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Tänk dig att köra 136 
mil från exempelvis 
Ystad till Umeå på en 
enda tank, vilket är 45 
liter diesel. 

Räknar vi detta i 
kronor och ören så 
skulle den körningen 
kosta 518 kronor om 
dieseln nu kostar 11:50 
litern. Kan detta vara 
möjligt? 

Jo, i nya Volkswa-
gen Polo BlueMotion 
som tack vare en rad 
högteknologiska kom-
ponenter gör den till 
världens mest bräns-
leeffektiva bil. 

Den yttre designen är sig 
lik förutom några diskre-
ta aerodynamiska föränd-
ringar. Desto lägre luftmot-
stånd bilen har ju lägre blir 
förbrukningen och därmed 
även utsläppen. Därför har 
alla skarvar mellan de olika 
plåtarna minimerats och 
hela karossen har optimerats 
för att bilen ska svepa fram i 
lufthavet. 

Hjärtat i Volkswagen 
Polo BlueMotion är en tre-
cylindrig diesel på 75 häst-
krafter som klarar hundra-
strecket på 13,6 sekunder och 
toppar 173 km/h. Det inne-
bär att förbrukningen stan-
nar på rekordsnåla 0,33 liter 
milen och utsläppet av kol-
dioxid hamnar på 87 gram. 
Bilen har en femväxlad ma-
nuell låda, men för att köra 
så optimalt som möjligt så 
visar en pilsymbol på in-
strumentpanelen när det är 
läge att växla. Trepipen stan-
nar dessutom vid tomgångs-
körning när växeln läggs ur 
och startar igen när föra-
ren trampar ner koppling-
en. Vi sparar därmed bränsle 

genom bättre aerodynamik, 
smartare motor och växellåda 
men också tack vare lättrul-
lande däck. Då återstår bara 
frågan vem som ska hosta 
upp runt 165 000 kronor 
med tanke på att en svensk 
nybilsägare kör igenomsnitt 
1 500 mil om året. Det bety-
der att den som rattar en Polo 
BlueMotion enbart kommer 
att tanka tio gånger under 
den perioden till en kostnad 
av cirka 5 200 kronor. Man 
skulle kunna säga att det du 
sparar vid pumpen förlorar 
du i inköp, medan den stora 
vinnaren blir miljön!

STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

Sällsynt på macken
Volkswagen Polo BlueMotion är Volkswagen Polo BlueMotion är 
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Kareby Bil gjorde drakarna 
sällskap på bilmässan
GÖTEBORG. På Göte-
borgs motorshow den 
gångna helgen upp-
trädde alla stora drakar.

Mitt sorlet stod två 
killar från Kareby Bil.

– Klart vi måste 
vara med när vi säljer 
ett av Sveriges mest 
sålda bilmärken, säger 
Thomas Ivarsson.

Som Turbo tidigare har be-
rättat upplever koreanska 
Kia en stadit tillväxt i Sve-
rige, vilket inte minst herrar 
Thomas Ivarsson och Peter 
Thörnqvist kan intyga.

– Bilen ligger rätt i pris 
och när lanseringen av 7 års 
nybilsgaranti kommer som 
grädde på moset är det svårt 
att hitta argument för att inte 
köpa, menar Thomas.

Den senaste garantin har 
konkurrenterna ännu inget 
svar på, men redan förra 
året blev Kias Cee'd Sveri-

ges femte mest sålda bilmo-
dell. Beslutet att ställa ut på 
bilmässan i Göteborg var 
inte självklart. Kareby Bil 
fick själva ta notan för ka-
laset, men när Turbo hälsar 
på under lördagen finns det 
ingen bitterhet.

Rätt beslut
– Det var rätt beslut. Här är 
ett sagolikt tryck. Vi märker 
verkligen att konjunkturen 
har vänt. Alla är positiva och 
nybilsförsäljningen kommer 
att slå alla rekord i år. Det är 
jag övertygad om, åtminsto-
ne för vår egen del, menar 
Thomas.

Störst intresse i Karebys 
monter var det för storsälja-
ren Cee'ds dieselversion.

– Den var redan i fjol Sve-
riges tredje mest sålda diesel-
bil och med tanke på priset lär 
den inte sälja sämre i år, säger 
Peter Thörnqvist.

Beträffande Göteborgs 

motorshow som helhet kan 
bara bekräftas att nyheter-
na var många liksom läck-
erbitarna. En av de störs-
ta publikattraktionerna blev 
presentationen av nya Saab 
9-5 sedan. Den var urläcker, 
vilket också prislappen var... 
Saab har lagt sig i nivå med 
BMW och huruvida det var 
ett strategiskt val eller inte 
återstår att se. Prislappen för 
nya Saab 9-5 är från 311 000 
till 472 000 kronor.

Det är förvisso struntsum-
mor om vi jämför med en ny 
Ferrari Scuderia Spider för 3 
miljoner svenska kronor, men 
då ingår röda sömmar i racer-
stolarna...

PÅ MOTORSHOWEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Thörnqvist och Thomas Ivarsson på Kareby Bil tillhörde de minsta företagen som 
vågade ställa ut bland biljättarna, men det beslutet lär de aldrig ångra. Det var välbesökta 
dagar och intresset för den koreanska prispressaren är stort, särskilt efter lanseringen av 7 
års nybilsgaranti.

Nya Saab 9-5 visades äntligen upp i Sverige och det var en mäktig syn. Snygg och vågad 
design, fylld med teknik och ett härligt kraftpaket på maximalt 300 hk för blyga 472 000 kr.

...men vad är det? En ny Ferrari av den röda varianten går på imponerande 3 miljoner kronor.


