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Detta är göteborgarnas 
första elbil och batte-
rierna laddas från ett 
vanligt eluttag.

Vi smyger fram helt 
ljudlöst, utsläppen är 
noll och milkostnaden 
ligger på runt 1,50. Kan 
det bli mycket bättre 
än så här? 

Tja, prislappen lär bli 
väldigt hög och räck-
vidden på 15 mil ger 
oss fortfarande huvud-
värk. Volvos sladdbarn 
bevisar dock att före-
tagets ingenjörer är 
laddade att ta sig an 
framtiden.

Elbilen har dömts ut tusen-
tals gånger men på kort tid 
har vi provkört flera vagnar 
som ger oss en smula fram-
tidshopp. Mitsubishi iMiEV, 
Smart Fortwo Electric och 
nu – Volvo C30 BEV där bok-

stavskombinationen står för 
”Battery Electric Vehicle”. 
Nu är det inte längre frågan 
om elbilarna kommer på 
allvar, utan när? 

Billiga mil 
Testbilen ser påfallande pro-
duktionsklar ut – tills man 
öppnar motorhuven och 
ser virrvarret av sladdar. 
Här samsas silvertejp med 
plastiga spännband, men så 
är Volvo C30 BEV resultatet 
av blott ett halvårs utveck-
lingsarbete. Det enda man 
reagerar på bakom ratten är 
att varvräknaren ersatts av 
en energimätare som hela 
tiden visar förbrukning samt 
återladdning av litiumjon-
batteriet som finns placerat i 
bagageutrymmet. Elmotorn 
är på 111 hästar och hänger 
med utmärkt i trafiken: topp-
farten har begränsats till 130 
km/h för att inte slösa med 
energin och färden till hundra 

tar bara elva sekunder. Räck-
vidden anges till 15 mil och 
eftersom batterikapaciteten 
är 24 kilowattimmar och 
bilen drar 1,6 kWh per mil så 
blir milkostnaden runt 1,50. 
Att ladda upp litiumjoncel-
lerna med hushållsel tar åtta 
timmar och här återkom-

mer vi till problematiken 
kring dagens elbilar. Volvo-
folket kallar prototypen för 
”Beven” och räknar med att 
sladdbarnet går i produktion 
år 2014.
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Det var 1947 som den första 
Ferrarin såg dagens ljus. Nu 
sextiotvå år senare är det dags 
för en ny kurvkramare att 
göra entré och vrålåket går 

inte av för hackor. 458 Italia 
är den mest varvvilliga ita-
lienaren genom tiderna och 
maxeffekten uppnås vid hela 
9 000 varv. Onekligen impo-

nerande siffror för den lilla 
rödlackerade motorklumpen 
som monterats mitt i bilen, 
mellan bakhjulen och den 
tvåsitsiga sittbrunnen.

Fräck design
Designen är helt outstanding 
och de svepande karosslin-
jerna, likaså de spektakulära 
huvudstrålkastarna med 
lysdioder á la Audi R8, är 
pricken över det berömda i:
et. Att bilen är ritad av Pinin-
farina är närmast en själv-
klarhet, de båda företagen 
har hängt ihop med varandra 
sedan 1952. Donato Coco är 
mannen bakom interiören 
och det mest uppseende-
väckande är att både ljus och 
blinkersspaken har ersatts 
av olika knappar och vred. 
Detta för att ge mer plats åt 
paddlarna bakom ratten som 
därmed är rekordstora för 
att lättare nås vid extrema 
styrutslag. Inspirationen 
är hämtad från italienarnas 
F1-racers och därför finns 
de flesta viktiga reglagen på 
ratten. Den klassiska hastig-
hetsmätaren är som bortblåst 
och har istället ersatts av en 
digital medan varvräknaren 
(som toppar 10 000 varv/
minut) fortfarande är analog. 

Dessutom finns backkamera, 
navigationssystem och fart-
hållare, men det sistnämnda 
känns överflödigt med tanke 
på vad som döljer sig bakom 
ryggen. 

