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Annan Information
Respektiva affärsmän behöver inte använda hela mängden motor potential och allt det. Som
du kan se är silver med en röd inredning det som betyder mest för mig, jag älskar den
färgkombinationen och att få min bil som kommer från fabriken är en riktig bonus! En åtta
tums TFT-skärm till höger om klustret ger en 3-D-navigationsdisplay. Nu är allt jag behöver

göra att hitta en lämplig storlek gummiliststrip för att limma i läppen som löper runt varje
dörröppning för att försegla vatten och vindljud. Att köra den här bilen, med toppen upp, med
relativt lugn hastighet, var nästan lika uttråkad som du kan komma bakom ratten i en röd
Porsche sportbil. Men den emotionella kopplingen med manuell växellåda skulle bli bättre för
mig, och jag skulle köpa manuell växellåda. Jämfört med 2015 GT3 RS, är modellen 2016
oförändrad - med ett stort undantag.
Kör igenom en carwash med en förlängd och du kommer att ha det som ser ut som en böjd
hängare som sticker ut ur fenderen. Fordonet måste vara en motorcykel eller höger körbil, inte
vara mer än 12 månader gammal och ha högst 500 km på kilometern. Achim såg bara att
stötfångarens undersida inte var helt rak. Mät hjulets och fälgens kombinerade höjd. Detta
nummer kommer att vara detsamma, med nästan ingen varians, för båda sidor. Jag skulle
börja med en 911 Carrera showroom, följt av en 911 GTS, 911 GT3 och 911 GT3 RS - alla
med sju hastigheter PDK växellådor. Kanske kan detta göras av Libs som ett alternativ till att
tillåta parallellimport. Lyckligtvis är banan vid den tiden bred, väldigt bred, så jag kom till ett
stopp utan att slå på något annat än några orange gummikeglar. Du vet aldrig när du närmar
dig gränsen tills du redan har passerat den. Äldre dieslar kan också ha igensatta partikelfilter,
återigen en bra anledning att kontrollera att de körs på en provkörning.
Sedan starten har Porsche varit dedikerad till att ge kunderna möjlighet att personifiera sitt
fordon som en del av vår specialförfråganstjänst. Jag låter färgen härda och härda i några
veckor innan du monterar nya däck. Som ett svar var Porsches felfritt svar att minska Boxstermotorens cylinderantal och förskjutning, motverkar dessa förluster genom att anta
tvångsinduktion över hela intervallet. Bara fantastiskt. Bromsarna är som med alla nuvarande
Porsche, utmärkta. En övning i perfektion eller besatthet Mycket av bilens galenskap är att den
byggdes i en slags mellanzon mellan gatubilansstandarder och motorsportsstandarder.
Det var åtminstone så då båda bilarna gick till försäljning 1997. Jag började räta ut det böjda
området runt hålet för kartläsningsljuset men måste testa passa det på bilen och ställa upp
monteringshålen innan du blir för aggressiv med metallkrympning och hamring. Dess
hantering är inte lika bra utan F Sports upphängningsuppgraderingar och hybridens framsida
till bakre. Dynamic Torque Control-förstärkt E-Four AWD är ett helt annat system än 200t,
men det är uppgraderat främre gasstöd och annars identiskt helt oberoende
upphängningsinstallation gör det möjligt för en mycket skicklig och stabil CUV när man klarar
av en böjd bakväg eller bara cirklar en klaverblad vid snabbare än angivna hastigheter. Vid
18K miles har ett IMS-lagerfel orsakat en katastrofal motorfel i min Porsche 911. Först får jag
en riktigt bra fordonsglasrenare och städa min vindruta. Google har pratat med ett antal
potentiella partners. Tänk på alla åsna som har varit på 911-platserna i årtionden av
produktutveckling och ergonomisk datainsamling (911 går tillbaka till 1963 och den
fabulerade namnet Butzi Porsche). Om masten inte går ner kan det hända att kugghjulet i
nylontoppet inte är rätt inriktat, så du måste försöka igen. Barriär infördes som OEMutrustning i början till mitten av 90-talet med mandat att använda R134a kylmedel.
Sport bil proportioner som härstammar på racerbanan. Sätt på var och en av mina fordon, inte
för stötfångare, men bara för att undvika periodisk byte av korgramar som blir böjda eller
brutna över tiden. Fordon som tidigare skulle ha uppfyllt prestandakriterierna kommer inte
längre att fungera. Ganska löjligt när torkarna bara inte fungerar ordentligt. Författaren angav
att ritten är bättre än på vissa lyxbilar.

