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”Det är vår viktigaste 
lansering sedan T-Forden” 
säger utvecklingsbos-
sen Martin Burela med 
allvarlig stämma. 

Dagens testvagn är 
nämligen en världsbil 
som byggs på tre olika 
kontinenter men säljs 
på fyra. 

Om bilen sedan 
lämnat löpande bandet 
i tyska Cologne eller 
kinesiska Nanjing ska 
alltså inte spela någon 
roll. 

Frågan är om alla 
krav och kompromisser 
påverkat slutresul-
tatet. Nej, det här är 
den festligaste Fiestan 
någonsin!

1976 var året som Concor-
den började flyga mellan 
Paris-New York, Trazan och 
Banarne hade premiär och 
kung Carl-Gustaf gifte sig 
med drottning Silvia. Men 
det var också året som Ford 
Fiesta såg dagens ljus och har 
sedan dess sålts i cirka tolv 

miljoner exemplar, vilket 
i sin tur blir otroliga 1028 
bilar om dagen!

Mer påkostat 
Nybakade Ford Fiesta lanse-
ras i ett segment med sten-
hård konkurrens. Bilar just 
under fyra meter är storsäl-
jare och alla tillverkare vet att 
det finns mycket pengar att 
tjäna på en braksuccé. Om vi 
börjar med att titta på desig-
nen så sticker vår turkosblåa 
testbil ut hakan – visst är den 
snygg? Men tysken (Europa-
bilarna tillverkas i Cologne) 
är dessutom en rymlig och 
riktigt bra småbil. När vi 
tar plats i framsätena är det 
omöjligt att missa att kvali-
tetskänslan blivit högre. Allt 
har den rätta fingertopps-
känslan, däremot är komfort-
paketet för 6 900 kronor ett 
måste med tanke på att det 
innehåller luftkonditionering 
och ljudanläggning. Man 
sitter riktigt bra här fram och 
även baksätet lever upp till 
våra förväntningar. Det enda 
förbryllande är instrumente-
ringen som vid första åsynen 

kan tyckas vara en anig rörig, 
men man vänjer sig snabbt. 
Karossen finns som vanligt 
med tre- eller fem-dörrar, 
men minstingen är helt klart 
tuffast.

Unik förbrukning
Under huven erbjuds inled-
ningsvis fyra olika motorer: 
bensinare på 82, 96 respek-
tive 120 hästkrafter samt en 
diesel på 90 som finns i två 
olika utföranden, fast det 
återkommer vi till senare. 

Storsäljaren blir naturligt-
vis den förstnämnda bensi-
naren a´la 124 200 kronor: 
0-100 rullar på 13 sekunder 
och toppfarten är 168 km/
h. Motorn fixar kraften via 
en femväxlad manuell låda 
med korta precisa slag och 
perfekt utväxling. Fast den 
intressantaste och absolut 
bästa maskinen är dieseln för 
149 900 kronor. Förbruk-
ningen ligger på 0,42 liter 
milen och koldioxidutsläp-
pet på 110 gram per kilo-

meter, vilket är bra siffror. 
Men det kan faktiskt bli ännu 
bättre om du hostar upp 3 500 
kronor ytterligare och köper 
samma dieselspis i Econetic-
utförande. Denna specialare 
har lättrullande däck, högre 
utväxling och aerodynamiska 
hjulssidor. Förändringarna 

resulterar i rekordlåg förbruk-
ning, eller vad sägs om otroliga 
0,37 liter milen och 99 gram i 
koldioxidutsläpp? Snålheten 
bedrar inte visheten!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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Vilken fest,st, Fiesta!Fiesta!

FORD FIESTA 1,25 TREND
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
82 hk vid 6 000 varv/minut.  Max 
vridmoment: 109 Nm vid 3 600 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manu-
ell låda.
Fjädring: kruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: 
underliggande triangellänkar. Bak: 
torsionsaxel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,2 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
trummor bak. ABS.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
249, längd 395, bredd 172, höjd 148. 
Tjänstevikt 1 116. Bränsletank 45 liter.
Prestanda: Toppfart 168 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 13,3 sek.
Förbrukning/miljö: 5,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
133 g/km. 
Pris: 124 200 kronor (3-dörrar), 127 
700 kronor (5-dörrar).
Plus för: En riktigt fräsch småbil, 
Köregenskaperna, Härlig komfort, 
Hög säkerhet.
Minus för: Klen standardutrustning, 
Begränsad bakåtsikt.

suzuki.se

Vill du kombinera små yttermått med hög 
säkerhet? Generös standardutrustning med 
ett fantastiskt pris? Nya Suzuki Splash har fått 
många av sina syskons goda egenskaper, 
plus lite till. Två miljöklassade motorer till 
exempel. En bensin och en diesel. Antispinn, 
antisladd, AC, CD/mp3-spelare, sex krock-
kuddar och mycket mer – för under hundra-
tusen kronor med den statliga miljöpremien 
medräknad. Sugen på en provtur? 

Välkommen in på en provtur.

Prisvärda
 Splash!
 Suzukis nya miljöbil

KÖPER - BYTER - SÄLJER – 031-500 510

Pigg men ändå snål. 
Kompakt men ändå rymlig. 
Antispinn, antisladd, AC, CD/MP3-spelare, 
6 st krockkuddar. Finns även med 
dieselmotor. 
Utnyttja gratis parkering 
och statlig miljöpremie. 
Bilar fi nns för omgående leverans. 
Välkomna för en provtur.

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se

Bilförsäljningen: Vard 9-18, Lör 10-14

fr.0,44
l/mil

ÖPPET  Vardagar: 9–18, 
              Lördagar: 11–15
Filaregatan 7, Kungälv 
Tel 0303-20 86 01
www.kongahallabil.se

Reservation för mellanförsäljning. 
Erbjudandena kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

-05 Opel Astra 1.6 Enjoy Kombi
Blå, 6000 mil  99.900:- 79.900:-
-05 Opel Astra 1.8 Enjoy Kombi
Panacotta, 6.200 mil   104.900:- 84.900:-
-05 Opel Vectra 2.0T Elegance Kombi
Panacotta, 4.600 mil   129.900:- 99.900:-
-05 Saab 9-5 2.3t Linear Kombi
Chili röd, 10.600 mil   119.900:- 94.900:-
-05 Saab 9-5 2.3T AERO
Espressoblack, 8.400 mil   159.900:- 129.900:-
-06 Saab 9-5 AERO Kombi Aut
Fashion blue, 5.800 mil   229.900:- 199.900:-
-05 Saab 9-3 1.8t Linear Aut
Vit, 9.200 mil   119.900:- 99.900:-
-03 Saab 9-3 2.0t Vector 
Merlotröd, 4.800 mil   129.900:- 109.900:-
-05 Saab 9-3 2.0t Linear
Steel grey, 7.300 mil   129.900:- 109.900:-
-07 Subaru Legacy 2.0R Kombi
Business Antracit, 3.000 mil   219.900:- 199.900:-

Januari-Fynda!
Rejält nedsatta priser.
SPARA UPP TILL
30.000 kr

5,70% ränta
20% kontantinsats eller inbyte. Uppläggningsavgift 
495 kr, Aviavgift 35 kr. Effektiv ränta vid finansiering 

av 100.000 kr i 36 månader är 7,46%

Ombesiktning? Vi släcker 2:orna!

0303-33 60 87 • Öppet 7-17

FULL FART I VERKSTA’N IGEN!

VI ÖNSKAR ALLA EN GO’

FORTSÄTTNING PÅ 2009

mekonomen.se


