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För exakt ett år sedan 
bjöds det på gravöl och 
mässhallarna gapade 
halvtomma. Nu är det 
återigen champagne 
som gäller och hundra-
tusen kvadratmeter är 
fyllda till bredden.

Detroits bilsalong har 
återhämtat sig efter 
finanskrisen, men det 
har varit ett tufft år 
för ”the big three” vars 
huvudkontor ligger just 
här. 

Många direktörer har 
fått gråare hår sedan 
sist och vissa är bort-
sparkade lång väg. Hela 
branschen tycks vädra 
morgonluft - och den är 
renare är någonsin! 

Detroit spände faktiskt 
inte musklerna på en punkt 
- många av muskelbilarna 
var nämligen borta med 
miljövinden. Även ameri-
kanarna har fått lära sig att 
tänka om, något som gynnat 
den japanska och korean-
ska bilindustrin medan den 
inhemska fortfarande brottas 
med problem. Plötsligt har 
jänkarnas reklamslogan från 
åttiotalet ”real men don't 
eat sushi” ändrats till ”real 
men eat sushi”. Vem trodde 
det för några år sedan? Väl-
komna till Cobo Center och 
Detroits bilsalong! 

Audi e-tron
Audi presenterade ännu ett 
elbilskoncept vid namn e-
tron, men den här gången 
placerar sig tysken storleks-
mässigt under TT. Med sina 
393 centimeter erbjuder 
sportcoupén plats för två 

resenärer i en mycket fram-
tidsbetonad interiör. Driv-
ningen sker på baksulorna 
och med plattan i mattan 
klarar den hundrastrecket på 
5,9 sekunder medan toppfar-
ten är begränsad till 200 km/
h. Bilen har två elmotorer på 
sammanlagt 204 hästar och 
räckvidden är hela 25 mil. 
När kraften börjar sina är 
det dags att plugga in den via 
”två hål i väggen” och elva 
timmar senare har du fullt 
krut igen. Audi e-tron valdes 
under pressdagarna till ”Best 
in Show”. 

BMW Z4 sDrive35is
Det skulle inte bli någon 
Z4 M, sa BMW. Men nu är 
det världspremiär för en bil 
som gått halvvägs: nya Z4 
sDrive35is. Det lilla s:et i 
slutet innebär kort och gott 
att dubbelturbon fått lite 
extra kraft samtidigt som 
bayrarna valt att utrusta plåt-
cabben med M-paket vilket 
betyder sportigare kjolpaket 

och elektronisk inställbar 
fjädring. Sexan genererar 
340 hästkrafter och med 
hjälp av en ”overboost-funk-
tion” nås 500 Newtonmeter 
i vridmoment. Spurten till 
hundra klaras av på blixt-
snabba 4,7 sekunder samti-
digt som toppfarten är 250. 
Nya BMW Z4 sDrive35is 
anländer under våren precis 
lagom till isen smält.

Volvo C30 Electric
Volvo är ordentligt i ”stöten” 
och då tänker vi inte enbart 
på affären med Geely. Nej, 
nu snackar vi om det senaste 
tillskottet - sladdbarnet C30 
Electric. Elmotorn är på 
111 hästar och hänger med 
utmärkt i trafiken: toppfar-
ten har dock begränsats till 
130 km/h för att inte slösa 
med energin och färden till 
hundra tar elva sekunder. 
Räckvidden är femton mil 
sedan tar det åtta timmar 
att ladda batterierna med 
vanlig hushållsel. Däremot 
får hugade spekulanter ge sig 
till tåls ett bra tag - elbilen 
kommer nämligen inte i pro-
duktion förrän 2014. Volvo 
bevisar däremot att företa-
gets ingenjörer är ”laddade” 
att ta sig an framtiden! 

Hyundai Blue-Will
Hyundai Blue-Will är den 
första plug-in hybriden från 
det koreanska företaget. 
Bilen bjuder på svepande 
linjer och innovativa lös-
ningar, men kupén är strikt 
fyrsitsig. Hyundaien är begå-
vad med en bensinfyra på 152 

hästkrafter samt en elmotor 
på 136 som utan assistans 
från förbränningsmotorn ger 
en räckvidd på 65 kilometer. 
Är det fint väder så kan man 
förfina siffrorna ytterligare 
eftersom hela taket är fyllt 
med solceller som laddar 
batterierna under färden. 
Utvecklingsfolket har arbe-
tat mycket med återvunnet 
material och strålkastarna är 
exempelvis gjorda av gamla 
PET-flaskor vilket inte låter 
helt pantat!  

Mercedes E-klass 
Cabriolet

I Mercedes monter var det 
fullspäckat med stjärnor och 
den största ”blåsningen” var 
nya E-klass Cabriolet. Tyg-

suffletten fälls upp respektive 
ned på tjugo sekunder och 
det kan göras i farter upp till 
40 km/h. Bilen erbjuder plats 
för fyra åkande och en riktigt 
fiffig detalj som tagit fyra år 
att ta fram är nya ”Aircap”. 
Det är ett litet aluminiumblad 
som fälls upp ovanför vind-
rutan och som får fartvinden 
att agera på samma sätt som 
när taket är på plats. Under 
huven erbjuds en rad olika 
motorer: bensinare på 184, 
204, 292 och 388 hästkrafter 
samt dieselspisar på 170, 204 
respektive 231. Priset startar 
runt 400 000 kronor.  

Chevrolet Aveo RS
Liten, tuff och minst sagt 
rå. Så kan man sammanfatta 

Chevrolets nya koncept som 
visar en framtida konkurrent 
till prestandaversionerna av 
Ford Fiesta, Opel Corsa och 
Volkswagen Polo. Namnet är 
Aveo RS och konceptbilen är 
en försmak av nästa genera-
tion som kommer att tillver-
kas i Orion Township, drygt 
fem mil från Detroit. Form-
givningen har tuffats till or-
dentligt tack vare den tvåde-
lade grillen, häftiga spoilers 
och mittplacerade avgaspi-
por. Under huven gömmer 
sig en turbofyra på 138 häst-
krafter, vilken hämtats från 
Chevrolet Cruze. Nya Aveo 
blir alltså en tvättäkta ame-
rikanare och ingen förklädd 
Daewoo!    
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