
alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   2009MOTOR26

Nicklas Johansson
0303- 24 80 10
nicklas@backmanbil.se

Peter Backman
0303- 23 08 08

peter@backmanbil.se

Bilar köpes!
Tala med oss!

Monaco är världens näst 
minsta stat (enbart Vatikan-
staten är mindre) och har 
drygt 32 000 invånare varav 
cirka trehundra är svenskar. 
Att presentera en ny bil här är 

nästan vansinne: på gatorna 
står miljonbilarna parkerade 
på varandra och i hamnen 
ligger lustyachterna tätt sam-
lade. Men det finns en poäng 
– kan vi få någon som helst 

uppmärksamhet här så har 
designfolket lyckats. 

Bältesbetjänt
Audi A5 Cabriolet är en riktig 
tuffing som tack vare vindav-
visare och varmluftsutsläpp i 
nackstöden kan användas året 
runt, i alla fall här. Designen 
är läcker och vi bara älskar 
varumärkets nya signum: 
lysdioderna som finns pla-
cerade i ett unikt pärlband 
under varje framlyse. Men 
låt oss börja med att hoppa 
in i framsätena och här stöter 
vi på vår egen lilla bältesbe-
tjänt. Det är en smart arm 
som sträcks fram och gör det 
lättare att greppa bilbältet. 
Lika stilfull är atmosfären i 
kupén som är utformad med 
bästa tänkbara material och 
i matchande färger. Stolarna 
är fantastiska och det finns 
inget att klaga på körställ-
ningen. Alla vet naturligtvis 
att aktersoffan enbart har ett 
symboliskt värde, men det 
underlättar för försäljaren att 
fälla kommentaren “men den 
har ju baksäte“ när kunden 
står i valet och kvalet. 

Även säkerheten är fullt 
utbyggd med bland annat 
automatiska störtbågar, men 
vem tänker på det när solen 
skiner och mandelträden 
blommar?

Upp till bevis
Det tar sjutton sekunder att 
få himlen som tak och för 
att göra manövern så kan du 
köra i femtio knyck. Inled-
ningsvis finns tre motorer: 
en bensinfyra på 211 häst-
krafter, en sexa på 265 men 
vill du hellre ha dieselknatter 
så finns en sexa på 240 hästar. 
Vilken maskin man väljer är 
en smaksak, alla drivlinor 
fungerar nämligen sensatio-
nellt bra. Men förutom priset 

så finns det andra skäl att 
exempelvis välja den minsta 
motorn som inte alls skäms 
för sig. En öppen bil med 
fyra sittplatser får alltid pro-
blem med vridstyvheten och 
testbilen är inget undantag. 
Audin lämpar sig dessutom 
bäst att framföras njutnings-
fullt med taket öppet och sol-
glasögonen på näsan. Visst 
får vi nyfikna blickar från 
rikemansfolket på lustyach-
terna vid fotograferingen. 

Det är inte dåligt med tanke 
på att de förutom helikoptrar 
har Storebroare som livbåtar. 
För dessa är grundpriset á la 
400 000 småpengar, frågan 
är hur det står till med spe-
kulanterna i Sverige? Själva 
ska vi försöka dejta fru For-
tuna på det världsberömda 
kasinot!

Johannes Gardelöf
 Bengt Dieden
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Frisk luft är tufft

AUDI A5 CABRIOLET 2.0 TFSI
Motor: 4-cyl med dubbla överlig-
gande kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 211 hk mellan 4 
300-6 000 varv/minut. Max vridmo-
ment: 350 Nm mellan 1 500-4 200 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manu-
ell låda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: övre 
och undre triangellänkar. Bak: fyr-
delad axel.
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 11,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS.

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
275, längd 463, bredd 185, höjd 138. 
Tjänstevikt 1 735. Bränsletank 65 
liter.
Prestanda: Toppfart 241 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 7,5 sek.
Förbrukning/miljö: 6,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
159 g/km.
Pris: 387 400 kronor. 
Plus för: Ett av årets trevligaste 
vårtecken, bra mix av sport och 
komfort, utmärkt detaljkvalitet, snål 
och stark motor.
Minus för: Smakar det så kostar det, 
trångt baksäte.

