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Siden vårt motormagasin bare kommer
ut annenhver uke, er det umulig å få
presentert alt når det er rykende ferskt.
Derfor, bilene vi omtaler i dag ble første
gang vist i USA like før jul, men vi anser
dem som like aktuelle likevel. Vi er sik-
re på at det er mange av dere som ikke

har sett disse tidligere. Så da er det bare
å sikle i lag med oss, nyte bildene og
kanskje prøve å innbille seg hvordan
det ville vært å slippe til bak rattet.

Chevrolets mål med disse bilene er å
vise fram nye tilgjengelige utstyrspak-
ker og kombinasjoner av tilgjengelig ut-

styr. I tillegg vises et par konsept rigge-
de utgaver som man håper skal gi inspi-
rasjon til aktører i tilbehørsmarkedet. 

Vi falt pladask for alle, men kanskje
mest for den nydelige Corvette Jake
Edition. Drooooool!

� CHEVROLET CAMARO SYNERY SERIES 2011: Synergy Series
er en utgave som går i produksjon nå på nyåret. Synergy vil bli en
fast utstyrspakke til Camaro. Chevrolet vil hvert år ha en nykom-
ponert og spennende Synergy-pakke klar. Utgaven vil bli satt
sammen av farger og tilbehør unike for modellen. FOTO: GM

Bilgalskap på sitt beste
Det går fort i svingene for tiden. Nyheter kommer tett som hagl – eller kanskje
mer passende som biler på samlebånd.

CHEVROLET CAMARO RED FLASH CONSEPT: Red Flash er en bil som skriker høyt etter
oppmerksomhet, og den får det utvilsomt. Her er små modifikasjoner og tøffe farger blandet inn
med tøffe tilbehør. Hensikten er å vise hvor lite som skal til for å tøffe opp en allerede råtøff
Camaro. FOTO: GM

CHEVROLET CORVETTE SSX TRACK CAR:
I likhet med Camaro er denne Corvetten et
utstillingsvindu for ideer rundt baneracing.
Delene som skal til for selv å kunne skape en
slik er tilgjengelige. FOTO: GM

CHEVROLET CAMARO SSX TRACK CAR: 
Et utstillingsvindu av ideer som kan gjøre Camaro
til en super baneracer. Blant annet ved utstrakt
bruk av karbonfiber og andre vektbesparende
modifikasjoner. Også på motorsiden er den hisset
opp, 6,2 liters V8-eren er utstyrt med spesielle
topper, kvassere kamaksel og tørrsump smøring. 
FOTO: GM

� CHEVROLET 
CORVETTE JAKE 
EDITION CONCEPT:
Nydelig sort med gule
detaljer. Dette går også
igjen i det sorte skinninte-
riøret hvor sømmene er
sydd med gul tråd. Jake
Edition er en hyllest til
Corvette Racing Team.
Jake er teamets maskot,
en hodeskalle som symbol-
iserer lagets innstilling,
nemlig «take no prisoners».
FOTO: GM

� CHEVROLET 
CAMARO XM
(ACCESSORY 
APPEARANCE 
PACKAGE):
En rimelig utstyrspakke
for de billigste Camaro
utgavene. Tøffe felger,
hekkspoiler, fartsstriper
og modifisert grill er noen
av ingrediensene som skal
gjøre disse utgavene mer
eksklusive. Billigste Cama-
ro har V6 motor på 312
hestekrefter og koster
rundt 125.000 kroner.
FOTO: GM


