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SVERIGES STÖRSTA BILVÅRDSKEDJA
DITEC lackkonserveringssystem 
är ett komplett långtidsverkande 
lackskyddssystem för nya eller 
nyare bilar. DITEC är väl beprövat 
sedan -70 talet och är testat av 
Statens Provningsanstalt. DITEC 
utföres endast av utbildade 
yrkesmän. Alla produkterna är av 
högsta klass - helt silikonfria.

En DITEC-behandling innebär för kunden:

• Ett bättre andrahandsvärde på bilen.
• Att slippa polera och vaxa bilen.
• Ett minskat behov av att tvätta bilen.
• Att smuts har svårare för att få fäste på bilen.
• En ökad glans och lyster i lacken.

 Pris från 3500:-

– skyddar bilens lack i åratal!
Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Vi fi xar det mesta med din bil
Försäkringsskador, 

plåt & lack
Service & mek-arbete 

samt recond

STOCKHOLM. Frans-
männen har alltid varit 
mycket för vin – men 
numera är det sprit 
som gäller. 

Vad i all sin dar har 
hänt? Jo, det är inte 
befolkningen som 
svikit nationaldrycken 
- utan biltillverkarna: 
Citroën, Peugeot och nu 
Renault. Dunderhitten 
Mégane har nämligen 
hoppat på etanoltren-
den, vilket breddar 
kundkretsen rejält. 

Faktum är att trettio 
procent av den franska 
druvskörden används 
till att framställa etanol 
varje år, däremot måste 
vinet ”spetsas”.

Renault introducerar just nu 
en miljövänlig produktgrupp 
som kallas ”eco2”. Kriterierna 
för att få tillhöra denna 
exklusiva skara är tre: bilen 
måste vara tillverkad i en fabrik 
som är ISO 14001-certifierad. 
Koldioxidutsläppen får inte 
överstiga 140 gram per 
kilometer och dessutom måste 
bilen vara återvinningsbar till 
95 procent. Renault Mégane 
Flex Fuel tillhör denna 
skara.  

Arv från flyget
Med dagens testbil skapade 
Patrick le Quement ett 
formspråk som kom att bli 
tongivande för Renaults hela 
modellprogram. Även efter 
åtta år känns linjerna fräscha 
och tidlösa utan att det har 

gått ut över bilens funktion. 
Tvärtom är fransosen en 
ovanligt rymlig och bekväm bil 
för fem personer. Dessutom 
är den komfortabel med skön 
fjädring och har något så unikt 
som en låg ljudnivå. Det är 
nästan knäpptyst, bara de 
åkande har säkerhetsbältena 
på sig. Annars brakar helvetet 
löst när det envisa plingandet 
sätter igång och man drar 
verkligen öronen åt sig, vilket 
är bra. Att inredningen är så 
gott som totalt tillverkad av 
plast får man leva med, bilen 
är inte byggd för att bli en 
klassiker om trettio år. Det 
mest udda är handbromsen 
som påminner om gasreglaget 
till en Boeing.

Dricker mycket
Renault har valt motorn på 
1,6 liter för sitt etanolbygge. 
Effekten är 105 hästar och 
det räcker för att ge den 1175 
kg tunga bilen helt godkänd 
prestanda. Hundrastrecket 

nås på 11,5 sekunder och 
toppfarten är 187 km/h. Om 
bilen körs på bensin eller 
etanol märks naturligtvis inte, 
även om fransoserna hävdar 
att motorn lämnar några 
fler hästkrafter mer när den 
körs på sprit. Så kommer vi 
till etanolbilarnas akilleshäl: 
den höga konsumtionen 
av alkohol. I Mégane Flex 
Fuel kan du med en gnutta 
hemlängtan och medvind 
köra på under 0,8 liter milen 
med etanol, vilket är en 
anständig siffra. Blir det tal om 
kallstarter och stadskörning 
går förbrukningen snabbt 
upp till över litern, vilket inte 
heller är anmärkningsvärt för 
en etanolbil. Med ett literpris 
på åtta kronor kan ju faktiskt 
förbrukningen tillåtas öka 
med femtio procent innan 
milkostnaden blir som för 
en bensinare. Absolutist? 
Nävisst, för miljöns skull!   

JOHANNES GARDELÖF 
BENGT DIEDEN

Vin, sprit och etanol

RENAULT MÉGANE 1,6 16V FLEX FUEL
Motor: 4-cyl motor för etanol/
bensin. Dubbla överliggande kam-
axlar och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 105 hk vid 5 750 varv/min. 
Max vridmoment: 148 Nm vid 3 750 
varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.   
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben och undre tvärlän-
kar. Bak: halvstel axel.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 263, 
längd 421, bredd 178, höjd 146. 
Tjänstevikt 1 175. Bränsletank 60 liter.  

Prestanda: Toppfart 187 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,5 sek.
Bränsleförbrukning: 9,7 liter per 
100 km under blandad körning 
(etanol).
7,2 liter per 100 km under blandad 
körning (bensin).
Pris: 150 800 kronor.         

Plus för...
+ Största möjliga tystnad i kupén
+ Bra komfort och hög säkerhet
+ Miljövän om den tankas rätt
Minus för...
- Varför nyckel a´la kontokort?

FRANKFURT. Kan man 
köra med full gas för 
miljön? 

Jajamänsan - i Opel 
Combo CNG. Det är en 
gasbil som kvalar in på 
alla gröna miljöbilslis-
tor, vilket innebär fyrtio 
procents lägre förmåns-
värde och fria biltullar 
i huvudstaden. Bilen är 
lätt att leva med och 
bjuder på övergenerösa 
utrymmen för såväl 
företagre som familjer.

Hur den är att köra? 
Jo, gas lämpar sig 
utmärkt för bilar - men 
det finns ett stort pro-
blem. Tankställena är 
alldeles för få! 

Det är bara att välja mellan 

skåp- (158 600 kr inkl. 
moms) eller familjeversio-
nen (165 400 kr) och i båda 
fallen är miljön segrare. Opel 
Combo CNG drivs nämligen 
av en fyra på 94 hästar som 
kan köras på gas och bensin. 
Det är bara att välja mellan 
ren biogas eller naturgas, 
men det första är att rekom-
mendera eftersom biogas är 
miljövänligare. Under bilen 
finns trycktankar som inne-
håller 19 kilo och som kom-
plement finns en liten bensin-
tank på 14 liter.

Sällsynta mackar 
När man tankar gas står den 
under ett tryck av tvåhundra 
atmosfärer vilket ställer höga 
krav på fyllningsutrustning-
en. Men när väl munstycket är 
monterat och trycksäkrat sker 

tankningen som vanligt, fast 
långsammare. Enligt tillver-
karen uppgår den blandade 
förbrukningen till 4,9 kg per 
100 km. I vårt fall blev det lite 
mer men gaskostnaden upp-
gick ändå inte till mer än 7,20 
kronor milen vid snabb mo-
torvägskörning. På vår test-
resa sjönk gasmätarnålen oro-
väckande snabbt och vi fick 
efter trettio mil byta till ben-
sindrift för att sedan stanna 
ofta då soppatanken bara är 
av nödkaraktär. Opel Combo 
CNG är en riktigt trevlig be-
kantskap, men tyvärr är gas-
mackarna lika sällsynta som 
jultomtar i november. De 
finns, men är få!

JOHANNES GARDELÖF 
BENGT DIEDEN

Full gas för miljön


