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Världspremiär för nya Volkswagen Golf GTD  
 
Extremt bränslesnål och ändå mycket sportig – det är de här kvalitéerna som 
fascinerat alla Golf GTD-fans de senaste tre årtiondena. Vid årets upplaga av 
bilsalongen i Genève, 7-17 mars, presenterar Volkswagen den senaste versionen 
av denna sportiga långfärds-Golf vars 184 hk starka TDI-motor redan i dag 
uppfyller de strikta utsläppskraven i miljöklass EU 6. 
 
När Golf GTD dök upp första gången 1982, revolutionerade den kompaktdieselsegmentet 
med sin turbodieselmotor, sin sportiga avstämning och sina speciella detaljer i stil med 
Golf GTI. I år följs ursprungsversionen upp av den mest kraftfulla GTD:n någonsin. Den är 
baserad på den sjunde generationen Golf.  
 
Med sin motoreffekt på 184 hk, är nya Golf GTD en bil som är lika mycket en sportbil 
som en bränslesnål långfärdsbil. I kombination med en 6-växlad manuell växellåda 
förbrukar den endast 4,2 liter per 100 km, vilket vid blandad körning motsvarar ett CO2-
utsläpp på låga 109 g/km. Med en 6-stegad DSG-växellåda (tillval) ligger förbrukningen 
på 4,7 l/100 km (2-dörrars: 119 g CO2/km; 4-dörrars: 122 g CO2/km). Det höga 
vridmomentet – 380 Nm – finns tillgängligt redan från 1 750 v/min. Topphastigheten 
ligger på 230 km/h. 
 
Utseendemässigt utmärker sig Golf GTD med kromade, dubbla ändrör, tröskellister, 
diffusor, sportchassi och en stor takspoiler. 17-tums GTD-fälgarna ”Curitiba” skodda med 
225/45-däck förstärker ytterligare bilens dynamiska utstrålning. 
 
Även invändigt hittar vi ett antal specifika GTD-detaljer, som exempelvis förstklassiga 
sportstolar klädda i skotskrutigt tyg (”Clark”), svart innertak, sportratt, pedaler och 
fotstöd i rostfritt stål, GTD-växelspaksknopp, GTD-dekorlister och speciella instrument för 
GTD.  
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Andra finesser ser till att ge önskad komfort på långfärd. Hit hör bland annat en 
nyutvecklad progressiv servostyrning, vit orienteringsbelysning, den automatiska 
klimatanläggningen ”Climatronic” samt radioanläggningen ”Composition Media” med 
integrerad Bluetooth Handsfree (mobiltelefonförberedelse, audiostreaming), SD-kortläsare 
och USB-anslutning. 
 
Hög standardutrustning 
Säkerheten är hög i nya Golf GTD. Ett exempel på en innovation som är standard är ett 
proaktivt passagerarskyddssystem (pre crash) som, om ESP-systemet upptäcker att bilen 
håller på att råka ut för en olycka, ser till att bältena sträcks och att rutorna stängs. 
 
Ett annat banbrytande säkerhetssystem som är standard är multikollisionsbromsen. 
Systemet bromsar automatiskt bilen när den är involverad i en olycka för att stoppa den 
och därmed minska risken för kollision med mötande fordon.  
 
Dessutom är trötthetsvarnare och den adaptiva farthållaren med Front Assist och 
autobromssystemet City Emergency Brake standard. Den elektroniska differentialspärren 
XDS, som ökar körglädjen ytterligare, är även den standard. 
 
Exempel på tillvalsutrustning är bi-xenon-strålkastare, mörkröda LED-baklyktor, LED-
nummerskyltsbelysning, 18-tums lättmetallfälgarna ”Nagaro”, mörktonade rutor från B-
stolpen och bakåt, läderklädsel, navigation ”Discover Pro”, navigation ”Discover Media”, 
parkeringsvärmare, uppvärmbar vindruta och Dynaudio ljudsystem. 
 
GTD och GTI lanseras i sommar 
Golf GTD kommer till Sverige till sommaren och blir beställningsbar vid påsk. Priset är ej 
fastställt.  
 
Även nya Golf GTI, som presenterades i vid bilsalongen i Paris i höstas, kommer till 
Sverige till sommaren och blir beställningsbar vid påsk.  
 
 
Fakta Golf GTD 
 
Motor:   fyrcylindrig TDI (turboladdad, direktinsprutad dieselmotor); 

tvärställd frontmotor; cylindervolym: 1 968 cc 
Effekt:    184 hk vid 3 500 till 4 000 v/min 
Vridmoment:  380 Nm vid 1 750 till 3 250 v/min 
Växellåda:  manuell 6-växlad växellåda eller automatisk 6-stegad DSG-

växellåda 
Drivning:   framhjulsdrift 
Bränsleförbrukning:  4,2 l/100 km (manuell); 4,7 l/100 km (DSG) 
CO2-utsläpp:  109 g CO2/km (manuell); 119 g/km (DSG) 
Acceleration:  0-100 km/h på 7,5 sek 
Topphastighet:  230 km/h 
Tjänstevikt:   1 377 kg  
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