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Mitsubishi har vunnit 
det tuffa Dakar-rallyt 
inte mindre än tolv 
gånger, varav sju på 
raken de senaste åren. 
Nu behöver inte alla 
kunder en terrängbil 
som pallar niohundra 
mils ökenkörning 
och då gäller det att 
anpassa kostymen.

Outlander är ett 
resultat av detta, ändå 
saknas varken muskler 
eller tuff attityd. Inte 
illa för en nittioettår-
ing!

Att köpa sig en fyrhjulsdri-
ven bil är ungefär som att 
gifta sig: man hänger oftast 
ihop ”tills döden skiljer dem 
åt”. Det kan låta lite dras-
tiskt men statistiken visar att 
väldigt få återvänder till två-
hjulsdrivna bilar när man väl 
tagit steget. Det är faktiskt 
betydligt vanligare att gifta 
är otrogna mot sina partners 
än att 4WD-ägare återigen 
börjar vänslas med 2WD. I 
båda fallen handlar det om 
ett nästan sjukligt behov av 
drifter.

Fuji inspirerar
Mitsubishi Outlander är en 
så kallad ”crossover” för upp 
till sju personer. Det innebär 

att biltypen är lite av varje - 
både en stadsjeep, lastvänlig 
herrgårdsvagn och en flexi-
bel minibuss. Japanerna har 
gjort en riktigt bra kompro-
miss och fem personer färdas 
utmärkt. De två extrasätena 
längst bak som ingår i Busi-
ness-paketet är dock mini-
malt rymligare än baksätet 
i en Porsche 911, men kan 
till skillnad från sportbilen 
fällas ner i golvet. Design är 
en viktig ingrediens även när 
det gäller den här typen av 
bilar. Mitsubishi har lyckats 
riktigt bra med en harmonisk 
och tuff linjeföring. 
Grillen är exempelvis 
inspirerad av Mount 
Fuji och hasplåtarna 
runt om sänder ut helt 
rätt signaler. De tål 
knappast någon tuff 
Dakar-körning men 
ger ändå intryck av att 
ägaren inte ägnar sig åt 
annat.

Inget för sotaren
När det gäller kvalitén i inte-
riören så håller den utmärkt 
standard och mätartavlorna 
påstås vara inspirerade av 
motorcykelvärlden. Drivsys-
temet är föredömligt enkelt: 
man väljer bara mellan 2WD, 
4WD och 4WD Lock (låser 
mellandiffen) genom ett reg-
lage på mittkonsolen. Under 

huven erbjuds två motorer: 
en bensinfyra på 170 hästar 
samt en turbodieselspis på 
156 hästkrafter och 380 
Newtonmeter, vilken är vår 
favorit. Kraften imponerar 
nämligen i alla lägen och tack 
vare modern dieselteknik går 
det att köra på runt 0,70 liter 
milen. Motorn har dessutom 
partikelfilter vilket för med 

sig en kul detalj: nu har även 
oljebrännaren dubbla kro-
made avgasrör som inte för-
pestas med svart sot. Innan 
gömdes slutrören helt sonika 
under den bakre stötfånga-
ren eftersom de var lortgrisar 

utav guds nåde. Grundpriset 
startar på 249 900 kronor 
och det måste betraktas som 
yen-manipulation!

Johannes Gardelöf
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Vi älskar siffran sju!
Regnbågen har sju 

färger, det finns sju 
veckodagar och snövit 
har sju dvärgar. Men 
även i bibeln är siff-
ran välrepresenterad: 
sju dagar tog skapel-
sen och det finns lika 
många dödssynder. 

Nu börjar siffran bli 
helig i bilvärlden och 
det är högsta mode att 
erbjuda plats för sju 
åkande. 

Den senaste skogs-
mullen som erbjuder 
trenden är BMW X5 
och vi har provkört i 
ett sjusärdeles vackert 
Rüdesheim!

Sportbil, terrängbil och 
familjebil - BMW X5 4.8i är 
allt på en och samma gång.  
Bayrarna kallar konceptet för 
SAV, Sport Activity Vehicle, 
och påstår att bilen ska föra 
tankarna till såväl racerbanan 
som terrängen. Exempel-
vis klarar dagens testbil av 
att köra den fruktade nord-
slingan på Nürburgring på 
nio minuter, vilket är en 
imponerande siffra. Ändå 
finns det terrängegenskaper 
som räcker till de flesta.

Större & starkare
X5:ans linjer är naturligtvis 
skapade av den amerikanske 
designern Chris Bangle. Det 
sägs att designgurun (som är 
född i Ohio) tänkte bli meto-

distpastor men sadlade om 
och sökte in till en design-
skola istället. Chris Bangles 
formspråk väcker känslor 
och det finns vissa som tycker 
hans meriter hade lämpat sig 
bättre inom kyrkan, men 
faktum är att designen betytt 
enormt mycket för bayrar-
nas revolution. Man kliver 
verkligen upp i USA-byggda 
BMW X5 och bakom ratten 
är det lätt att hitta en bekväm 
körställning. Det är heller 
inga problem för resenärerna 
i baksätet och numera erbjuds 
även en tredje sätesrad som 
fälls upp ur bagagerumsgol-
vet. Mest iögonfallande inte-
riört är den elektriska växel-
väljaren a´la vippströmbry-
tare. ”Shift-by-wire” kallas 
den greppvänliga leksaken 
och automaten växlar hur 
fint som helst.