Få inte poängen över dem, förutom att de är bättre än en SUV. Sedan, för min livstid, har jag
ingen förståelse alls om Amerikas kärleksaffär med SUV. Jag är inte heller, så ge annonsen en
hemlig gudstödd vila. De är också föremål för skumning från högfrekventa vibrationer, vilket
ger en mjuk pedal. Jag installerade noggrant mina nya plattor i ramen. Körde bra i D-klassen,
vevaxeln bröt i roligt tävling.
Redan 1966 slog den första S-modellen vägen med en motor som byggdes för högre
kompression. Jag är nyfiken om dessa affischer skulle vara så sympatiska om den här killen
skrev om ett katastrofalt misslyckande av denna typ i hans Corvette. Det kan tyckas otroligt att
Audi vann, men det var en halv punkt, som det gjorde för att det hade sju platser och hade
därför en familjebilsfördelning jämfört med den sportigare Cayenne och Touareg som delade
andra platsen. Du kan förmodligen fortfarande stoppa bilen genom att pumpa pedalen men
effektiv modulering är borta. Det är en ny direktinsprutad 3,4-liters platt-6. Det är en ny motor,
och är effektivare än tidigare.
GT3 Cup är den andra av de sex fordon som jag är planerad att köra. Jag bedömer inte dina
inköp eller din praxis, jag bedömer att den uppriktigt bisarra utövar sig självförklarande, du
sätter foward här. Han hoppas kanske att spela in hela byggnaden av nästa bil. Lyckligtvis
utvidgades sortimentet snabbt till att omfatta en lustigare 3,0-liters turbodiesel och ett urval
bensinmotorer som fylldes av 4,2-liters V8 med över 300bhp, en jämn och spännande utförare
jämfört med V10, men även törstigare. GT3 RS tipsar skalorna på bara 3,150 pund (Chevrolet
Corvette Z06 är nästan 375 pounds tyngre). Boxster rökade SLK i vårt 60-mph-till-0bromsprov, stoppade i en allra bästa näst bästa 104 fot jämfört med SLK: s 112 fot. När dessa
dynor når sin effektiva temperaturgräns, kommer de att överföra dynmaterialet på skivans
ansikte i slumpmässigt och ojämnt mönster. Vi vill inte vila på vårt pastas laureller, oavsett hur
berömd det kan vara. Den största skillnaden i själva verket skulle vara hastigheten är i mph
inte kph och med tanke på att du kan köra från Storbritannien till Europa (med hjälp av en båt
eller tåg), där kph är vanligare, har både mph och kph ganska vanligt.
Jag ser gråa gardiner och lite annat i de heta groparna. Det kom snabbt och jag blev upphetsad
att se att den passade perfekt runt min skyltskylt - knappt märkbar. Min tester slutfördes i ett
svart och grått utseende med två toner, med en mörk grafit dash top och dörr överdel, den
senare diagonalt skuren halvvägs med grå vadderad soft touch läder. Book One, den första
bärbara datorn från Porsche Designs, kan rotera 360 grader, så att dess 13,3 tum (38 cm)
pekskärm kan fungera som en tablett. Nu är det en screamer, helt road-worthy, fortfarande
den ursprungliga silverfärgen över rostfritt plåt. Du kan enkelt ansluta enheten med antingen
USB-porten eller AUX-ingången.
Jaguar I-Pace prototyp smart kejsar körtest i Genève Ta en titt på den helt nya Jaguar I-Pace
prototypen British car maker Morgan visar nya Aero GT i Genève Jack Whitehall stjärnor i
Jaguar I-PACE reklamfilm Var är de bästa ställena att investera i 2018. Och tranny tycktes
läcka igen efter andra loppet, så jag städade det på fredagskvällen. Luftfjädringssvikt är ganska
vanligt på äldre modeller, det borde vara uppenbart med bilens allmänna inställning, men även
så se till att upphängningen ger nödvändiga variationer i körhöjd och stannar i önskad
position. Älska dina klipp. RagingTiger 9 månader sedan såg jag en 911R till salu för 475K
Ben Landers 9 månader sedan Nick, har haft din nya 911 ett tag, vad tycker du. Alla 911
tillverkningsmodeller är utrustade med MacPherson-strutar framåt, men RSRs främre
upphängning ändrades till en dubbel-önskad bänkuppsättning (baksidan behåller fortfarande
gatubilens multilänkskonstruktion). Förra årets bil rullade på Michelin Pilot Sport Cup 2 däck

med Porsches "N0" beteckning, medan årets modell uppgraderas till nästa generations "N1" status. Men med tiden blev det ett stort problem, det fungerade bra 95% av tiden men att 5%
gjorde oss olyckliga. Du måste vara lite försiktig med pluggarna som håller botten av plattan,
arbetar dem in från kanten istället för att bara skjuta dem igenom.

