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Det är oftast vid 
semestertider som det 
är upp till bevis för din 
bil. Hela familjen ska 
få plats för att inte 
tala om resväskor, fis-
kespön, flytvästar och 
solhattar. 

Ägare av nya Toyota 
Verso kan skratta sig 
lyckliga hela vägen 
till slutdestinationen 
– för en mycket klyfti-
gare och mångsidigare 
familjebil är svårt att 
hitta. 

Det är inte konstigt 
att japanen som byggs i 
Turkiet har döpts efter 
engelskans ”versatile” 
vilket betyder just 
mångsidig!

När familjen växt ifrån den 
hederliga kombin så är det 
dags att ta bussen. Markna-
den är full av sjusitsiga skjut-
sar och den senaste nykom-

lingen heter Toyota Verso. 
Det är en trevlig reskamrat 
som charmar med körglädje 
och komfort. Dessutom är 
priset tilltalande för den stora 
familjen med många munnar 
att mätta. 

Oj, vilket trolleri
Du känner säkert igen mo-
dellnamnet, eller hur? Verso 
har ju använts som tredje-
namn till både Avensis och 
Corolla för att markera extra 
lastförmåga och användbar-
het – men nu är det en all-
deles egen bil som konstrue-
rats efter samma framgångs-
recept. Målgruppen är med 
andra ord familjer som be-
höver plats för upp till sju 
åkande på blott 444 centime-
ter. Det är ett hisnande ba-
lansnummer mellan komfort 
och utrymme, men Toyota 
har lyckats tack vare flexibla 
möbleringslösningar. Alla 
säten i andra och tredje sä-
tesraden kan nämligen trollas 
bort på samma tid som man 

säger simsalabim. Tricket 
består i att stolarna, inklusi-
ve nackskydden, kan gömmas 
i golvet och därmed bildas ett 
plant lastutrymme på otroliga 
1 696 liter, mot 198 med sju 
stolar uppe. Fram sitter vi ut-
märkt med suverän utsikt och 
den mittplacerade instru-
mentpanelen får oss att dra 
lite extra på smilbanden.  

Turkiska krafter
Vi kör längs Atlantkusten ut-
anför Lissabon och vädret är 
underbart. Under huven ar-
betar den minsta bensinfy-
ran på 132 hästar och motorn 
gör sitt arbete bra. Noll till 
hundra rullar på 11,7 sekun-
der, toppfarten är 185 och det 
bästa av allt är att grundpriset 
startar på 209 600 kronor för 
en relativt välutrustad Verso. 
Vill du ha lite mer krut i ma-
skineriet så erbjuds även en 
större bensinare på 147 häst-
krafter samt turbodieslar på 
126, 150 respektive 177. Men 
det viktigaste i en familjebil 
är utan tvekan säkerheten 
och den har tagits på blodi-
gaste allvar. Sju krockkuddar 
är standard och här skyddar 
även krockgardinerna hela 
kupén, alltså även småtting-
arna i den tredje sätesraden. 
Bilen har dessutom begåvats 
med större delen av alfabetet 
vad gäller elektroniska livli-
nor och japanerna har förfi-
nat sitt antisladdsystem som 
heter VSC+. Det nya är att 
systemet motverkar under- 
och överstyrning genom att 
vid behov bromsa hjulen in-
dividuellt och dessutom till-
föra styrkraft. Därmed är det 
klart bevisat att turkarna är 
bättre på att bygga familje-
bilar än att producera frysta 
kräftor!
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En mångsidig turk

TOYOTA VERSO 1,6
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
132 hk vid 6 400 varv/minut. Max 
vridmoment: 160 Nm vid 4 400 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manu-
ell låda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: MacPherson-fjäderben. Bak: 
Torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
278, längd 444, bredd 179, höjd 166. 
Tjänstevikt 1 580. Bränsletank 60 
liter.  
Prestanda: Toppfart 185 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,7 sek.
Förbrukning/miljö: 6,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
158 g/km. 
Pris: 209 600 kronor.
Plus för: Ett smart och säkert köp, 
Flexibel inredning.
Minus för: Ingen miljömotor 
erbjuds, trångt i tredje sätesraden.


