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Vid beställning någon av dessa dagar sker leveransen senast 28/5. Kan ej kombineras med andra erbjudande eller rabatter.

28x120
Imp. Trall

1395
  /lpm

Ord pris 
15.95

3-dagars våryra
torsdag 13/5

erbjudande som gäller idag:
FREdag 14/5

erbjudande som gäller idag:
lördag 15/5

erbjudande som gäller idag:

torsdag 13/5  9.00-14.00
fredag 14/5  6.30-18.00
lördag 15/5  9.00-14.00

MARKSTEN
Labyrint 21x14x4

Grå

129:-
/kvm

Ord pris
165:-

GLASS TILL 
ALLA BARN!
KAFFE & KAKA TILL ALLA

ponnyridning 
för barnen!

kl 11-14

    Stor 
lager-
rensning

30%

50%
70%

40%
PÅ UTVALDA ARTIKLAR

    Stor 
lager-30%

50%
70%

40%
PÅ UTVALDA ARTIKLAR ÄLVÄNGEN 075-241 7050

Mån-Fre 6.30-18.00. Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se

   slutspurt 
lagerrensning
UPP TILL 70%

Flaggstång
9m

2395:-
Inkl hemkörning, max 3 mil

Ord pris 3419:-

1983 var det stora genom-
brottsåret för CD-ski-
van, Motorola släppte värl-
dens första handburna mo-
biltelefon och Honda hade 
världspremiär för CR-X. 
Det känns inte så fruktans-
värt länge sedan, men tänk 
så mycket vatten som runnit 
under Amsterdams kanal-
broar sedan dess. Vi befin-
ner oss nämligen i tulpa-

nernas och väderkvarnarnas 
förlovande land, Holland, 
för att provköra nya Honda 
CR-Z.  

Förvillande namn
Vi behöver inte bråka 
mycket om designen. CR-Z 
är riktigt fräck med sina lys-
dioder i fronten á la Audi R8 
och en kaxig tvådelad glas-
vägg i baken. Tja, den stora 

bakrutan för onekligen tan-
karna till ursprungsbilen 
fast numera rymmer baga-
get 233 liter. Förkortning-
en CR-Z står för ”Compact 
Renaissance Zero” och ska 
inte förväxlas med franso-
sernas Peugeot RCZ. Visst 
kan det tyckas vara lite otaj-
mat att släppa två sportcou-
péer med så förvillande lika 
efternamn samtidigt. Bakom 
ratten trivs man som fisken 
i vattnet och framstolarna är 
mycket behagliga, till skill-
nad från baksätet. Honda 
kallar bilen ”2+2-sitsig” men 
det är extremt dåligt med 
utrymme i aktersoffan. In-
strumentpanelen är spejsad 
till max, har ett virrvarr av 
knappar och alla mätare är 
digitala. Man skulle kunna 
tro att bilens tredimensio-
nella instrumentering ut-
vecklats av Nintendo. Det 
är bara Mario-gubben som 
fattas.   

Vilken ljusshow
Låt oss nu titta in under 
huven - där arbetar en ben-
sinfyra på 114 hästkraf-
ter samt en liten elmo-
tor på 14. Totaleffekten blir 
dock 124 hästar eftersom 
de båda drivkällorna levere-
rar sin kraft vid olika varv-
tal. Noll till hundra rullar 
på sega 9,9 sekunder, topp-
farten är 200 km/h samti-
digt som den blandade för-
brukningen hamnar på exakt 
halvlitern och koldioxidut-

släppet är 117 gram. Honda 
CR-Z är dessutom världens 
första hybrid med en sex-
växlad manuell låda vilket 
gör körningen mer aktiv. 
Bilen kan däremot inte 
starta på enbart eldrift, men 
som kompensation finns 
ett start/stopp-system och 
vid exempelvis varje röd-
ljus dör bensinmotorn för 

att sedan starta när det blir 
grönt. På tal om färger så 
finns tre olika körprogram: 
Econ, Normal och Sport. 
För att verkligen poängte-
ra körprogrammen så skif-
tar även instrumentering-
en färg: vid ekonomikörning 
är den grön, vid normal-
körning blå och vill du köra 
sportigt så lyser allt rött. 

Priset för CR-Z är 254 900 
kronor och då får man en 
riktigt välutrustad miljöbil, 
förlåt, sporthybridcoupé. 
Blott hundra bilar når Sve-
rige i år så först till (väder)
kvarn gäller med tanke på 
att vi är i Holland.

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Tillbaka till framtiden

HONDA CR-Z 1,5 HYBRID
Motor: 4-cyl bensinmotor med enkel 
överliggande kamaxel och fyra ven-
tiler per cyl. Max effekt: 114 hk vid 6 
100 varv/minut. 
Max vridmoment: 145 Nm vid 4 800 
varv/minut.
Elmotor: Max effekt: 14 hk. Max vrid-
moment: 78 Nm.  
Kraftöverföring: Motorer fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell.    
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: 
McPherson-fjäderben. Bak: tor-
sionsaxel. 
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,8 meter. 

Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. ESP.
Mått/Vikt:(cm/kg): Axelavstånd 
244, längd 408, bredd 174, höjd 140. 
Tjänstevikt 1 147. Bränsletank 40 liter.  
Prestanda: Toppfart 200 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 9,9 sek.
Förbrukning/miljö: 5,0 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
117 g/km. 
Pris: 254 900 kronor. 
Plus för: Riktigt snygg design, mil-
jöklassad hybrid, köregenskaperna, 
fräck interiör
Minus för: Elmotorn kunde varit 
kraftfullare, trångt baksäte

Honda tittade tillbaka i tiden när man designade 
nya CR-Z. 

Du som var med på det glada åttiotalet känner 
tydligt igen linjerna som inspirerats av CR-X, men 
kollar vi under huven så är det framtiden som 
gäller. Där arbetar nämligen inte bara en motor – 
utan två. 

Bensinfyran samsas med en elmotor på totalt 
124 hästkrafter och vips hamnar förbrukningen på 
halvlitern milen. 

Världens första sporthybridcoupé säger japa-
nerna. Sant eller inte? 


