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”Dagens testbil blir 
en Spark i skrevet på 
konkurrenterna” säger 
kollegan och skrattar. 
Han får säkert rätt och 
det beror inte enbart på 
den läckra designen. 

Vår knallgröna småbil 
är även miljöklassad 
och har ett riktigt 
angenämt pris. 

Chevrolet Spark har 
döpts efter engelskans 
”gnista” och det är ett 
passade namn. Chevan 
har nämligen den rätta 
gnistan och alla förut-
sättningar att flamma 
upp i försäljningssta-
tistiken. 

Man kan faktiskt påstå att 
nya Chevrolet Spark är 
”folkvald”. Bilen röstades 

fram genom en tävling på 
nätet i hård konkurrens med 
två andra prototyper. Efter 
1,9 miljoner röster stod allt 
klart och bossarna för Gene-
ral Motors gav grönt ljus för 
att serieproducera det vin-
nande bidraget. Efter den 
första provkörningen så kan 
vi konstatera att ni som rös-
tade på Beat, som sedermera 
döptes om till Spark, gjorde 
ett klokt val.

Byggs i Korea 
Linjerna är okonventionella 
och bilen ser både uppkäftig 
och tilltalande ut. Spark har 
fem sittplatser (nåja) och lika 
många dörrar, även om de 
till baksätet gömts genom 
att göra handtagen osyn-
liga, ett gammalt välkänt 
Alfa Romeo-knep. Färgsätt-
ningen är också allt annat än 

dyster med fräscha kulörer 
som lyser lång väg och det är 
lätt att bli glad av att se nya 
Spark. I nosen glittrar det 
guldfärgade ”bowtie-emble-
met” och hela fronten är rik-
tigt snygg. Långa svenskar 
blir kanske inte lika glada när 
man tar plats inuti bilen. Det 
är lite småtrångt om man är 
över medellängd, men hur 
många är det i Sydkorea 
där bilen byggs av Daewoo? 
Nåja, direkt obekvämt sitter 
man varken fram eller bak 
– dessutom kan man ju inte 
få allt i en kärra som är 364 
centimeter mellan stötfång-
arna. Den friliggande instru-
menteringen är rolig med sin 
stora runda hastighetsmätare 
och varvräknaren tycks vara 
hämtad från en sjuttiotals-
Citroën. Visst är interiören 
plastig, men i vilken småbil 
är den inte det? 

Akta plomberna 
Chevrolet Spark finns med 
två motorer: den provkörda 
på 68 hästkrafter samt en 
större på 81. Båda är fyrcy-
lindriga och ingen bjuder på 
någon minnesvärd fartupple-
velse. Noll till hundra rullar 
på 15,5 respektive 12,1 sek-
under och toppfarten är 154 
respektive 164 knutar. Båda 
är miljöklassade och ägarna 
blir därmed ”skattesmitare” 
under fem år. Maskinerna 
känns förvillande lika och 
dricker 0,51 liter milen samt 
släpper ut 119 gram kol-

dioxid, alltså exakt samma 
siffror. Styrningen har 
oväntat nog en gammeldags 
hydraulisk servo, men ger en 
utmärkt styrrespons vilket 
gör bilen rolig att hantera i 
tät trafik och det är precis vad 
som råder i Aten. Hela sta-
dens trafiksystem kan kate-
goriseras som ett föga kon-
trollerat kaos och vägunder-
hållet är uselt, men även här 
visade sig fjädringen i Chev-
rolet Spark från sin goda 
sida och plomberna ramlade 
inte ut. För prisvärda 95 500 
kronor får man en hyfsat 
välutrustad bil med godkänt 
kvalitetsintryck. Testbilen 
imponerar på oss och bjuder 
på en välriktad ”Spark”. Det 

är suspensoar på nu för kon-
kurrenterna!  

JOHANNES GARDELÖF
BENGT DIEDEN

En välriktad ”Spark”

CHEVROLET SPARK PLUS 1,0
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
68 hk vid 6 400 varv/minut.  Max vrid-
moment: 93 Nm vid 4 800 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 5-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring runt om. 
Fram: McPherson-fjäderben. Bak: 
halvstel axel.  
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 10 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
trummor bak. ABS. ESP. 

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 238, 
längd 364, bredd 160, höjd 152. Tjäns-
tevikt 939. Bränsletank 35 liter.  
Prestanda: Toppfart 154 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 15,5 sek.
Förbrukning/miljö: 5,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 119 
g/km. 
Pris: 95 900 kronor (grundpris 
93 900 kronor). 
Plus för: En snygg och fräck småbil, 
riktigt bra komfort, miljöklassad 
motor, prislappen.
Minus för: Något plastig interiör, 
klen bensinfyra.

Sedan starten har över 900 
000 exemplar tillverkats och 
precis som för 20 år sedan 
när de första bilarna anlände 
till Europa finns jubileums-
modellen i tre exteriörfärger. 

Mazda MX-5 20th Anni-
versary Edition tillverkas i 
en begränsad upplaga om 2 
000 bilar varav 129 (54 vita, 
53 röda och 22 blå) kommer 
till Sverige. 

Världsvan klassiker
Jubileumsmodellen med den 
uppfräschade fronten har 
begåvats med kromade detal-
jer, speciella 17-tums fälgar 
och varje exemplar är snyggt 
numrerad med en metall-
platta på dörrtröskeln (vår 
testbil har nummer 1 872). 
Tja, vi kan bara konstatera att 
Miatan är en tvättäkta klassi-
ker i modern tappning och 
med körglädjen i åtanke för-
står man snabbt varför den är 
världens mest sålda tvåsitsiga 
sportbil. Roadstern klarar 
även den snävaste kurvan 
perfekt och styrningen 

känns exakt. Den femväxlade 
manuella lådan går fint ihop 
med den varvvilliga ben-
sinfyran på 126 hästkrafter 
och bilen svarar blixtsnabbt 

på minsta kommando. För-
brukningen ligger runt 0,70 
liter milen samtidigt som 
koldioxidutsläppet är 167 
gram. Hundrastrecket nås på 

9,9 sekunder och toppfarten 
landar på 194 km/h Är du 
sugen på att lägga vantarna 
på ett av de 129 exemplaren 
är priset spikat till 209 900. 
Med vinden i håret och utan 
något baksäte kan det knap-
past bli mycket roligare än så 
här.

JENNY NILSSON

Kultbil med “drag”

Söndagsöppet
11-15

Mån-tor 8-18 • Fre 8-16

Hol • Alingsås

Tel: 0322-63 00 52
www.autohallenhusbilar.se

Utlandet?
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Kom in till oss så berättar vi mer!

www.vattenkungen.se

KÖP EN HUSBIL
PÅ SÖNDAG!

Vi visar ca 70 husbilar!

Söndagsöppet kl. 12-15!

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 119.000:-

Tel 0322-832 10
Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Nya modeller

från 469.800:-
14 bilar för visning!

från 595.000:-

Mazda MX-5 är en tvättäkta sportbilsikon och 
beskrivs bäst som en modern roadster i original-
förpackning. 

Designen har alltid varit konventionell trots det 
faktum att den ständigt utvecklats. 

Det var 1990 som den första Miatan anlände 
till Europa och nu fyller den jämnt. Detta vill 
japanerna givetvis fira genom en specialutgåva: 
Mazda MX-5 20th Anniversary Edition. 

Vi har provkört! 


