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Grönt ljus för Seat
Man säger ofta att 
”snålheten bedrar vis-
heten” men så är det 
inte i fallet Seat Leon 
Ecomotive. Spanjoren 
dricker blott 0,45 liter 
milen och släpper ut 119 
gram koldioxid per kilo-
meter vilket belönas 
med tiotusen kronor av 
staten. 

Själva bilen är inspi-
rerad av den spanska 
tapaskulturen: man har 
nämligen plockat ihop 
många godbitar från 
Volkswagenkoncernens 
lagerhyllor. 

Att Barcelona är Spaniens 
näst största stad märks i den 
sönderstressade trafiken. Här 
råder ingen siesta utan snarare 
en livlig fiesta med biltutor till 

förbannelse. Men när lugnet 
väl har lagt sig några mil utan-
för metropolen så är det bara 
att njuta av – dieselförbruk-
ningen! Seat har nämligen 
lagt provkörningen i en flera 
mil lång uppförsbacke som 
får alla journalister att skaka 
på huvudena. Vill spanjorer-
na skjuta sig själva i foten? 
Men döm om vår förvåning 
när testbilen håller sig under 
den angivna förbrukningen på 
0,45 liter milen.  

Trevlig förarmiljö 
Seat Leon är i sig själv en av 
marknadens trevligaste mel-
lanklassbilar och Ecomotive 
har bara förstärkt detta. Man 
sitter utmärkt i kupén och in-
strumenteringen är ett före-
döme på många sätt. Vi gillar 
den centralt placerade varv-
räknaren och till höger om 

denna finns en sportig has-
tighetsmätare som börjar sin 
gradering vid klockan 06 och 
slutar vid kl. 15. De mindre 
hjulen med högre däckspro-
fil gör körningen mjukare 
och vägljudet lägre, två vikti-
ga egenskaper för en familje-
bil. Byggkvalitén är utmärkt 
men för att få lite mer utrust-
ning bör man satsa på Sty-
lance-utförandet a´la 14 300 
kronor extra. Ja, det känns ab-
solut inte som någon uppoff-
ring att köra Leon Ecomoti-
ve och miljöstämpeln får du 
på köpet. Grundpriset börjar 
på 185 600 kronor och dess-
utom tackar staten dig med 
10 000 i rabatt.  

Lapplisans skräck 
Det kan tyckas vara märkligt, 
men en god egenskap med 
miljöbilar är att de inte behö-
ver vara utrustade med den 
senaste motortekniken. Låg 
förbrukning uppnås nämligen 
ofta med lite äldre tvåventils-
maskiner som också är billiga-
re att tillverka och serva. Seat 
har exempelvis valt att använ-
da Volkswagens fyrcylindriga 
snåldiesel på 105 hästar. För-
delarna är den rekordlåga för-
brukningen och koldioxidut-
släppen, medan medaljens 

baksida är det råa dieselknatt-
ret. Efter en intensiv testdag 
i bergen så rullar vi åter ner 
mot ”Barca”. På vägen möter 
vi en Seat 600 från femtiotalet 
och det var så det hela börja-
de för spanjorerna, nämligen 
licensbyggda Fiatbilar. Seat 
Leon Ecomotive är i alla av-
seende en njutning, fram tills 
vår fickparkering utanför ho-
tellet: bakåtsikten är ingen 
höjdare på grund av formen. 
Utsikten rakt fram är däre-
mot suverän och de originel-
la vindrutetorkarna parkerar 
lodrätt i A-stolparna. Ja, det 
blir alltså riktigt knepigt för 
lapplisorna att hitta plats för 
parkeringsboten! 

Bengt Dieden
Johannes Gardelöf 
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SEAT LEÓN ECOMOTIVE REFERENCE
Motor: 4-cyl turbodiesel med enkel 
överliggande kamaxel och två venti-
ler per cylinder. 
Max effekt: 105 hk vid 4000 varv/
minut.
Max vridmoment: 250 Nm vid 1900 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om.
Fram: McPherson-ben.
Bak: Multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,4 meter.
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS.
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
258, längd 432, bredd 177, höjd 146, 
tjänstevikt 1250, bränsletank 55 liter.
Prestanda: Toppfart 186km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,9 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning CO2: 
119 g/km.
Pris: 185 600 kronor.
Plus för: Snål förbrukning och låga 
utsläpp, finfina vägegenskaper, 
utmärkt förarplats, komforten
Minus för: Högt dieselknatter, bak-
åtsikten

www.toyota.se

Sveriges mest 
felfria bil.

Prius. Från 252.900 kr. 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 4,3 L/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 104 G/KM. MILJÖKLASS HYBRID.

GADIRÖKVORP

Prius fick minst fel av alla bilar i Motormännens nybilsenkät. Det avancerade hybrid-
systemet drivs av en el- och en bensinmotor, antingen var för sig eller i samverkan 
med varandra. Bensinförbrukningen är 0,43 l/mil vid blandad körning.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 4,3 L/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 104 G/KM. MILJÖKLASS HYBRID.

RING OSS: 0303-24 57 70
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Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  www.toyotakungalv.se