Riktigt krutpaket
Under glashuven arbetar 
en nyutvecklad V8 på 570 
stegrande hästkrafter och 
mastiga 540 Newtonmeter. 
Tack vare den sjustegade 
dubbelkopplingslådan så 
nås hundrastrecket på 3,4 
sekunder medan toppfarten 

håller sig på rätt sida om 
325-strecket. För att klara 
kylningen till den mittmon-
terade motorn så ändrar 
de främre luftintagen form 
när plattan trycks närmare 
mattan. Soppaförbrukningen 
ligger på 1,4 liter milen och 
koldioxidutsläppet är 307 
gram per kilometer vilket 
är stora förbättringar om 
man jämför med gamlingen 
F430. Men det fiffigaste av 
allt är ändå VDA-systemet 
(Vehicle Dynamic Assistance) 
som reglerar supersportbi-

lens bromsar, växellåda samt 
motor i tre olika lägen för 
avancerad bankörning. Fer-
rari 458 Italia börjar levere-
ras i januari 2010 och är du 
sugen gäller det att vara lika 
snabb som Michael Schu-
macher, som även hjälpt till 
med utvecklingsarbetet. För 
trots prislappen på 2,2 miljo-
ner så är tilldelningen av bilar 
få och väntelistan lång.
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Otrolig kurvkramare

FERRARI 458 ITALIA
Motor: V8 bensinmotor med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cyl. Max effekt: 570 hk vid 9 
000 varv/minut. 
Max vridmoment: 540 Nm vid 6 000 
varv/minut.
Kraftöverföring: Mittmotor, bak-
hjulsdrift. 7-växlad dubbelkopp-
lingslåda. 
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: dubbla triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel. 
Styrning: Kuggstång med elektrohy-
draulisk servo. Vändcirkel 10,5 meter. 
Bromsar: Keramiska skivbromsar 
fram och bak. ABS. E-diff, F1-Trac. 

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
265, längd 453, bredd 194, höjd 121. 
Tjänstevikt 1 485. Bränsletank 86 
liter.
Prestanda: Toppfart +325 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 3,4 sek.
Förbrukning/miljö: 13,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
307 g/km.
Pris: Ca 2 200 000 kronor.
Plus för: Den bästa Ferrarin någon-
sin, V8 med megamuskler, enormt 
väggrepp, designen.
Minus för: Det kostar att ligga på 
topp, begränsad tillgång.

Det är med hjärtat i halsgropen vi närmar oss 
fullblodet. 

Fronten är kraftigt sänkt, strålkastarna blänger 
och motorn frustar ursinnigt. 

Ferrari 458 Italia är italienarnas senaste krut-
paket och de aerodynamiska egenskaperna har 
finslipats av ingenjörer från flygvapnet. 

Det här, mina damer och herrar, är den bästa 
Ferrarin genom tiderna!

Bättre Bil i Nödinge är auktoriserad återförsäljare för Ford och Isuzu, därtill säljer 
vi nyare begagnade bilar där skick, dokumentation och känslan bilen förmedlar 
köparen/na är en förutsättning för att bilen ska säljas av oss! Vi erbjuder också 
en fullserviceverkstad där alla bilar som på vägen rullar, kan rulla in & ut och inte 
oroa sig för att nybilsgarantin tagit slut. Dessutom har vi en däckverkstad där vi 
jobbar med välkända märken sedan 1998, ihop med det erbjuder vi däckförva-
ring! Vi växer och därför...

MEKANIKER
...söker vi nu ytterligare en

Krav på ansvar, initiativkraft och kunskap. Du
kommer jobba mycket självständigt och även
ha en del kundkontakt. Erfarenhet i branschen
är ett måste. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tror att du är en Alebo som tröttnat på att
pendla till Göteborg och vill jobba på närmare
håll samt ingå i ett engagerat och expande-
rande företag.
Heltid, deltid eller timanställd? Vad vill du?

Hur du söker jobbet avgör 
du själv:
•  Skriftligt med en komplett CV.
•  Slå en signal på 0303-960 96, 

fax 0303-965 69
•  Skicka ett mail: 

dominik@battrebil.se
• Titta in och fråga efter Dominik.Filaregatan 23 • Kungälv 

TEL: 0303 - 20 94 45 • www.hurtigsbil.se

4x4
Nissan Murano -06 6500 mil Skinn Nav 235000:-
Nissan X-trail 2.5 Exclusive -03 10200 mil 129900:-
Mitsubishi Outlander 2.0T 200hk -05 139000:-
Citroën C-crosser 160hk HDI Excl. -08 279000:-

Kombi/Crossover
Volvo v50 t5 4800 mil -07   209000:-
Qashqai 2.0 Acenta 4900mil -08  189000:-

Pickup
Nissan Navara LE Skinn + nav 8500mil 200000:-
               (exkl. moms)
Nissan Titan LE Flexi V8 -06 9500 mil 220000:-
               (exkl. moms)

”Vi tar dig till 
fjällen”