Snabbare & smidigare 
BMW X5 4,8i är trots sitt 
exklusiva utseende en bad-
dare i terrängen. Markfri-

gången med de mäktiga 18-
tumshjulen täcker de flestas 
behov och bilen har natur-
ligtvis bayrarnas avancerade 
fyrhjulsdrift xDrive. Vår 
kärra är utrustad med den 
största muskelmaskinen: en 
mullrande vinkelåtta på maf-
figa 355 hästar. Det innebär 
att noll till hundra rullar på 
6,5 sekunder och med plat-
tan i mattan toppas 240 km/
h. Tycker du det är i mesta 
laget? Okej, alternativa driv-
källor är en bensinsexa på 272 
hästkrafter och två hypermo-
derna dieselsexor på 235 res-
pektive 286 hk. Det riktigt 
unika med vår testbil är att 
den låter sig köras så entu-
siastiskt på de tyska vägarna, 
men naturligtvis blir soppa-
förbrukningen därefter. Du 
får räkna med drygt 1,3 liter 
milen samtidigt som man 
släpper ut 286 gram koldi-
oxid per kilometer. Snacka 
om en sjuhelsikes bil!

Johannes Gardelöf
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Fyrhjuldrift för folket

En sjusärdeles bil

POLIS
RONDENRONDEN

Onsdag 8 augusti

Villainbrott
Villainbrott i Skepplanda. En dator 
tillgrips.

Lördag 9 augusti

Misshandel i Nol
Klockan 03.30 sker en misshandel i 
Nol. Ärendet är relationsbetingat.

Narkotikabrott, eget bruk, rap-
porteras från en känd adress i 
Surte.

Smitning från en bensinnota på 
Statoils station i Älvängen. Bilens 
registreringsnummer antecknas.

Söndag 10 augusti

Bilbrand i Nödinge
Anlagd bilbrand på Lidls parkering 
i Nödinge. Fordonet blir helt ut-
bränt. För närvarande finns ingen 
misstänkt gärningsman.

Inbrott i en container, som an-
vänds i samband med järnvägsbyg-
get i Älvängen. Verktyg tillgrips.

Inbrott i en kontorslokal i Nol. 
En projektor tillgrips.

Måndag 11 augusti

Narkotikabrott
En person misstänks för innehav 

och överlåtelse av narkotika. Han är 
också misstänkt för brott mot läke-
medelslagen. Mannen är i 40-årsål-
dern och hemmahörande i Ale.

Tisdag 12 augusti

Verktyg tillgripna
Inbrott i en verktygscontainer vid 
båthamnen i Älvängen. Motorred-
skap och verktyg för ett större 
värde tillgrips.

Klockan är 17.30 när en polis-
patrull beordras till Surte där det 
har skett en misshandel. En målsä-
gande anträffas, som visar upp blå-
nader i ansiktet för poliserna. Det 
finns en skäligen misstänkt gär-
ningsman.

Inbrott i ett kontor i Nödinge. En 
komplett dator tillgrips.

Onsdag 13 augusti

Personrån
Ett personrån sker i Nödinge klock-
an 01.15. En kille är ute och kör 
moped när två andra mopedister 
kör ikapp honom. Under knivhot 
tvingas målsägande lämna ifrån sig 
sin moped till de okända gärnings-
männen. Polisen har dock kunnat 
få goda signalement på gärnings-
männen. Mopeden som stals var av 
märket Gilera SMT.

Inbrott i en ladugård i Älvängen. 
Hylsnyckelsatser stjäls. Ungdomar 
har iakttagits på platsen.

Torsdag 14 augusti

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka i Alafors. En man 
som reparerar en lastbil träffas av 
lastlemmen. Den drabbade klagar 
över bröstsmärtor. Han är dock vid 
medvetande när han avförs med 
ambulans till Kungälvs sjukhus.

Antalet anmälda brott under perio-
den 8/8 – 15/8: 63. Av dessa är sju bil-
tillgrepp och tre bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

LÖDÖSE. Vid Eckerna, strax norr om Lödöse, kollidera-
de en bil med ett tåg på torsdagseftermiddagen. I bilen 
färdades ett äldre par, som av allt att döma inte observe-
rade det dieseldrivna godståget, när de kom från älvsidan 
för att svänga ut på E45. Tåget krossade fordonets front 
och bilen hamnade i diket. Paret i den påkörda bilen kla-
rade sig utan allvarliga skador. Mannen och kvinnan kla-
gade över nack- och ryggsmärtor.

JONAS ANDERSSON

Bil kolliderade med tåg


