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Lamborghini presenterar öppen version av Gallardo 
 
Två år efter lanseringen av kupéversionen av Gallardo, presenterar 
nu Automobili Lamborghini den nya Lamborghini Gallardo Spyder. 
Detta senaste bidrag ökar märkets utbud av supersportbilar till fyra 
modeller. 
 
Nya Gallardo Spyder 
 
Gallardo Spyder är inte bara en öppen version av Coupé, utan en helt ny modell. Den har en 
ny och attraktiv formgivning och ett unikt system för att öppna och stänga tygtaket som 
utnyttjar motorrummet för att förvara den hopvikta suffletten. 
 
Lamborghini Centro Stile och tekniker från utvecklingsavdelningen har haft ett nära 
samarbete för att utveckla denna nya konstruktion. 
 
Design 
 
Den ursprungliga designvisionen av Gallardo skapades år 2000 och denna vision fortsätter 
med den ”öppna” versionen. 
 
Gallardos dimensioner, och dess konkurrenskraftiga prestanda, garanterar bilen att bilen är 
atletiskt kompakt. Det långa axelavståndet och de korta överhängen ger bilens utseende 
dynamik. Gallardo Spyder har typiska sportvagnsproportioner och den integrerar 
Lamborghinis formgivningsattribut av renhet, atletism och skärpa. 
 
Sittbrunnen är långt framdragen (cab-forward) och integrerad i karossen med en starkt 
sluttande vindruta. Karossens yta är komplex och korsas av skarpa linjer och detaljer som är 
orienterade för maximal kylning, men som också ger ett starkt aerodynamiskt inflytande på 
proportioner och designspråk. 
 
Taket 
 
Systemet för att öppna och stänga taket på Gallardo Spyder är baserat på ett elektroniskt 
kontrollsystem med elektrohydraulisk styrning och innefattar följande komponenter: 

 
− Suffletten är tillverkad i svart tyg  
− elektroniskt kontrollsystem, integrerat i bilens CAN-BUS-nätverk som kontrollerar takets 

rörelser 
− elektrisk pump 
− motorhuv (som också fungerar som sufflettlucka) av kolfiber 



− sex hydrauliska cylindrar (fyra som påverkar suffletten och två för motorhuven) 
− två elektriska styrelement (en för att låsa haken i takets framkant och en för att lösgöra 

haken på motorhuven) 
− elektrisk motor som sänker och höjer bakfönstret 
 
 
Mekanismen för att höja/sänka taket är extremt lättanvänd, och sköts med två tryckknappar i 
mitten av instrumentbrädan. Hela operationen är avklarad på dryga tjugo sekunder. 
 

Bakrutan rör sig automatiskt när taket öppnas eller stängs. Denna automatiskt kontrollerade 
rörelse avslutas alltid med att fönstret återgår till upphissad position. Föraren kan också välja 
att ha rutan i nedfälld position (även när taket är uppe) genom att trycka på en knapp på 
instrumentbrädan. 
Det finns också en ”servicefunktion” som placerar taket så att det ger tillträde till 
motorrummet. 
 
Stor möda har lagts ner på den strukturella konstruktionen av nya Gallardo Spyder. Självklart 
uppfyller den alla relevanta säkerhetsstandarder. ”Space frame”-chassit har förstärkts i 
området kring trösklarna. A-stolparna har gjorts starkare och har kompletterats med ett 
automatiskt skyddssystem mot rundslagning, som integrerats med systemet av krockkuddar. 
Alla dessa lösningar, som placerar Lamborghini i den tekniska framkanten när det gäller 
konstruktion av öppna bilar, har  drivits av viljan att erbjuda en äkta spyder, karaktäriserad av 
en ren formgivning. 
 
Motor och prestanda 
 
Den nya Lamborghini Gallardo Spyder får ett antal viktiga modifieringar av originalmotorn 
och transmissionen från kupémodellen. 
 

Den 10-cylindriga motorn med 4961 cm3 volym utvecklar nu 520 hk (382 kW) vid 8 000 
r/min 

 
Den sexväxlade lådan har nu lägre utväxling (Ettan är 27 % lägre, Tvåan är 13 %, trean, fyran 
och femman är alla 6 % lägre medan sjätte växeln är 3,5 % lägre), vilket ger mer dynamisk 
prestanda. 
 
Styrningen är också mer direkt och fjädringen har modifierats 
 
Precis som övriga modeller i programmet har Gallardo Spyder också aluminiumkaross och 
permanent fyrhjulsdrift. 
 
Och slutligen, bilens prestandasiffror: Gallardo Spyder – som uppfyller EU 4-kraven (svensk 
miljöklass 2005) – når en toppfart på 314 km/h med taket uppfällt och 307 km/h med taket 
nerfällt. Accelerationen från 0 till 100 km/h går på 4,3 sekunder. 
 
