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KIA Cee’d 1,6 CRDi -08
Aut. 1.500 mil

144.900:-

Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01
Öppet: Mån-fre10-18, lör-sön 11-15

www.karebybil.se

KIA Cee’d 1,6 EX -08
4.000 mil

114.900:-
MAZDA 3 1,6 5D -05

9.000 mil

84.900:-

ALLTID 

7 ÅRS GARANTI 
PÅ NYA KIA!

Det ligger en ”spän-
ning” i luften vid prov-
körningen av den första 
prototypen av Volvo 
V70 plug-in-hybrid. 

Göteborgarna försö-
ker nu hänga på elra-
cet med full kraft och 
det bevisar inte minst 
dagens testbil som 
inte bara är en vanlig 
hybrid, utan en laddhy-
brid. 

Du kan alltså ladda 
batterierna med vanlig 
hushållsel och sedan 
köra fem mil utan att 
släppa ut ett enda 
gram koldioxid. 

År 2012 är det dags 
för introduktion!

Bilen ser precis ut som en helt 
traditionell Volvo V70 och 
det enda som riktigt skiljer 
modellerna åt är att det finns 
två ”tankluckor”. Under den 
främre gömmer sig ett eluttag 
för laddningen och under den 
bakre påfyllningen av diesel. 
Det är nämligen under skalet 
de stora förändringarna har 
skett. Vad sägs om noll i ut-
släpp under fem mil?   

Täcker behoven
Hybridbilar är knappast 
något man höjer på ögon-
brynen för. Hittills har det 
inneburit att en bensinmotor 
kombinerats med eldrift och 
därigenom fått ner soppa-
förbrukningen som hos en 
vanlig diesel. Det mest lo-
giska är därför att kombinera 
diesel med el och det är precis 
vad som är hjärtat i Volvos 
plug-in-hybrid, vilken lanse-
ras om två år. Under huven 
arbetar en dieselfemma på 
205 hästkrafter medan elmo-
torn på 100 hästar är placerad 

mellan bakhjulen. Lösning-
en är naturligtvis genialisk 
eftersom den helt plötsligt 
kan göra bilen fyrhjulsdri-
ven utan att man behöver 
någon utrymmeskrävande 
kardanaxel. Totaleffekten är 
305 hästkrafter vilket inne-
bär att det rullar på riktigt 
duktigt: hundrastrecket nås 
på nio sekunder och toppfar-
ten är 225. Med enbart elmo-
tor och fulladdade batterier så 
kan V70:n köras 50 kilome-
ter vilket ska täcka det dagliga 
transportbehovet för sjuttio-
fem procent av bilisterna.  

Ren eldrift
Volvo V70 känner vi igen 
sedan tidigare med sin ka-
raktäristiska design och höga 
komfort. Fem personer färdas 
bekvämt, men litiumjonbat-
terierna i prototypen stjäl 
nästan hela bagaget. Detta 
ska naturligtvis ändras till 
produktionen. Instrumente-
ringen skiljer sig bara genom 
att en ny informationsdisplay 
har tillkommit som visar bat-

teristatusen. Hur kör man då 
en plug-in-hybrid? Tja, som 
vanligt fast med en skillnad: 
att det oftast är tyst i startö-
gonblicket. Bilen rullar igång 
på elektricitet om batterier-
na är laddade och först vid 
ett rejält gaspådrag vaknar 
oljebrännaren. Därmed ska 
den blandade förbrukning-
en stanna på 0,19 liter milen 
medan koldioxidutsläppet 
är blott 49 
gram. Med 
ett tryck på 
en knapp så 
kan dessa 
siffror för-
vandlas till 
noll och bat-
terierna ska 
räcka i fem 
mil om de 
är fulladda-
de, vilket tar 

drygt fem timmar. När batte-
rierna väl är tomma så fung-
erar Volvo V70:n som en 
helt vanlig diesel. Vi ser med 
”spänning” fram emot pro-
duktionsbilen!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden

Laddad med spänning

VOLVO V70 PLUG-IN-HYBRID
Motor: 5-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 205 
hk vid 4 000 varv/minut. Max vrid-
moment: 420 Nm vid 1 500 varv/
minut.
Elmotor: Max effekt: 100 hk. Max 
vridmoment: 300 Nm. 
Kraftöverföring: Dieselmotor fram 
och elmotor bak. Automatlåda.    
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar. 
Bak: multilänkaxel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 11,2 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. ESP.

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
282, längd 482, bredd 186, höjd 155. 
Tjänstevikt ca 1 700. Bränsletank 
70 liter. 
Prestanda (diesel/el): Toppfart 225 
(130) km/h. Acceleration 0-100 km/
h 9 (15) sek.
Förbrukning/miljö: 1,9 liter per 100 
km under blandad körning. Räck-
vidd el: 50 km. CO2: 49 g/km enbart 
eldrift 0 g/km.
Pris: Ej fastställt, marknadsintro-
duktion 2012.
Plus för: Extremt skonsam mot 
miljön, dieselförbrukningen, köreg-
enskaperna, hög komfort.
Minus för: Lanseringen drar ut på 
tiden, frågan är vad priset blir?

077-579 00 90.
www.ssrs.se eller ring 0

BEGAGNATBEGAGNAT

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-74 96 37
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

Volvo C70 2,5 T 
Sportkupé -01
Silvermet 15.400 mil

89.000 kr
Volvo V70 2,4 -07

170 ACTIVE EDITION Kombi
Lunar Guld 6.100 mil 

167.000 kr
Volvo V70 2,5T 
KINETIC Kombi -06
Svart met 5.600 mil

164.000 kr

Din lokala  Volvo/Renault handlare sedan 1953

94.000 kr
Volvo S40 2,0D -08

MOMENTUM R-DESIGN Sedan
Svartmet 2.800 mil

178.000 kr

Saab 9-5 2,3T -02
AERO SPORT Kombi
Silver / grå met 9.600 mil

RÄNTA:

2,95%

9 500 MIL 
PRIS: 164 900:-

2000:-/MÅN

AUDI A4 
2,0 QUATTRO 
PROSPORT ’06

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se Göte Carlsson Bil AB
VARDAGAR 9.00-18.00. LÖRDAG 11.00-15.00.

Orrekulla industrigata 12, Hisings Kärra. Telefon: 031-57 03 20

BILAR KÖPES!
VOLVO S40 / V70 

Årsmodel 2007-2010

SEAT alla modeller
Årsmodel 2007-2010. Max 8000 mil


