
FRANKFURT. Det brukar 
heta att medelsvensson 
har Volvokombi, villa 
och vovve. 

Nu vill tyskarna ändra 
på sinnebilden till: Mer-
cakombi, mervärde och 
Mozart. 

Hur kommer denne 
musikaliske gentleman 
in i bilden? Jo, utveck-
lingschefen 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 kon-
stigt att man blir för-
trollad i nya lastvänliga 
C-klass. Kombin är 
nämligen inspirerad av 
Trollflöjten!  

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 mu-
sikaliska underbarnet, geniet 
och rebellen för nya Mercedes 
C-klass kombi. Det är näm-
ligen en lyckad komposition 
som både är rymligare och 
smartare än föregångaren.

Har stjärnklass
Designen är mer musku-
lös än tidigare med en bred 
grill, skarpa veck på motorhu-
ven och de främre hjulhusen 
sväller ut åt sidorna. En tvär 
akter är alltid att föredra på 

en kombi ur lastsynpunkt. 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. Interiör-
en är helt ny och instrument-
panelen sveper runt föraren. 
Framstolarna är inte så hårt 
stoppade och har fått mark-
nadens bästa justeringsmöj-
ligheter. Även i det bakersta 
läget finns plats för benen hos 
resenärerna där bak, vilket är 
ett gott betyg. 

Kvalitén har stjärnklass 
och standardutrustningen är 
ganska komplett med exem-
pelvis sju krockkuddar och 
luftkonditionering. Ett popu-
lärt tillval lär dock bli automa-
tisk öppning och stängning 
av bagageluckan för 4 050 
spänn. Eller vad sägs om en 
elektriskt utfällbar dragkrok 
för 8 700?

Ren råstyrka
Bästa stället att testa en bil 
med stjärna i grillen är natur-
ligtvis: Tyskland. Här bjuds vi 
på allt ifrån idylliska småby-

ar till Autobahn där hastighe-
ten snabbt kan pendla mellan 
krypfart till tvåhundra knutar. 
Under huven erbjuds fem 
bensinare i effektspannet 156 
till 272 hästkrafter och dessut-
om tre turbodieslar med par-
tikelfilter på 136, 170 respek-
tive 224 hästar. Vi har prov-
kört den mellersta dunder-
dieseln (220 CDI) med hela 
fyrahundra Newtonmeter i 
råstyrka. Det är en fyrcylin-
drig pärla som dricker blott 
0,61 under blandad körning 
och ”högsta möjliga effekt 
med minsta möjliga medel” är 
en perfekt summering. Mer-
cedes C-klass kombi har otro-
ligt nog behållit prisnivån och 
även prutat på vissa modeller, 
allt för att kvala in som tjäns-
tebil. Instegskombin (C 180) 
hamnar precis under den ma-

giska prisgränsen på 7,5 bas-
belopp tack vare sitt grund-
pris a´la 301 900. Att själv-
aste Mozart har varit med på 

ett hörn i utvecklingen bjus-
sar tyskarna på!
JOHANNES GARDELÖF 
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30  |  alekuriren   |   nummer 45  |   vecka 50  |   2007Motor

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

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

KIA pris från139 900:-
Första bilen i Europa med 7 års nybilsgaranti. 
Sex krockkuddar, aktiva nackskydd fram, 
antisladdsystem (ESP), AC samt musikanläggning.

KIA pris från158 900:-
Europas första kombi med 7 års nybilsgaranti. Sex krock-
kuddar, aktiva nackskydd fram, antisladdsystem (ESP), 
AC samt musikanläggning med USB-anslutning. 

Erbjudandet gäller KIA cee´d SW ur KIA Motor Sweden AB:s lager, så långt lagret räcker eller till den 31/12 2007. Erbjudandet kan ej kombineras med andra kampanjer eller företagsavtal. KIA Motors sätter in ett belopp på ett drivmedelskort som 
gäller hos OKQ8. KIA cee´d har 7 års nybilsgaranti vilket innebär bekymmersfritt bilägande i 7 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 rekommenda-
tioner. Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 - 6,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp, CO2 125 - 165 g/km. Testerna är gjorda  enligt EU-körcykel. Miljöklass 2005. Bilarna på bild är extrautrustade.

10 000:-
bränsle-
premie

PROVKÖR ÅRETS FAMILJEBIL!
NYA KIA CEE´D HAR UTSETTS TILL ÅRETS FAMILJEBIL AV TIDNINGEN MOTORFÖRAREN

’’Priset är humant, krocksäkerheten hög och garantierna generösa. För en normalstor
barnfamilj är Kia cee´d ett av de vettigaste valen i den stentuffa Golfklassen.’’

 TIDNINGEN MOTORFÖRAREN

Professionellt montage!
Snabb och personlig service!

Ring och boka tel 0303-21 16 27
FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV

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


