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KOLMÅRDEN. Jeep 
Wrangler Unlimited 
bangar inte för tuffa 
äventyr, det är snarare 
förarens nerver som 
sätter gränserna. 

Terrängvagnen klarar 
vatten till midjan och 
är en bergsklättrare av 
Guds nåde - frågan är 
bara hur mycket man 
vågar trotsa naturla-
garna? 

En sak är klar: Isaac 
Newton hade inte trott 
sina ögon eftersom gra-
vitationen tycks vara 
satt ur spel. 

Jeep Wrangler Unli-
mited är ett fenomen på 
bilhimlen och erbjuds 
numera med fyra dörrar.

Vill du inte ha dem på 
så är portarna avtag-
bara!

Jeep Wrangler Unlimited är 
unik i världen. Det är nämli-
gen en öppen terrängbil med 
fyra dörrar och variationsmöj-
ligheterna är nästan oändliga. 
Du kan alltså välja mellan en 
hardtop eller softtop, om du 
ska ha dörrarna på plats eller 
inte och dessutom är framru-
tan fällbar som på originalbi-
len från 1941. Om du blottar 
allt som går så resulterar det i 

en ”nakenchock” som saknar 
motstycke. 

Upptäck mer
Det är inte svårt att se var 
den limegröna testbilen har 
sina rötter. Inspirationskällan 
är kort och gott Willys Jeep 
- den legendariska arbetshäs-
ten som bidrog till de alliera-
des seger under andra världs-
kriget. Arvet känns tydligt 
igen, mycket tack vare runda 
strålkastare och de sju verti-
kala luftintagen i grillen. In-
strumenteringen är minst 
sagt plastig och hela kupén 
tycks vara byggd för att klara 
en rejäl högtryckstvätt. Mjuk 
fjädring, stel bakaxel och gast-
ryckstötdämpare gör inte bara 
att framkomligheten ökar, 
utan även komforten. Fem 
personer färdas riktigt bra 
och behövs mer lastutrymme 
så är baksätet fällbart. Motorn 
är en gammal bekant bensin-
sexa på 199 hästkrafter. Här 
gäller hederliga gamla stöt-
stänger och toppventiler, 
inget tjafs med överliggande 
kamaxlar och känsliga kugg-
remmar. Vridmomentet är 
bra för en bensinmotor, hela 
315 Nm vid 4000 varv/minut, 
och enda växellådsalternativet 
är en fyrstegad automat. 

Antar utmaningen
Drivsystemet är något av hjär-
tat hos en terrängbil. Jeep 
Wrangler Unlimited är nor-
malt bakhjulsdriven men fö-
raren kan koppla in framhju-
len med en spak på kardan-
tunneln. Dessutom finns en 
lågväxel som verkligen gör 
skäl för namnet och elek-
triska diffbromsar. Alla för-
förs av jänkarens prestanda 
och nu talar vi inte om topp-
farten, utan om förmågan att 
bergsklättra och gyttjebrot-
tas. Stigningsförmågan är 
hela 45 grader och vi körde 
med vatten upp till grillen 
utan att drunkna.

Om det är ett dyrt nöje? 
Nej, faktiskt inte. Jeep Wrang-
ler Unlimited Sahara kostar 
från 249 900 kronor och då 
är tillvalslistan behagligt kort. 
Komfortpaketet kostar exem-
pelvis 4 914 spänn, vilket är 
bästa beviset för att komfor-
ten kommer i andra hand. Vill 
man däremot ha terrängdug-
lighet och en smula image så 
är det här precis rätt bil. Star-
ships gamla listetta samman-
fattar det hela bäst: ”Nothing 
gonna stop us now!”  