 
 



 
Utrustning 
 
Bland standardutrustningen är följande speciellt värt att omnämnas: 
− kylning av servostyrningens vätska (för sportigt nyttjande) 
− automatisk dörrlåsning vid hastigheter över 15 km/h 
− Lamborghini Multimedia System som standard 
 
Bilen kommer också med nya karossfärger. Förutom det nuvarande utbudet av Gallardo-
färger kommer Gallardo Spyder också att finnas i två specialfärger: Celeste Phoebe (ljust blå) 
och Verde Picus (grön). Även läderinteriören finns i nya färger: Maronne Janus (brun) som 
huvudfärg, Bianco Polar (vit) som kontrasterande färg, och mattor i Marrone Janus (brun), 
Rosso Centaurus (röd) eller Arancio Leonis (orange). 
 
Ett ytterligare utbud av extrautrustning gör Gallardo Spyder ännu mer exklusiv. Där finns 
bland annat: 

 

§ Videokamera på den bakre spoilern (tillgänglig även för kupéversionen) 
§ Kombinationer av nya färger/perforerat läder för instrumentbräda, säten och dörrklädsel. 
§ Sömmar i kontrastfärger 
 
Övrig extrautrustning (även i kupéversionen) inkluderar: 
 
§ Ett urval kombinationer av färger och läder och/eller alcantara 
§ Stöldskyddsystem, eluppvärmda backspeglar, färddator, skyddsöverdrag, ”coming home”-

funktion, e-gear, uppsättning med två resväskor, lyftsystem, navigationssystem, färgad 
Lamborghini- logotype på fälgarna, bakspoiler, version för icke-rökare 

§ Olika paket för att specialutrusta bilen: läderpaket, kolfiber-paket, märkes-paket, vinter-
paket, respaket och sportinställning. 

§ Silverfärgade Callisto-hjul 
§ Uppvärmda, elstolar 
§ Färgade bromsok   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gallardo SE 
 
 
Lamborghini Gallardo SE (Special Edition) är begränsad till 250 exemplar. Den 
karaktäriseras av kaross i två färger, en ännu sportigare interiör och tekniska förbättringar. 
 
Grunden för Special Edition är den extrema och kompromisslösa Lamborghini Gallardo. 
 
Lamborghini Gallardo SE är utrustad med permanent fyrhjulsdrift, 6-växlad låda, aluminium 
space frame, ESP och ASR, ABS, ABD, luftkonditionering, samt två front- och två 
sidokrockkuddar. 
 
Färgutbudet omfattar sex alternativ: två grå toner, Grigio Altair och Grigio Proteus, samt 
Balloon White (vit), Giallo Midas (gul), Arancio Borealis (orange) och Verde Ithaca (grön). 
Taket, motorhuven, främre och bakre spoiler samt de två sidospeglarna är lackerade i Nero 
Noctis (svart), vilket gör att de framhävs mot övriga delar av karossen. Bakljusen är lätt 
tonade. De nyformgivna ”Callisto”-fälgarna ger en extra touch till det totala intrycket, som för 
övrigt kompletteras av lackerade bromsok (tillgängliga i grått eller gult). 
 
Interiörens formgivning reflekterar det tvåfärgade konceptet genom att alla sömmar matchar 
bilens exteriöra lackering. Lamborghini-skölden är upphöjd på nackstöden i förar- och 
passagerarstol.  Lamborghini-text har omsorgsfullt placerats i instrumentbrädan. Mattorna är 
svarta med kanter som matchar bilens exteriöra färg. Det är nästan onödigt att påpeka att hela 
interiören är handgjord, delvis med perforerat läder av förstklassig kvalitet. Designen av 
interiören understryker den mer aggressiva personligheten hos denna Special Edition. 
 
Den upplagebegränsade Special Edition är rikligt utrustad med standarddetaljer som 
backkamera som, i kombination med den inbyggda multimedia-skärmen, underlättar 
parkering. Sportfjädringen, P Zero Corsa-däcken (speciellt utvecklade av Pirelli för sportigare 
körning) och sportratt är samtliga standard på Special Edition. Den långa listan över 
standardutrustning omfattar också ett exklusivt överdrag till bilen. 
 
Det finns också ett omfattande utbud av extrautrustning: Kunden kan välja den 
automatiserade e-gear-växellådan, liksom ett navigationssystem, uppvärmda ytterbackspeglar, 
helt elektriska och uppvärmda stolar. Ett vinterpaket (uppvärmda säten, sidospeglar, 
uppvärmda spolarmunstycken, golvmattor av gummi, 12-voltsuttag) och ett lyftsystem finns 
också tillgängligt. Standarddäck i stället för sportdäck kan beställas utan extra kostnad. 
 
