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Om man väger 2 186 
kilo så är det förmodli-
gen hög tid för en bant-
ningskur. 
Precis så tänkte 

utvecklingsfolket 
bakom nya Kia Sorento 
och resultatet syns på 
vägen, förlåt, vågen.
Koreanen har tappat 

hela 215 kilo samtidigt 
som allt förbättrats 
avsevärt mot gam-
lingen, inte minst 
utrymmena. Precis 
som med alla män-
niskor som hårdbantat 
så känner man knappt 
igen bilen, vars karak-
tär och självförtroende 
är på topp. 
Nu har Kia Sorento 

varken övervikt eller 
underlängd! 

”Fasiken så snygg den är” 
säger en kollega och visst 
har enormt mycket hänt. 
Den tidigare modellen skulle 
kunna haft på sig den väl-
kända T-shirten ”Jag är fet, 
du är ful. Jag kan banta”. 
Det är precis vad som hänt 
och koreanens utseende 
påminner om en tvättäkta 
terrängbil, men vikten och 
soppatörsten skvallrar om 
något helt annat. Det är en 

SUV-light som bjuder på en 
tuff fight!    

Skenet bedrar
Kia Sorento är en helt ny bil 
från botten till toppen. Änt-
ligen kan vi vinka farväl till 
lastbilschassit och välkomna 
en självbärande kaross. Nos-
partiet är tufft med en ny 
grill och tittar vi från sidan så 
fylls de svullna hjulhusen upp 
med snygga 18-tummare. 
Baktill har nya Kia Sorento 
fått lysen som tycks vara 
dyra ljusdioder, men skenet 
bedrar och när du väl ska 
byta så är det vanliga lampor. 
Däremot har det inte fuskats 
med komforten: i framsä-
tena sitter vi alldeles utmärkt 
och den fyrekrade ratten 
är justerbar på alla ledder. 
Instrumenteringen består av 
tre runda mätartavlor med 
hastighetsmätaren i mitten. 
Även baksätet är bra och tre 
resliga svenskar sitter utan 
problem. Behövs två extra 
nödsäten så går det att köpa 
till för 7 000 spänn. Plus i 
kanten ger vi för den väliso-
lerade kupén som stänger 
ute väg- och däckljud. Men 
ett litet minus måste vi också 
dela ut för bakåtsikten. 

Bara diesel 
Under motorhuven bultar en 
nyutvecklad dieselfyra på 197 

hästar och saftiga 421 New-
tonmeter. Hundrastrecket 
nås på tio sekunder blankt 
medan toppfarten är 190. 
Till detta ingår en sexste-
gad automatlåda och priset 
för anrättningen är 339 900 
kronor. Kia har nämligen 
valt att enbart lagerföra den 
exklusivaste versionen (PP) 
vilken är fullspäckad med 
allt från klimatanläggning 
till läderklädsel. Vill du köpa 
snikversionen för 299 900 
kronor så går det, men du 
får vara lika tålmodig som 
många bantare innan bilen 
levereras. Frågar du efter 
en bensinare så blir svaret 
”aniyo”, alltså nej på kor-
eanska. Vägegenskaperna är 
trygga och skulle det krisa till 
sig så kopplas drivsystemet 
blixtsnabbt om från att tidi-
gare haft 95 procent på fram-
hjulen till en jämn drivning 
med 50-50. Dessutom har 
nya Kia Sorento ytterligare 
två finesser som standard: 
”Hill Start Assist” som ser till 
att man inte rullar bakåt då 
man startar i uppförsbackar 
och ”Down Hill Brake” som 
bromsar bilen till 8 km/h i 
nedförsbackar. Visst är nya 
Kia Sorento en nyhet av vikt!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Nya Sorento har bantat

KIA SORENTO 2,2 CRDI EX PP
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 197 
hk vid 3 800 varv/minut. 
Max vridmoment: 421 Nm mellan 1 
800-2 500 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 6-stegad automat.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: dubbla länkarmar.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,9 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. EBD. 

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
270, längd 469, bredd 189, höjd 175.
Tjänstevikt 1 971. Släpvagnsvikt: 
2000. Bränsletank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10 sek.
Förbrukning/miljö: 7,4 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
194 g/km.
Pris: 339 900 kronor (grundpris: 299 
900 kr enbart fabriksbeställning). 
Plus för: Hög standardutrustning,  
bra klipp i dieselfyran, köregenska-
perna, härlig komfort.
Minus för: Dragvikten har sänkts 
markant, inte världens bästa bak-
åtsikt.

Fasiken
 så snygg den är! 

Nu har Kia Sorento 
varken övervikt eller 

underlängd!
Johannes Gardelöf

– Koreanen har tappat 215 kilo

Nya Kia Sorento har utvecklats väsentligt. 2186 kilo har förvandlats till 1971 kilo, men ut-
rymmena är bättre än någonsin. Koreanerna har självförtroende och vågar testa nya lös-
ningar. Den bantade Sorenton är snyggare än någonsin tidigare.


