mer satt i händelsernas centrum. Mitt i det
underbara kaoset av de åtta cylindrarna
som hamrar bakom ryggen kan man inte
göra annat än att le – från öra till öra. Det
är som att köra en bergochdalbana, med
den skillnaden att det är du som bestämmer färdvägen och har full kontroll över när

I begynnelsen

Den första Ferrarin med fyrhjulsdrift heter inte FF, utan
408. Endast två exemplar tillverkades, och många
spekulerade ivrigt om detta skulle bli efterträdaren till
Ferrari 328 GTB och GTS.
Så långt kom aldrig 408. Den blev för komplicerad
med sin kompositkaross. Primärt var 408 en bil där
Ferrari provade nya idéer, den första bilen hade ett
konventionellt svetsat chassi, medan den gula 408:an
på bilden hade ett limmat aluminiumchassi. Men det
mest anmärkningsvärda var att 408 hade hydrauliskt
(!) styrd fyrhjulsdrift.
Motorn var en längsmonterad V8 på fyra liter med
300 hästkrafter och 373 Nm. Tjänstevikten var 1 343
kilo. Den ena av de två tillverkade bilarna, en röd, färdigställdes i juni 1986. Den här gula lever numera ett
tillbakadraget liv på Galleria Ferrari i Maranello.
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Belackarna säger ”kombi”, men håll med om att det är svårt
att hitta några estetiska svagheter när det gäller Ferrari FF?

bilen ska bromsa eller gasa. För Ferrari 458
Italia ber hela tiden om mer. Den utmanar
och lockar dig, men utan att du måste ta onödiga risker. Ferrari 458 Italia är en bil som
gör dig bättre än vad du egentligen är, en bil
som belönar rikligt – och en bil som det är
enormt svårt att sluta köra. Det är en bil du
inte vill kliva ur, en bil som brännmärker
dina sinnen för all framtid.
Trots att Ferrari FF och 458 Italia har

samma blod i ådrorna och samma stegrande
hingst på karossen går det inte att jämföra
dem. En 458 är extremt fokuserad, direkt och
brutal. Den är helt kompromisslös och hela
dess väsen handlar om körupplevelsen. I FF är
allt något mer avslappnat, det finns utrymme
för både passagerare och matkassar, och den
har Isofix-fästen. Den är kort sagt mer allround – men definitivt tillräckligt vass för att
n
få dig att le varje meter du kör den.

FERRARI FF
Motor: V12, bensin, 6 262 cm3, 660 hk vid
8 000 r/min, 683 Nm vid 6 000 r/min. Fyrhjulsdrift. 7-växlad dubbelkopplingslåda.
Kaross: L/b/h 4 907/1 953/1 379 mm. Axelavstånd 2 990 mm. Tjänstevikt 1 880 kg.
Prestanda: Acc 0–100 km/h 3,7 sek. Toppfart
335 km/h. Förbrukning 15,4 l/100 km.
Pris: 2 500 000:–.

HHHHH
FERRARI 458 ITALIA
Motor: V8, bensin, 4 497 cm3, 570 hk vid
9 000 r/min, 540 Nm vid 6 000 r/min. Bakhjulsdrift. 7-växlad dubbelkopplingslåda.
Kaross: L/b/h 4 527/1 937/1 213 mm. Axelavstånd 2 650 mm. Tjänstevikt 1 540 kg.
Prestanda: Acc 0–100 km/h 3,5 sek. Toppfart
326 km/h. Förbrukning 18,2 l/km.
Pris: 2 040 000:–.

HHHHH
PRESENTERAS AV
Ljust, inbjudande, lyxigt, läckert.
En förarplats att dö för …
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