Gallardo SE har flera tekniska förändringar. Den 10-cylindriga motorn har samma effekt som 
nya Spyder, med 520 hk (382 kW) vid 8 000 r/min. Resultatet visar sig i förbättrad 
acceleration. 0-100 km/h avklaras på 4,0 sekunder (tidigare: 4,2 sekunder), medan toppfarten 
numera är 315 km/h (tidigare: 309 km/h). 
 
Dessa nya prestandanivåer visar sig mest imponerande på en bil utrustad med e-gear, och en 
lösning som kallas ”thrust mode”. Det senare optimerar accelerationen och växlingarna från 
stillastående genom alla växlar. 
 
Andra modifieringar har gett mer direkt och exakt styrning, som ytterligare förbättrar bilens 
redan förstklassiga köregenskaper. 



Gallardo modellår 2006 
 
De tekniska förändringarna som gjorts på Gallardo Spyder och Gallardo SE gäller också för 
Gallardo av modellår 2006. Gallardo Spyder, Gallardo SE and Gallardo 06 uppfyller 
samtliga krav i EU 4-homologeringen. 

 
Tack vare en ökad motoreffekt till 520 hk och lägre utväxling når Gallardo av modellår 2006 
en toppfart på 315 km/h och accelererar från 0 till 100 km/h på fyra sekunder. 

 

Utrustningsnivån har också höjts och inkluderar sådana saker som Lamborghinis nya 
Multimedia System (CD-växlare, MP3-spelare och radio), nya färger för klädseln och en 
version för icke-rökare (där cigarrettändaren har ersatts med ett 12-voltsuttag). 

 

Där finns också tre nya färger att välja bland: Dessa är Verde Faunus (grön), Blu Fontus (blå) 
och Grigio Proteus (grå). Några förändringar har också gjorts till det existerande 
färgprogrammet: Rosso Leto  ersätter Rosso Metis (röd) och Nero Serapis ersätter Nero 
Osyris (svart). 

 

Med modellåret kommer också nya färger för lädret i interiören: Arancio Leonis (orange) 
ersätter ”Mira” och Rosso Centaurus (röd) ersätter Rosso Mysia (röd). 

Det finns också ett nytt program med extrautrustning för Gallardo av modellår 2006, som 
inkluderar flera olika ”paket”. 

   

“Märkes-paketet“: Lamborghini-skrift på instrumentbrädan 
                                                      Lamborghini- logo i relief på nackstöden 
                            Färgad logo på hjulen 
 
“Rese-paketet”: Förvaringsbox under ratten 
 Förvaringsnät på stolarnas baksidor 
 Mugghållare 
 
“Vinter-paketet”:              Uppvärmda backspeglar, säten och spolarmunstycken 
                                                           Svarta mattor  
                                                           Vinterdäck med Cassiopea titanium-hjul 
                                                           12-voltsuttag i bagagerum  
 
Extrautrustningen för Gallardo 2006 omfattar också backkamera och TV. 
 
Ytterligare tillval omfattar nya ”Callisto”-hjul och sportinställning för modellår 2006 med 
racingratt, styrning och fjädring. 
 
Det finns också ett utbud av skräddarsydda tillval för Gallardo av modellår 2006 (under 
namnet ”Privilege-programme”), som ger kunden möjlighet att köpa en ännu mer exklusiv 
och verkligt unik bil.  



  
Murciélago modellår 2006 
 
Lamborghinis flaggskepp, den 12-cylindriga Murciélago av modellår 2006 (Coupé och 
Roadster) kommer med flera nyheter. 
 
Den viktigaste av dessa är utan tvekan möjligheten att utrusta bilen med kolfiber-keramik-
bromsar. 
 
Kolfiber-keramik-skivor erbjuder tydliga fördelar: 
− Effektiviteten i bromsarna förblir konstant vid både låg och hög temperatur, utan 

mattning, inte ens efter hård användning. 
− Förbättrade köregenskaper, kvickhet och effektivitet. 
− Kortare bromssträckor med minskad pedalkraft. 
 
Dessa fördelar kompletteras av: 
− Bättre livslängd    
− Lättare än stål 
− Ett system av högsta tekniska nivå 
 
Murciélago 2006 följer också EU4-standarden (ECE) 
 
Murciélago 2006 har en ny standardutrustning, som inkluderar ett navigationssystem från 
Becker samt ett program av nya tillval. 
 