Den supersnygga coupémodellen Audi A5 kommer 
lagom till våren med kapat tak.

Fast medan konkurrenterna använder sig av 
ett avancerat plåtpuzzel så har den här tysken 
begåvats med en klassisk tygsufflett, vilket känns 
helt rätt. För att ge en första rapport om den 
nya ”hårblåsen” så packade vi resväskan mot ett 
behagligt Monaco. Frågan är om vår guldfärgade 
cabriolet förgyller tillvaron i furstendömet?

Superb på hal is
Att genomföra tester 
tjugo mil norr om pol-
cirkeln innebär att 
möta en värld full av 
dramatiska fjäll och 
orörd pudersnö. 

Bilens egenskaper 
pressas till det yttersta 
och här får man vara 
glad om vägarna är 
plogade – tänk inte ens 
tanken på sand eller 
salt.

Norr om polcirkeln har 
man i princip vinter under 
åtta månader. På de övriga 
fyra månaderna ska naturen 
hinna med både vår, sommar 
och höst – det är inte bara 
positivt för världens biltill-
verkare som testar sina bilar 
här, utan även för raketba-
sen Esrange. Anläggningen 
ligger mitt ute i ödemarken 
och anledningen är att det 

saknas ljusföroreningar. Här 
är det genuint mörkt och i 
den klara natten kan vi se 
hela stjärnhimlen. Frågan är 
om nya Skoda Superb 4x4 
lyser upp bilhimlen?

Otroliga utrymmen
Skoda har marknadsfört sig 
genom att sälja ”nuftiga” 
bilar till förnuftiga priser. 
Lyxattributen har fått vänta 
och taktiken har varit lycko-
sam rent försäljningsmässigt. 
Nu kompletteras Suberb-
familjen med tre fyrhjuls-
drivna modeller men fort-
farande är prislappen riktigt 
underhållande. Grundpriset 
börjar från 237 900 kronor 
vilket knappast är avskräck-
ande med tanke på vad man 
får för slantarna. 

Låt oss på stubinen konsta-
tera att ingen annan bil ger 
lika mycket benutrymme för 
pengarna. Skoda Superb är 
inget annat än en 484 centi-
meter lång familjelimousine 
med fantastiska bensträckar-
möjligheter. Var är då Skoda 
Superb mest bekväm: i fram-
sätet (med den snygga instru-
menteringen) eller utsträckt 
och försoffad i baksätet? Tja, 
man sitter faktiskt utmärkt på 
båda ställena och inner- samt 
bagageutrymmet påminner 
snarast om en Finlandsfärja. 
Det är bara dansgolvet som 

fattas.
Till den fyrhjulsdrivna 

modellen erbjuds tre moto-
ralternativ: en bensinfyra på 
160 hästkrafter samt en sexa 
på hela 260. Vill du hellre 
bränna olja så rekommen-
deras en snål diesel på 170 
hästar. Vi provkörde den 
förstnämnda inroparen och 
drog iväg ut i det norrländ-
ska landskapet. Maskinen 
passar bilen perfekt och bjus-
sar på imponerande kraft, 
låg förbrukning och fina 
vägegenskaper. Vi kör till 
en glashal testbana och det 
märks genast att bilen har 
fyrhjulsdrift från svenska 
Haldex. Bakhjulen kopp-
las in blixtsnabbt vid behov 
och det enda som saknas för 
avancerad framkomlighet 
är en bakre diffbroms. På 
isbanan går det att lägga upp 
bilen i långa svepande slad-
dar på känt rallymanér, men 
det kräver att antisladdsys-
temet är avstängt. Nu väntar 
en natt på det gnistrande 
ishotellet i Jukkasjärvi. Gäs-
terna kommer från hela värl-
den och betalar en ansenlig 
summa för att skaka tänder 
en hel natt. Men för oss är 
det en självklarhet - är det ett 
äkta vintertest så är det! 

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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