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Etta på svensktoppen

En bil för Goldfinger?

Toyota Corolla är världens 
mest sålda och världens mest 
felfria bil - två hedersomnäm-
nanden som normalt baktalar 
varandra. När en ny bil lämnar 
tillverkningsbandet var fjärde 
sekund, dygnet runt, året 
runt så skulle man ju kunna 
tro att sannolikheten för till-
verkningsfel skulle öka. Men 
som japanerna själva förklarar 
det: ”när man gjort något tret-
tiotvå miljoner gånger så kan 
man sin sak”. Men nu byter 
alltså femdörrarsmodellen 
namn och det har blivit dags 
att dejta: Auris.

Stark spelare
Toyota Auris har världens 
tuffaste konkurrenter - näm-
ligen bilarna i golfsegmentet 
med klassens ljus, Volkswa-
gen Golf, i spetsen. Vad kö-
paren förväntar sig är inte 
supersexig design, sportiga 
vägegenskaper, överdådig lyx 
eller prestandamotorer. Vad 

man som köpare av en Corol-
la, förlåt Auris, vill ha är för-
modligen ett tidlöst utseende, 
funktionalitet och hög drift-
säkerhet. Något som testbi-
len uppfyller till punkt och 
pricka. Att vissa motorjourna-
lister envisas med att leta efter 
andra, mer spännande egen-
skaper hos en bil har japaner-
na varit kloka att inte lyssna 
på. Vi hoppar in i kupén och 
det första som slår oss är att 
”guldet blivit till plast”. Men 
det är ändå snyggt och pryd-
ligt med fullt godkända ut-
rymmen.  Instrumentering-
en är häftig och växelspaken 
är placerad på en frihängande 
mittkonsol. Där hittar vi även 
dagens överraskning: en liten 
indikator för hur föraren bör 
växla. Pil nedåt, växla ner. Pil 
uppåt, växla upp.

Auris för Auric?
Motormenyn bjuder på två 
välsmakande bensinare: 97 

respektive 124 hästkrafter, 
varav den senare förväntas 
bli storsäljaren. Maskinen 
ger fullt tillräckliga prestan-
da och arbetar fint ihop med 
den femväxlade lådan. Är du 
road av dieselmaskiner så er-
bjuds en trio på 90, 126 och 
177 hästkrafter. Vi kör bergs-
vägar upp genom vinodling-
arna i Penedès som sträck-
er sig ända upp till hundra 
meters höjd över Medelhavet. 
Här odlas främst blå druvor 
på gamla knotiga vinstockar 
som den här årstiden ser helt 
uttorkade ut. Det milda kli-
matet och den fuktiga luften 
får dem att skjuta skott till 
våren. Ja, köregenskaperna 
på de slingriga ”vinvägarna” 
är mer trygga än spännan-
de och detta summerar hela 
bilen. Man kommer garan-
terat dit man ska, dessutom 
riktigt säkert och utan att det 
kostar alltför mycket. Är det 
då en familjebil för mannen 
från den klassiska Bondfil-
men? Goldfinger är ju knä-
svag för guld och heter fak-
tiskt Auric i förnamn, så vem 
vet? Har vi helt fel så lär väl 
Oddjob kasta sin rakbladsvas-
sa hatt. 

JOHANNES GARDELÖF
BENGT DIEDEN  

Motor: 4-cyl tvärställd motor 
med dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt 124 hk vid 6 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 157 Nm vid 5 200 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.   
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-

länkar. Bak: torsionsaxel. 
Styrning: Kuggstång med elek-
trisk servo. Vändcirkel: 11 meter.  
Bromsar:  Skivbromsar fram och 
bak. ABS. 
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
260, längd 422, bredd 176, höjd 152
Tjänstevikt 1 230. Bränsletank 55 l.   
Prestanda:  
Toppfart 190 km/h. Acceleration 
0-100 km/h 10,4 sek.

Bränsleförbrukning: 
7,1 liter per 100 km under blandad 
körning.
Pris: Under 175 000 kronor. 
Plus för...
+ Bra komfort och hög säkerhet
+ Utrymmen och körställning
+ Trygga vägegenskaper  
Minus för...
- Plastig inredning
 

Toyota Auris är döpt efter det latinska namnet 
för guld, aurum, så det förvånar oss att familjebi-
len inte erbjuds med den glimmande kulören. Men 
japanerna kanske syftar på något helt annat – 
måhända att de ska tälja guld med pennkniv? Toy-
otas familjebilar brukar av tradition sälja bra tack 
vare sin tillförlitlighet, goda kvalitetsrykte och 
nöjda kunder. Nu är det dags att vinka farväl till 
Corolla och ställa frågan om den nya guldkalven 
tilltalar Mr Goldfinger?

