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Tajmingen är minst 
sagt perfekt för lan-
seringen av världens 
första boxerdiesel. 
Subaru började näm-
ligen utvecklingen för 
sju år sedan och lanse-
ringen sker först nu.

Om vi tittar på diesel-
bilsförsäljningen så har 
den ökat med närmare 
40 procent sedan år 
2001 och vi upplever 
nu en gigantisk die-
selboom, vilket tyvärr 
avspeglar sig i det sky-
höga literpriset. 

Om det har varit värt 
väntan? Jajamensan, 
fattas bara. Subaru 
Outback 2,0D har kraft, 
är tyst och riktigt snål!

Winston Churchill sa i ett 
tal: ”kruxet med goda idéer är 
att det snabbt urartar till hårt 
arbete”. Det har japanerna 
verkligen fått uppleva – för 
kombinationen boxermotor 
och turbodiesel har aldrig 
tidigare hittats under huven 
på en personbil. Det ligger 
mycket blod, svett och tårar 
bakom världens första boxer-
diesel, men det har varit värt 

besväret. Maskinen på 150 
hästkrafter och 350 Newton-
meter är en av marknadens 
tystaste och mest vibrations-
fria dieslar.

Boxern är platt…
Boxer är inte bara en hund-
ras, utan även en alldeles för-
träfflig motor som utmärker 
sig genom att cylindrarna är 
motställda, till skillnad från 
rad- och V-maskiner. Motorn 
blir därigenom lägre vilket 
gynnar vägegenskaperna, 
bättre balanserad vilket 
gynnar komforten och kan 
dessutom byggas kompakt 
vilket gynnar vikten. Giss-
ningsvis blir den dyrare att 
bygga och vissa servicearbe-
ten mer komplicerade men 
det är ju inga bekymmer med 
tanke på den fria servicen (3 
år/4 500 mil). Men som sagt: 
någon fyrcylindrig boxerdie-
sel har vi hittills inte sett. 

…som en pannkaka
Subarus tekniker har därför 
varit ensamma om att lösa 
många problem och det är 
förklaringen till varför det 
tagit sju år att få bygget klart. 
Den handjagade lådan är lite 
oväntat femväxlad och har 
inte någon sjätte växel som 
annars är vanligt. Men vem 

behöver den med en så stark 
och flexibel oljebrännare?
Man sitter utmärkt i Subaru 
Outback och ratten har 
ovanligt generös justermån. 
Instrument och färddator 
håller hög klass med lättlästa 
mätartavlor och ljusstarka 
displayer. 

Det tog dock en stunds 
hjärnarbete innan det stod 
klart att förbrukningsmä-
taren nollställs genom att 
nolla trippmätaren! Vid rik-
tigt snål körning lyckades vi 
sänka förbrukningen till 0,45 
liter milen, men då med ren 
ecodriving. Normalt ligger 
nuffrorna på runt 0,58 liter 
vilket är imponerande med 

tanke på fyrhjulsdriften och 
vikten. Det är ingen överdrift 
att påstå att Subaru Outback 
med den platta ”pannkaksmo-
torn” är en milslukare av rang. 
Flitiga användare av släpvagn 
har alltid haft ett gott öga till 
det japanska varumärket, men 
tyvärr fixar inte testbilen ett 1 
500 kilos släp på B-körkort då 
bilens totalvikt är 2 030. 1 470 
kilo blir övre gränsen, men 
hur många släp har typats för 
den vikten? Struntar vi i det så 
är bilen, ursäkta, boxern män-
niskans bäste vän! 

Bengt Dieden
Johannes Gardelöf 
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Vilken tajming, Subaru

SUBARU OUTBACK 2,0D
Motor:4-cyl boxerdiesel med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 150hk 
vid 3 600 varv/minut. Vridmoment: 
350 Nm vid 1 800 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 5-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben och undre tvärlänk. Bak: mul-
tilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,8 meter.
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 267, 
längd 473, bredd 177, höjd 155. Tjäns-
tevikt 1 580. Bränsletank 64 liter.
Prestanda: Toppfart 200 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 9,2 sek.
Förbrukning/miljö: 5,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
153 g/km.
Pris: 279 900 kronor.
Plus för: Sätter  nya gränser i die-
selsegmentet, bra kvalitetskänsla, 
utmärkt komfort, ljudisoleringen.
Minus för: Får inte dra 150 kg släp 
på B-körkort, saknar lågväxel.

Välkommen att provlyssna nya Citroën C5.
Premiär i helgen!

Öppet hus. Lörd 10-15.  Sönd 11-15.

Standardutrustad med bl a: • Halogenstrålkastare med AFS Statiskt kurvljus 
• ESP Antisladd + ASR Antispinnsystem • Klimatanläggning (ECC) • 7airbags: 
Förare, passagerare, sida och gardin samt knäairbag förare • Farthållare med 
hastighetsbegränsare • Fjärrstyrt centrallås • Färddator • Läderratt med fast 
nav, generation 2 • Dimljus fram • CD-Radio, mp3-kompatibel och 6 högtalare 

Nya Citroën C5 HDi diesel
fr , 5.6  l/100 km
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ÖPPET
VARDAGAR 10–18 

LÖRDAG 10–14
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