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NU TILLVERKAR VI 
ÄVEN NYCKLAR!

74 86 11

Dr Manfred Fortnagel åker 
till Wolfgang Amadeus Mo-
zarts födelsestad en gång varje 
år för att uppleva hans operor, 
oftast Trollflöjten. Men varför? 
”Det ger mig inspiration och 
lycka”. Därför ska vi måhända 
tacka det musikaliska underbar-
net, geniet och rebellen för nya 
Mercedes C-klass kombi. Det 
är nämligen en lyckad komposi-
tion som både är rymligare och 
smartare än föregångaren.

Har stjärnklass
Designen är mer muskulös 
än tidigare med en bred grill, 
skarpa veck på motorhuven och 
de främre hjulhusen sväller ut åt 
sidorna. En tvär akter är alltid 
att föredra på en kombi ur last-
synpunkt. C-klassen lever inte 
riktigt upp till det, ändå lastar 
den 485 liter bagage och fäller 
man ner baksätets ryggstöd blir 
det plats för 1 500 liter. Inte-
riören är helt ny och instru-
mentpanelen sveper runt fö-
raren. Framstolarna är inte 
så hårt stoppade och har fått 
marknadens bästa justerings-
möjligheter. Även i det baker-
sta läget finns plats för benen 
hos resenärerna där bak, vilket 
är ett gott betyg. 

Kvalitén har stjärnklass och 
standardutrustningen är ganska 
komplett med exempelvis sju 
krockkuddar och luftkonditio-
nering. Ett populärt tillval lär 
dock bli automatisk öppning 
och stängning av bagageluckan 
för 4 050 spänn. Eller vad sägs 
om en elektriskt utfällbar drag-
krok för 8 700?

Ren råstyrka
Bästa stället att testa en bil med 
stjärna i grillen är naturligtvis: 
Tyskland. Här bjuds vi på allt 
ifrån idylliska småbyar till Au-
tobahn där hastigheten snabbt 
kan pendla mellan krypfart till 

tvåhundra knutar. Under huven 
erbjuds fem bensinare i effekt-
spannet 156 till 272 hästkraf-
ter och dessutom tre turbodies-
lar med partikelfilter på 136, 
170 respektive 224 hästar. Vi har 
provkört den mellersta dunder-
dieseln (220 CDI) med hela fy-
rahundra Newtonmeter i rå-
styrka. Det är en fyrcylin-
drig pärla som dricker blott 
0,61 under blandad kör-
ning och ”högsta möjliga 
effekt med minsta möjliga 
medel” är en perfekt sum-
mering. Mercedes C-klass 
kombi har otroligt nog be-

hållit prisnivån och även prutat 
på vissa modeller, allt för att 
kvala in som tjänstebil. Instegs-
kombin (C 180) hamnar precis 
under den magiska prisgränsen 
på 7,5 basbelopp tack vare sitt 
grundpris a´la 301 900. Att själv-
aste Mozart har varit med på ett 

hörn i utvecklingen bjussar tys-
karna på!

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

MERCEDES C 220 CDI AVANTGARDE
Motor: 4-cyl turbodiesel med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 170 hk 
vid 3 800 varv/min. 
Max vridmoment: 400 Nm vid 2 000 
varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, bak-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.   
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 276, 
längd 450, bredd 177, höjd 146.
Tjänstevikt 1 630. Bränsletank 66 
liter.
Prestanda: Toppfart 224 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 8,9 sek.
Bränsleförbrukning: 6,1 liter per 100 
km under blandad körning.
Pris: 345 900 kronor.
Plus för...
+ Kvalitetskänslan är riktigt bra
+ Utrymmena imponerar
+ Bekväm milslukare
Minus för...
- Inget plant lastgolv med baksä-
tet fällt

Trots att aktern inte är tvär lastar mercan 485 liter bagage och fäller 
man ner baksätets ryggstöd blir det plats för 1 500 liter.

Designen är mer muskulös än tidigare med en bred grill, skarpa veck på motorhuven och de främre 
hjulhusen sväller ut åt sidorna. 

Drivs framåt av Mozart

teknik i kubik

2 ÅRS NYBILSGARANTI, 
3 ÅRS LACKGARANTI, 

8 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI.  
ALLA PRISER EXKL MOMS. 

BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. 
FÖR INFORMATION OM 

ÅTERVINNING SE: WWW.FIAT.SE

Fiat Strada Pickup

SÄKERHETSPAKET TILL SCUDO 120 HK OCH 140 HK INGÅR! 
Radio/CD, dragkrok och skåpinklädnad AC och ESP antisladd 
med antispinn. Värde ca 28 500:-.  Du betalar 0:-

Nya Fiat Scudo

KOMFORTPAKET TILL DUCATO. Lägg till AC, CD-radio med 
MP-3. Värde 14 080:-. Du betalar 6 900:-

Nya Fiat Ducato
Skåp 8-17 m3, chassi för 
fl ak eller påbyggnad. 
Enkel- eller dubbelhytt.  
Turbodieslar 100 hk/
120 hk/157 hk.

Pris från 199 200:- 

PROFFSPAKET TILL DOBLÒ. Lägg till AC, CD-radio med MP-3, 
skåpinklädnad och dragkrok. Värde 19 020:-, 
Du betalar 9 900:-

Fiat Doblò Diesel/Bensin/Biogas
Lastvolym 3,2 m3/4 m3.

Snabb, ändå bara 
0,54 med JTD Multijet 

diesel. Också i 
miljöversion

”Natural Power”.

Från ca 110 320:-    

Snål, stark Multijet 
diesel 200 Nm. 
Kort eller lång 
hytt. Eller fräcka 
fullutrustade Adventure. 

Från ca 123 760:- 

Lastvolym 5-6-7 m3.
Lastpallsbredd mellan 

hjulhusen. Snåla 
dieslar 90 hk/

120 hk/140 hk.

Pris från 187 900:-

Traktorgatan 16, (Rollsbo ind. område). 
Kungälv, 0303-24 54 70. www.hkbil.se

Vardag: 9-18 lördag 11-15
EXTRA söndag 21/10 11-15

FRANKFURT. Det brukar heta att medel-
svensson har Volvokombi, villa och vovve. 
Nu vill tyskarna ändra på sinnebilden till: 
Mercakombi, mervärde och Mozart. 

Hur kommer denne musikaliske gent-
leman in i bilden? Jo, utvecklingschefen 
hävdar att operakompositören var den 
perfekta ingenjören. 

”Som alla riktigt skickliga motorkon-
struktörer så visste han hur man når 
högsta möjliga effekt med minsta möjliga 
medel”. Så det är inte konstigt att man 
blir förtrollad i nya lastvänliga C-klass. 
Kombin är nämligen inspirerad av Troll-
flöjten! 

Motor

Standardutrustningen är ganska komplett med exempelvis sju krockkud-
dar och luftkonditionering. Ett populärt tillval lär dock bli automatisk 
öppning och stängning av bagageluckan för 4 050 spänn.


