
(Karthago–Tunisien)
Vi befinner oss i norda-
frikanska Tunisien och 
det är inte för att pruta 
på handknutna mattor 
eller exotiska kryd-
dor. Nej, vårt uppdrag 

är att provköra nya 
Volkswagen Touareg 
och försöka spåra test-
bilens rötter. I Saha-
raöknen finns nämli-
gen ett nomadfolk som 
har förmågan att över-

leva den guldgula san-
dens ofruktsamhet och 
solens enorma hetta. 
De kallar sig för ”toua-
reg” vilket betyder ”rid-
dare av öknen”. Frågan 
är hur terrängvagnen 
pallar den ogästvänli-
gaste platsen i världen? 

Vi börjar vårt äventyr i den 
antika staden Karthago som 
är mest känd tack vare den ro-
merske statsmannen Cato den 
äldre. Han brukade avslutade 
sina tal med: ”för övrigt anser 
jag att Karthago bör förstö-
ras”. 

Rom och Karthago var 
nämligen bittra fiender om 
herraväldet över länderna 
runt Medelhavet. Lika tufft 
är det numera i bilbranschen 
och konkurrensen i arbetar-
klassen är stenhård. Volkswa-
gen Touareg var tidigt ute och 
nu har det blivit dags för en 
rejäl ansiktslyftning på 2 300 
punkter.  

Bror duktig
Rallyversionen av Toua-
reg lyckades inte vinna årets 
ökenklassiker, Dakar-rallyt, 
trots en massiv satsning av 
Volkswagen. Men det finns 
ingen anledning att ifråga-
sätta kompetensen: bilen är 
stor, bekväm och har bra ter-
rängegenskaper. Dessutom är 
vagnen byggd med hög kva-
litet och säljs till priser som 
visserligen är höga, men ändå 
ansedda som motiverade. Den 

creméfärgade kupén inne-
håller en lagom portion val-
nötspaneler och snygga sarg-
kanter i borstat aluminium. 

Det är bara att ta för sig av 
de läderklädda framstolarna, 
den rymliga aktersoffan och 
insupa den gemytliga atmos-
fären som är strikt reserverad 
för fem resenärer. Däremot 
kan de sjuttio knapparna och 
reglagen på instrumentpane-
len skrämma slag på många. 
Det har även tyskarna insett 
och har därför tryckt upp en 
liten behändig snabbguide 
som påminner om piloternas 
checklista. 

Okänd existens
Motoralternativen kan få vem 
som helst att drabbas av be-
slutsångest, men vi ska försö-
ka guida dig. Bensinmotorer-
na är tre till antalet: en sexa på 
280 hästkrafter, en varvvillig 
åtta på 350 och inom kort lan-
seras en W12:a på hela 450. 
De tre vise dieslarna är dock 
bästsäljarna: främst V6 TDI 
på 225 hästkrafter och snäp-
pet under erbjuds en femma 
på 174. 

Vi provade dock Volkswa-
gen Touareg med den tiocy-
lindriga turbodieseln på 313 
hästar och med ett vridmo-
ment som är hämtat från den 
tunga lastbilsvärlden: hela 
750 Nm! Kraften impone-
rar i alla lägen och tack vare 
modern dieselteknik går det 
faktiskt att köra på mindre än 

den angivna förbrukningen. 
Folkan ger ett förtroen-

degivande intryck i världens 
största öken, mycket tack vare 
den imponerande fyrhjulsdrif-
ten och luftfjädringen. Volks-
wagen Touareg känner sig rik-
tigt hemma i Nordafrika, fast 
visst blev den lite besviken 

när nomadfolket rykte på ax-
larna och inte hade en susning 
om dess existens. För övrigt 
anser jag att sand mellan tårna 
borde förbjudas!

JOHANNES GARDELÖF
BENGT DIEDEN
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Miljöbilspremie 10.000 kr för Aygo
www.toyota.se

AYGO är en nykonstruerad liten bil för ett aktivt liv i och kring staden. Pigg, kul och snål med sin VVTi-motor. 
Bilen har plats för fyra personer och håller hög säkerhetsnivå: 8 airbags inklusive sidokrockgardiner.

AYGO 1.0 3D Pris från 95.400 kr.

Parkera gratis!
Aygo är miljöbil

och parkerar gratis
i Göteborg

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 4,6 (AUT 4,6)  L ITER/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 109 (AUT 109)  G/KM. MIL JÖKLASS 2005.

“Regeringen inför en miljöbilspremie på 10.000 kr från den 1 april, 
detta meddelade miljöministern den 29 mars.”Källa: Miljödepartementet 20/3-07

Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14
Tel. 0303-24 57 70 Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr. • www.toyotakungalv.se

Gäler i vissa kommuner med 
särkilt tillstånd

Nu sänker Nu sänker 
vi räntan!vi räntan!

Inget krångel,Inget krångel, 
bara mer pengar över...bara mer pengar över...

2,95%2,95%
Ellesbovägen 172. 

Kungälv  Tel: 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Linus och Nicklas hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Motor

Riddare av öknen

TEKNISK DATA VOLKSWAGEN TOUAREG

Motor:V10 biturbodiesel med 
enkel överliggande kamaxel och två 
ventiler per cylinder. Max effekt: 313 
hk vid 3 750 varv/min. 
Max vridmoment: 750 Nm vid 2 000 
varv/min. 
Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-stegad automatlåda.    
Fjädring: Dubbla triangellänkar 
med luftfjädring och krängnings-
hämmare fram och bak.
Styrning: Kuggstång med 
hydraulisk servo. Vändcirkel: 11,6 
meter.  
Bromsar: Ventilerade skivbrom-
sar fram och bak. ABS. 
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
286, längd 475, bredd 193, höjd 

173.  Tjänstevikt 2 620. Bränsletank 
100 liter.   
Prestanda: Toppfart 231 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 7,4 sek. 
Bränsleförbrukning: 12,6 liter 
per 100 km under blandad körning. 
Pris: 769.000 kronor (grundpriset 
startar på 374.000 kr för 
-cyl TDI). 
Plus för...
+ Dieselmotorn saknar motstycke
+ Bra terrängegenskaper
+ Hög komfort
Minus för...
- Erbjuds endast med fem sitt-
platser 

Volkswagen Touareg känner sig riktigt hemma i Nordafrika.


