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Mitsubishi Lancer Evolution 
är en unik företeelse i bilvärl-
den och har på blott sexton år 
fått status som en superhjälte. 
Man skulle nästan kunna tro 
att utvecklingsfolket växt upp 

på planeten Krypton och att 
hela bunten blivit biten av en 
radioaktiv spindel. Resultatet 
är nämligen enastående bra 
och testbilen besitter nästan 
övernaturliga krafter. Så 
hoppa i trikåerna och häng 
med på den första provturen.

Skenet bedrar
Vi har fått uppleva nio (IX) 
olika generationer och fram-
för oss har vi således den 
tionde (X). Japanerna har av 
tradition alltid försett model-
len med romerska nuffror, 
men nu är den epoken slut. 
Bilen heter rätt och slätt Mit-
subishi Evolution, även om 
vi är säkra på att det blir ”Evo 
X” i folkmun. För alla med 
”noll koll” så påminner utse-
endet fortfarande om en helt 
vanlig familjebil där någon 
skruvat fast en jättevinge på 
bakluckan. Den femsitsiga 
kupén är inte heller så spe-
ciell. Kramgoa sportstolar 
och några nya knappar för-
visso, men annars ingenting 
som antyder att detta är en 
förklädd racer. Instrumente-

ringen är exempelvis lånad 
från vanliga Lancer så när 
som på en udda detalj: has-
tighetsmätaren och varvräk-
naren har bytt plats! Men 
under den neutrala ytan är 
Evo X en av de mest avance-
rade körmaskiner som finns 
på marknaden. 

Härlig gasrespons
Motorn har bara två liters 
slagvolym men turbon ökar 
effekten till hela 295 hästar i 
standardtrim. Accelerationen 
är i klass med en slangbella 
och hundrastrecket rullar på 
5,4 sekunder medan topp-
farten är 240. Ändå färdas 
man både säkert och stabilt 
- tacka antisladdsystemet och 
fyrhjulsdriften för det. Som 
tidigare kan föraren anpassa 
drivningen efter underlaget: 

asfalt, grus eller snö. Växellå-
dan är helt ny, har sex växlar 
med dubbla kopplingar och 
manövreras med rejäla mag-
nesiumpaddlar. Lådan har 
tre körprogram: normal, 
sport eller super sport - där 
det senare läget är avsett 
för bankörning. Och det är 
precis vad vi ska ägna oss åt 
nu! Mitsubishi Evolution är 
en sann njutning att köra på 
bana. Japanen suger sig fast 
i sin asfaltsdans och turbo-
fyran svarar alert. Bilen är 
förvånansvärt förlåtande, 
men bromsar man för sent i 
en kurva så blir det påhäls-
ning i sandfållan. Inte ens 
superhjältar står över natur-
lagarna!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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Glödhet diesel
till Sveriges hetaste pris
SEAT IBIZA 1,4 ECO-TDI 80 HK
Special Edition
Bränsleförbrukning 4.6 l/100 km
Koldioxid 120 g/km

Göte Carlssons Bil AB
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Ord. pris  145.800:-
Din rabatt
Miljörabatt

Ditt pris 117.900:-
Gäller endast lagerbilar.

Förklädd superbilFörklädd superbil

MITSUBISHI LANCER EVOLUTION GSR
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Turbo. Max 
effekt: 295 hk vid 6 500 varv/minut. 
Max vridmoment: 366 Nm vid 3 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 5-växlad manuell eller 6-
växlad SST dubbelkopplingslåda. 
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar. 
Bak: multilänkaxel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 11,8 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 

fram och bak. ABS.
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
265, längd 451, bredd 181, höjd 148. 
Tjänstevikt 1 635. Bränsletank 55 
liter.
Prestanda: Toppfart 240 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 5,4 sek.
Förbrukning/miljö: 10,2 liter per 
100 km under blandad körning. 
CO2: 243
Plus för: Prestanda utöver det van-
liga, utmärkta köregenskaper, fräck 
motorkaraktär, tuff utstrålning.
Minus för: Soppaförbrukningen 
vid hårdkörning, årets tilldelning är 
bara 30-50 bilar
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Du har också tillgång till Serviceverkstad 0303-208610 , 
Skadeverkstad 0303-208616, Reservdelar 0303-208620 (Vard 7–17).

Premiär i september!
Upplev det breda utbudet.

Fiat i Kungälv

Nya ekonomiska, miljöklassade personbilar och 
      lätta lastbilar från Fiat hos Kongahälla Bilcity.

Välkommen!

POLISPOLIS
RONDENRONDEN

Fredag 22 augusti

Misshandel i Bohus
Misshandel sker i en mataffär i 
Bohus. Målsägande får ta emot 
slag mot huvudet. Det finns en 
skäligen misstänkt gärningsman.

Polisen stoppar en bil i Surte. 
En man i 20-årsåldern gör sig 
skyldig till narkotikabrott och 
drograttfylla.

Sex fönsterrutor krossas på 
Alboskolan i Skepplanda. Även den 
intilliggande förskolan utsätts för 
skadegörelse i form av glaskross-
ning. Det finns en utpekad person 
i ärendet.

Någon form av explosiv ladd-
ning kastas in i på ett matställe 
i Bohus centrum. Det uppstår 
färgstänk på golv och väggar. Ett 
signalement finns på en misstänkt 
gärningsman.
En elev på Kyrkbyskolan gör sig 
skyldig till olaga vapeninnehav.

Det brinner i en gammal över-
given buss på Göteborgsvägen i 
Surte, strax före midnatt. Ingen 
person kommer till skada.
Ale Trial Klubb får ovälkomna 
gäster på besök. Kontanter, godis 
och dricka tillgrips från klubb-
huset.

Lördag 23 augusti

Häckbrand
Någon tänder eld på en tujahäck 

tillhörande en privatperson i 
Surte. Ett vittne ser två yngre 
pojkar springandes från platsen.

Måndag 25 augusti

Inbrott på bankkontor
Nattligt inbrott på Handelsbanken, 
Ale Torg. Någon har brutit upp 
entrédörren. Vad som tillgripits är 
för närvarande okänt. 

Verktyg tillgrips från ett par av 
de grävmaskiner som används i 
samband med väg- och järnvägs-
utbyggnaden genom Ale.

Tisdag 26 augusti

Kabelstöld
Elkabel och jordkabel tillgrips från 
arbetsplats i Älvängen.

Fräcka tjuvar går in en olåst 
bostad i Nödinge och tillgriper en 
plånbok ur målsägandes jacka.

Torsdag 28 augusti

Narkotikabrott
En man i 30-årsåldern omhän-
dertas i Nödinge, misstänkt för 
narkotikabrott.

Tjuvtankning rapporteras från 
Statoil i Älvängen.

Antalet anmälda brott under peri-
oden 22/8 – 29/8: 50. Av dessa är 
sju bilinbrott och fyra biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande rapport från den gångna veckan:

Clark Kent smiter in i en telefonkiosk och vips 
blir han Stålmannen. Peter Parker behöver bara 
ana en fara så förvandlas tonåringen till Spindel-
mannen. Båda är vanliga människor som plötsligt 
begåvas med superkrafter. 

Mitsubishi Lancer Evolution är bilvärldens mot-
svarighet, men behöver varken någon telefonkiosk 
eller ett sjätte sinne. Det räcker att trycka plat-
tan i mattan så byter den beskedliga familjebilen 
skepnad till en renodlad superbil!