JOHANNES GARDELÖF 
BENGT DIEDEN

JEEP WRANGLER 3,8
Motor: V6 bensinmotor med stöt-
stänger och två ventiler per cylinder. 
Max effekt: 199 hk vid 5 000 varv/
min. 
Max vridmoment: 315 Nm vid 4 000 
varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
inkopplingsbar fyrhjulsdrift. 4-
stegad automatlåda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: dubbla tvärlänkar. Bak: stel 
axel. 
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 12,25 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS.
Mått/Vikt: (cm/kg): Axelavstånd 
295, längd 475, bredd 188, höjd 187.
Tjänstevikt 1 875. Bränsletank 78 liter.  
Prestanda: Toppfart 174 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,6 sek.
Bränsleförbrukning: 11,9 liter per 
100 km under blandad körning.
Pris: 249 900 kronor.
Plus för...
+ Pris och standardutrustning
+ Terrängegenskaperna
+ Äntligen fyra dörrar
Minus för...
- Krånglig takfällning 

Ute påUte på djupt vatten?

Jänkarens prestanda är förförande och då talar vi inte om 
toppfarten, utan om förmågan att bergsklättra och gyttje-
brottas.

Jeep Wrangler Unlimited är unik i världen. Det är nämligen en 
öppen terrängbil med fyra dörrar och variationsmöjligheterna 
är nästan oändliga. 

Göte Carlssons Bil ABOrrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se

Ibiza blandad körning 4,6-8,0 l/100 km, CO2 120-192 g/km. Leon blandad körning 5,2-8,6 l/100 km, CO2 139-206 g/km. Altea blandad körning 5,4-9,1 l/100 km, CO2 145-218 g/km. Altea XL blandad körning 5,4-7,6 l/100 km, CO2 145-187 g/km. Alhambra blandad körning 9,4-9,7 l/100 km, C02 226-233 g/km.
Miljöklass 2005/2005PM. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti (Alhambra 6 år) samt SEAT Servicex Mobility. *SEAT Prislån, 36 mån, 30% kontant, 45% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar 07-04-24, uppl. och avi (autogiro) tillkommer, (effektiv ränta 6,59-6,71%).

**Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. SEAT Alhambra 2.0 TDI, förmånsvärde 1.800 kr. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Dieselpartikelfilter är standard på alla SEATs dieselmotorer. Paketerbjudanden gäller t o m 2007-09-30 och så länge lagret räcker.

KAMPANJPRIS PÅ SAMTLIGA SEAT

SEAT Ibiza 1.4 85hk NU 109.900:-
GRATIS PAKET 5-D, AC, METALLICLACK VÄRDE 10.300:-,Grundutr. 5-vxl,ESP, ABS, 4 st airbag, fjärr.c-lås,elhissar,elspeglar.Gäller endast lagerbilar(be-
gränsat antal).

Altea XL Kombi från 166.400 kr
Välj till Stylance-pkt ACC,16"fälg,farth,färdd för
3.900:- (värde 14.500:-)Grundutr Audio-paket mp3,
AC, ffjärr.c-lås, ESP, ABS+TCS

SEAT Leon 1,6 Ref 149.900 kr
eller 1.539 kr/mån*. Välj till ett förmånligt utrust-
ningspaket för 3.900 kr värde 14.500 kr med bl a
helautomatisk klimatanläggning, 16" lättmetallfäl-
gar, farthållare inkl färddator.

Billigaste
räntan i
Sverige

2,95%
Gäller finanser som tecknas under oktober.

Vi hjälper dig med lösen och finans. 
Alltid ca 60 bilar i lager

E6:an syd Kungälv 2 km. 
Tel. 0303-24 80 10 l0303-23 08 08 

www.backmanbil.se
Öppettider

Vardagar 9-18 l lördagar 10-15

Jeep Wrangler Unlimited är 
unik i världen. Det är näm-
ligen en öppen terräng-
bil med fyra dörrar. Du kan 
välja mellan en hardtop eller 
softtop, om du ska ha dör-
rarna på plats eller inte och 
dessutom är framrutan fäll-
bar som på originalbilen från 
1941. 


