
UPPSALA.Sverige är 
pickupernas förlovande 
land. Försäljningen här 
hemma slår Europare-
kord och förklaringen 
till braksuccén är last-
bilsregistreringen. 

Är bara flaket åtskilt 
från kupén kan man 
köpa en pickup ”på 
firman” och dra moms 
på tjugo procent. 

Pickis-vågen sveper 
över hela landet med de 
japanska varumärkena 
i spetsen. Det senaste 
tillskottet heter Isuzu 
D-Max och det är en 
oöm kompis som ler åt 
skattmasen. 

Frågan är om picku-
pen har några ”hemliga 
laster?” 

1963 hade den första Bondfil-
men premiär, ett vanligt porto 
kostade 35 öre, vi ringde ige-
nomsnitt ett samtal om dagen 
och många gick på aprilskäm-
tet att hänga en nylonstrumpa 
framför TV:n. 

Samma år blev Isuzu den 
första japanska tillverkaren 
med organiserad import i Sve-
rige, men försäljningen blev 
inte långlivad. ”Men skam 
den som ger sig” skämtar ge-
neralagenten Olle Olsson 
Bolaget i Uppsala. 

Designen är kraftfull, 
nästan med lite jänkarstuk 
om man nu får uttrycka sig 
så, med feta skärmbreddare 
och glänsande sidesteps som 
tillval. Det kanske inte är så 
konstigt - i USA är nämli-
gen varannan ny bil som säljs 
en pickup och thailändaren 
(pickisen tillverkas där) säljs 
även i staterna. 

Interiören är robustare än 
i en vanlig personbil och ut-
trycket ”mindre tjafs, mer 
funktion” sammanfattar det 
hela utmärkt. Man färdas rik-
tigt bra i Isuzu D-Max och 
ljudnivån tillåter ägaren att 
sjunga med i countrylåtarna. 

Hur det står till med kör-
egenskaperna? Jo, tack som 
frågar. Stel bakaxel och blad-
fjädrar är inte känt för att ge 
den bästa komforten utan är 
en kvarleva från när man körde 
med häst och vagn. Men visst 
funkar det på lastbilar, det 
finns faktiskt en stor portion 
körglädje i denna japan. Isuzu 
gör inte bort sig.

Massa lull-lull
När man talar om cab i sam-
band med en pickup menar 
man inte att färdas med himlen 
som tak. Extended Cab inne-
bär två dörrar och två bakre 
nödsäten medan Crew Cab 
bjuder på fyra dörrar och fem 
sittplatser. 

Båda mäter 515 centimeter 

mellan stötfångarna och skill-
naden är naturligtvis längden 
på lastflaket (138/180 cm). 
Lastförmågan är omkring 
1100 kilo och släpvagnsvik-
ten hela 3000 kilo.

Under huven erbjuds fyr-
cylindriga motoralternativ: 
turbodieslar på 136 respek- 
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ETT FULLADDAT JUBILEUMSERBJUDANDE!
KIA FIRAR 10 ÅR I SVERIGE MED GENERÖSA BRÄNSLEPREMIER

KIA Sportage från219 900:-
Sportig familjebil med rejält tilltagna utrymmen och hög 
flexibilitet. 4-hjulsdrift, sex krockkuddar, antisladdsystem 
(ESP), farthållare, lättmetallfälgar och ACC.

KIA Sorento från 289 900:-
Ett muskelpaket för ruffa vägar med flexibelt lastutrymme. 
Fyrhjulsdrift, parkeringssensorer bak, antisladdsystem (ESP), 
ACC, lättmetallfälgar, aktiva nackskydd fram och farthållare. 

Kampanjen gäller bilar ur KIA Motor Sweden AB:s lager så långt lagret räcker. Erbjudandet kan ej kombineras med andra kampanjer eller företagsavtal. KIA Motors sätter in ett belopp på ett drivmedelskort som gäller hos OKQ8. För Sportage 
och Sprento gäller 5 års nybilsgaranti, vilket innebär bekymmersfritt bilägande i 5 år eller 150 000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen förutsatt att den är servad enligt KIA Motors Sweden AB:s rekommendationer. 

Bränsleförbrukning blandad körning 7,1- 10,8 l/100 km. Koldioxidutsläpp, CO2 194- 258 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Bilarna på bilden är extrautrustade.

25 000:- 20 000:-

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01 

Öppet: Månd.-fred.10-18, lörd. 11-15 
www.karebybil.se

Göta energi – enklast ger mer.
         Kundservice: 020-23 15 00   www.gotaenergi.se

Gratis lågenergilampa
till alla våra kunder

Kom till Mölnlycke torg onsdagen den 14/11 
kl 16–19 och hämta din lågenergilampa.

Vi på Göta energi hjälper dig att bli en klokare elkonsument. 
Använd en lågenergilampa istället för en vanlig glödlampa så blir 
din elförbrukning lägre samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Erbjudandet gäller en lampa per kund eller 
företag – och bara denna dag och tid. 

Om du inte redan är kund – bli det nu. 
Då får du dessutom möjlighet att teckna vår unika tjänst el-konto!

Lastförmågan är omkring 1100 kilo och släpvagnsvikten hela Lastförmågan är omkring 1100 kilo o
3000 kilo. 3000 kilo. 

Firmans älsklingskling
Motor