TOYOTA AURIS 1.6 DUAL VVT-I

Undersökningar visar att det 
första alla killar spanar in på 
tjejerna är rumpan och nu 
finns liknande studier för bil-
branschen som visar exakt 
samma tendens. Inget tycks 
slå en välformad och välträ-
nad rumpa! Det har design-
folket bakom nya Volvo V70 
tagit fasta på och presenterar 
en snygg akter som verkligen 
drar blickarna till sig. Häng 
med och smygtitta på folkbi-
len som erbjuds i sexton ku-
lörer.

Knappälskare sökes 
Det är fult att vända ryggen 
mot kunden, men så lär det 
bli i fallet Volvo V70. Baken 
är nämligen familjevagnens 
”bästa sida” tack vare de fräcka 
bakljusen där överdelen är in-
byggd i den sexkantiga baga-
geluckan. Är du lite småslö er-
bjuds även en elektrisk ”skuf-
föppnare” som manövreras 
med hjälp av fjärrkontrollen. 
Fronten är en närmst iden-
tisk kopia av storebror S80 
och det finns en anledning: 
därmed kan motorerna delas 
vilket vi återkommer till. 

Herrgårdsvagnen har växt till 
sig rejält: längden med tret-
ton centimeter, axelavståndet 
med åtta och bredden med 
fem. Det betyder att såväl 
bagage- som kupéutrymmet 
bjuder på betydligt större ut-
rymmen. Interiören präglas 
av exklusivitet och det första 
man lägger märke till är att 
handbromsen flytt fältet och 
är ersatt med en elektrisk 
knapp. Ja, alla knappälskare 
finner verkligen sitt lystmäte 
och vi räknar till minst sjut-
tio stycken. Audiofiler slick-
ar sig säkert runt munnen och 
köper till ljudanläggningen 
som består av fjorton högta-
lare på totalt 910 watt. 

Håll mitt hjärta
Under huven erbjuds ett re-
kordbrett motorprogram - 
bland annat en bensinsexa 
på 238 hästkrafter samt en 
ny turbosnurra på 285. Den 
senare kallas T6, har fyrhjuls-
drift och sprinten till hundra 
rullar på sju sekunder. Vid för-
säljningsstarten i augusti finns 
även den välkända turbofem-
man på tvåhundra hästkraf-

ter och lite senare tillkom-
mer en etanolfyra på 145.  Är 
du på dieseljakt så är det bara 
att välja och vraka mellan två 
femmor på 163 respektive 
185 hästkrafter. Utan finesser 
kommer man dock inte långt i 
karriären och det är V70 full-
proppad med. Exempelvis ett 

radarbaserat krockvarnings-
system som arbetar tillsam-
mans med bromsarna och ska 
undvika påkörning bakifrån. 
Farthållaren håller dessutom 
avståndet till framförvaran-
de bil automatiskt samtidigt 
som en kamera i vardera yt-
terbackspegel har hjärnkoll på 

döda vinkeln. Slutligen måste 
vi nämna några ord om ”fjärri-
sen”. Det är bara att zappa så 
kan du se om bilen är låst, om 
larmet löst ut och om skur-
ken är kvar i bilen. Det senare 
sker med hjälp av en känslig 
hjärtslagssensor. Björn Skifs 
rekordhit på svensktoppen 

heter just ”Håll mitt hjärta” 
och snacka om att pulsen höjs 
i nya Volvo V70!

JOHANNES GARDELÖF
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Svensktoppen är en kulturinstitution, en lika 
blågul symbol som faluröda stugor och Kalles 
kaviar. Men det finns faktiskt en världs-
stjärna som får Björn Skifs rekord på hund-
rafyrtiotvå veckor att blekna. Vi snackar för-
stås om herrgårdsvagnen från västkusten 
som varit ohotad etta på svensktoppen sedan 
femtiotalet. Av alla nya bilar som säljs är var 
tionde en ”go göteborgare” och snart är det 
världspremiär för en helt ny generation. Vi 
har tittat närmare på nya – Volvo V70!