Extrautrustningen inkluderar ”interiör-kolfiber-paket”” där ett antal av interiörens 
komponenter är tillverkade i kolfiber: 
− Hölje för förarsidans display 
− Hölje för instrumentbräda (höger och vänster sida) 
− handbromsspak  
− hölje för luftkonditionering och radio 
− handtag på sidan om mittunneln 
− växelspakens hölje 
− ram runt armstöd 
− askkopp 
 
En ytterligare tillvalsutrustning är ”Märkes-paketet” som omfattar Lamborghini- logotypen i 
relief på nackstöden och färgad Lamborghini- logotype på hjulen. Murciélago 2006 Coupé är 
nu också tillgänglig i den exklusiva nya färgen Oro Adonis (guld), som redan finns till 
roadster-versionen. 
 
Det skräddarsydda alternativet ”Privilege-programme” finns också tillgänglig för Murciélago 
2006. 
 
Lamborghini, som grundades av Ferrucio Lamborghini, har sitt högkvarter  i Sant’Agata 
Bolognese (Bologna). Lamborghini ingår idag, tillsammans med Seat, i Audi Brand Group 
inom VW-koncernen och ägs till 100 procent av AUDI AG. 
 
För ytterligare information, kontakta: Sven-Åke Enochsson,  
e-post: sven-ake.enochsson@lamborghini-stockholm.se, tel: 070-515 74 10. 



Lamborghini Gallardo Spyder 
Teknisk data 
 
Chassi och kaross 
Däck (fram-bak) Pirelli P zero 235/35 ZR 19 – 295/30 ZR 19 
 
 
Motor 
Typ 10 cylindrar 
Cylindervolym 4961 cm3 
Kompressionsförhållande 11:1 
Max. effekt 520 hk (382 kW) vid 8 000 r/min 
Max. vridmoment 510 Nm 
 
 
Transmission 
Typ Permanent 4-hjulsdrift med visköst Traction-

system 
Växellåda 6 växlar + backväxel 
 
 
Prestanda 
Toppfart 314 km/h (taket uppe)  

307 km/h (taket nere) 
 
Mått 
Axelavstånd 2560 mm 
Totallängd 4300 mm 
Totalbredd 1900 mm 
Totalhöjd 1184 mm 
Vikt („torr“- utan bränsle) 1570 kg 
 
 
Volym 
Bränsletank 80 liter 
 
 
Bränsleförbrukning 
Stadstrafik 24.8 l/100 km 
Landsväg 12.4 l/100 km 
Blandad 17.0 l/100 km 
CO2 400 g/km 
 
 
 
 



Lamborghini Gallardo SE 2006 
Tekniska data 
 
Chassi och kaross 
Däck (fram-bak) Pirelli P zero 235/35 ZR 19 – 295/30 ZR 19 
 
 
Motor 
Typ 10 cylindrar 
Cylindervolym 4961 cm3 
Kompressionsförhållande 11:1 
Maximal effekt 520 hk (382 kW) vid 8 000 r/min 
Maximalt vridmoment 510 Nm 
 
 
Transmission 
Typ Permanent 4-hjulsdrift med visköst Traction-

system 
Växellåda 6 växlar + backväxel 
 
 
Prestanda 
Toppfart 315 km/h  
 
Mått 
Axelavstånd 2560 mm 
Totallängd 4300 mm 
Totalbredd 1900 mm 
Totalhöjd 1165 mm 
Vikt („torr“- ingen bränsle) 1430 kg 
 
Volym 
Bränsletank 90 liter 
 
Bränsleförbrukning 
Stadstrafik 24.8 l/100 km 
Landsväg 12.4 l/100 km 
Blandad 17.0 l/100 km 
CO2 400 g/km 
 
 
 
 
 
 



Lamborghini Murciélago 2006 
Tekniska data 
 
Chassi och kaross 
Däck (fram-bak) 245/35 ZR 18 – 335/30 ZR 18 
 
 
Motor   
Typ 12 cylindrar V 60° 
Cylindervolym 6192 cm3 
Kompressionsförhållande 10.7:1 
Maximal effekt 580 hk (426 kW) vid 7 500 r/min 
Maximalt vridmoment 650 Nm vid 5400 r/min 
 
 
Transmission 
Typ Permanent 4-hjulsdrift med visköst Traction-

system 
Växellåda 6 växlar + backväxel 
 
 
Prestanda 
Toppfart över 330 km/h 
 
Mått   
Axelavstånd 2665 mm 
Totallängd 4580 mm 
Totalbredd 2058 mm 
Totalhöjd 1135 mm  
Vikt („torr“- ingen bränsle) 1650 kg  
 
 
Volym 
Bränsletank 100 liter 
 
 
Bränsleförbrukning 
Stadstrafik 32.6 l/100 km 
Landsväg 15.1 l/100 km 
Blandad 21.5 l/100 km 
CO2 500 g/km 
 
 
 
 
 


