Atletisk bil med pärlemoreffekt

Range Rovers kombination av dels terrängbilsegenskaper och prestanda, dels stil och komfort gör den till
flaggskeppet bland SUV:ar, som är så populära idag. Den här klassiska bilen har slagit sig in på marknaden: Range
Rover, som nu är inne på sin fjärde generation, har blivit väl mottagen inte bara av bilköpare utan även av
tuningföretag.
Range Rover var revolutionerande när den först anlände på marknaden 1970. Tidigare
hade terrängfordon varit okomplicerade lådor som inte erbjöd någon som helst komfort. Men
sedan dök den här vackra bilen upp, med läderklädsel som fick dig att känna dig som om du
satt på en klubb i London – var det här verkligen ett terrängfordon? Vissa trodde att den
passade bättre på golfbanan än i vildmarken. Men de hade fel. Range Rover har sedan
dess gång på gång bevisat sina terrängegenskaper.
Förvandla en cabriolet till en kraftfull atlet
Att modifiera bilar från Range Rover är en specialitet hos Hamanns tuningverkstad i
Laupheim i Tyskland. HAMANN visar upp flera modeller på sin webbplats, bland annat en vit
Range Rover Evoque Cabriolet med ett nytt utseende: Enligt Hamann förvandlar den
kraftfulla fronten, skärmförlängningarna, sidokjolarna, nya fälgar och trimmad motor den
”smalbröstade lättviktaren till en kraftfull atlet”.

Den nya frontdesignen förvandlar denna Evoque
Cabriolet till en ”kraftfull atlet”.

Denna Evoque har också en speciell, strålande vit finish som ger den ett unikt utseende.
Hamann anförtror sådant här arbete till en specialist i närliggande Schnürpflingen:
Lackverkstaden Demi Lackierfachbetrieb. I de tre hallarna lackerar företaget allt från cyklar
till bussar för privatkunder och bilhandlare. De 30 medlemmarna i teamet har en hel del att
göra: Enbart på avdelningen för personbilar slutförs upp till 50 lackeringar i veckan, och
utöver det gör Demi också lackeringsarbete för industrikunder.

Den snövita lacken med pärlemoreffekt ger
cabrioleten en speciell stil.

Demis drivfjäder är de höga kvalitetskraven
och de har jobbat tillsammans med Hamann i mer än 20 år. Ägaren Erdogan Demirel talar
ofta med Hamann och bidrar med sina expertkunskaper till fordonens kulördesign från
garaget. ”Hamann är en krävande kund”, betonar han. ”Det gör saken särskilt intressant för
oss”. Demi lackerar både enskilda delar och kompletta fordon åt Hamann. Så var också fallet
med denna Evoque Cabriolet: Demi åstadkom lacken, med dess pärlemoreffekt, med
Permasolid HS Express Surfacer 5250, Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 och Permasolid HS
Speed Clear Coat 8800 från Spies Hecker. ”Cabrioleten är en demonstrationsbil”, säger
Demirel. ”Så allt måste vara perfekt med lackeringen. Det är därför vi använder lack från
Spies Hecker.”
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Högsta kvalitet är en del av Demis företagsfilosofi. Ägarens dotter Estorill Demirel ansvarar för den interna kvalitetssäkringen och ser till att
fältservicepersonal från Spies Hecker regelbundet besöker Schnürpflingen för att presentera sina senaste innovationer. Mötena handlar
ofta om specifika projekt: ”Teamet från Spies Hecker har ofta hjälpt oss med sin expertis”.
Information om Demi finns på www.demi-design.de
Information om Hamanns bilar finns på www.hamann-motorsport.de

%

Mer historier

TILLBAKA TILL GALLERIET

&

