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Titta riktigt noga på 
Peugeot 5008 och säg 
vad som saknas?

Alla intresserade ser 
direkt att fransmännen 
övergett det hungriga 
lejongapet i fronten 
och gjort designen mer 
stilren. 

Utseendet är riktigt 
snyggt och att botten-
plattan hämtats från 
308 SW är svårt att 
förstå. Dubbelnollan 
är betydligt rymligare 
och mer praktisk – här 
kan exempelvis sju 
resenärer färdas utan 
att sitta som packade 
sillar. 

Vi har kört bilen på 
allehanda vägar runt 
den vackra Annecysjön.

Det är en märklig tid vi lever 
i. Sedaner vill likna fyradör-
rars coupéer och terrängbilar 
vill föra tankarna till sport-
vagnar, men nu presenterar 
Peugeot en tvättäkta famil-
jebuss utan några konstiga 
blandningar. Nu är det frans-
männens tur att bli medlem i 
”bussiga” klubben och man 
gör det med ett ess i rockär-
men – körglädje.  

Annecysjön ligger alldeles 
kristallklar i hjärtat av franska 

Alperna. Det är inte svårt att 
förstå varför provkörningen 
är förlagd hit. Man blir för-
trollad av omgivningen, eller 
är det testbilen? Om vi börjar 
med interiören så är Peugeot 
5008 en förträfflig familjebuss 
som enbart finns i en karos-
storlek men rymmer ändå sju 
personer. Det är visserligen 
ett tillval för 7 000 kronor, 
men värt varje krona när det 
behövs. Med tanke på att 
bilen bara är 453 centimeter 
lång så bjuder den på mycket 
innerutrymme. I framsä-
tena är komforten bra och 
instrumenten är snyggt pla-
cerade framför föraren. Även 
baksätet är helt godkänt och 
som vanligt är framstolarnas 
ryggstöd försedda med små 
fällbara picknickbord. Behö-
ver du lasta mycket (maximalt 
2 506 liter) så kan man fälla 
alla stolar förutom de främre, 
men själva fällningen är en 

historia i sig och inte helt 
enkel. Fast med fem sittande 
har Peugeot 5008 hela 622 
liters bagageutrymme, vilket 
är rekord i klassen.

Väluppfostrad
Under huven erbjuds inled-
ningsvis fyra motorer: ben-
sinare på 120 respektive 156 
hästkrafter samt dieslar på 
110 respektive 150. Vi har 
provkört den förstnämnda 
maskinen på 1,6 liter vars 
instegspris börjar på 189 990 
kronor. Motorn är inget 
under av kraft men gör sitt 
arbete utan att protestera: 
noll till hundra rullar på 12,3 
sekunder och toppfarten 
är 187 km/h. Växelspaken 
till den femväxlade lådan är 
lätt att trivas med, däremot 
erbjuds ingen automatlåda 
utan då får man istället välja 
den större turbomatade 
bensinaren som utvecklats i 

samarbete med BMW eller 
någon av oljebrännarna. 
5008:ans köregenskaper 
är inriktade åt det sportiga 
hållet vilket avspeglar sig i ett 
finfint uppträdande på vägen, 
men fjädringen blir lite stötig. 
Motorvägen mellan Genève 
och Annecy är slät som ett 
salsagolv men lite trafikerad. 
En anledning är säkert väg-
avgiften på 110 kronor för 
att köra drygt två mil. Då är 
det roligare att köra runt sjön 
eller upp över bergspassen på 
1 600 meters höjd. Ett nöje 
som dessutom är helt gratis!

JOHANNES GARDELÖF 
BENGT DIEDEN

PEUGEOT 5008 1,6 VTI BASE
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 120 
hk vid 6 000 varv/minut. Max vrid-
moment: 160 Nm vid 4 250 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manu-
ell låda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: halvstel axel. 
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 11,08 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS, ESP. 

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
273, längd 453, bredd 184, höjd 162.
Tjänstevikt 1 532. Bränsletank 60 
liter.
Prestanda: Toppfart 187 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 12,3 sek.
Förbrukning/miljö: 7,3 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
169 g/km.
Pris: 189 990 kronor.
Plus för: Snygg design och inte-
riör, enastående utrymmen, erbjuder 
plats för sju, ljudisoleringen 
Minus för: Ingen automatlåda 
erbjuds till motorn, hård fjädring.

”Bussigga” klubbenklubben
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Honda TRX
Spara upp till 

20.000:-
Vid köp av ny honda 420-680 med tillbehörspaket.
Vi har ett antal olika erbjudande! 

1000-lappar att spara!!
Finansiering/leasing möjligt.

Sannersby 151 • Lilla Edet • 0520-65 18 11
www.jolaracing.se • www.mt-service.se

Öppettider: Mån-Fre 8-18 Lunch 13-14 Lör 10-14

Titta gärna in på våran hydralverkstad med 
komplett tillverkning för slangar och rep på 
pumpar/enteprenad maskiner


