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Lexus är en framgångssa-
ga som i början av nittiota-
let slog sig in bland de fina 
märkena och blev en tuff kon-

kurrent till BMW, Jaguar och 
Mercedes. Taktiken gick hem 
och i dag kan man säga att va-
rumärket tillhör det absolut 

översta skiktet bland de så 
kallade premiummärkena. 
Nu är det dags för den första 
hybridbilen i lilla prestige-
klassen.  

Värld av flärd
Med sin längd på 432 cen-
timeter blir CT 200h mins-
tingen i Lexus-familjen, ändå 
ska den stå för den största för-
säljningen. 

Både den yttre designen 
med sina eleganta linjer och 
den småsportiga interiören 
bjuder på ett utsökt form-
språk. Man finner sig snabbt 
till rätta bakom den grepp-
vänliga ratten och komfor-
ten är fantastisk med bra ut-
rymmen. 

Liksom på Toyota Prius 
kan man på en ”kraftflödes-
monitor” se hur de olika sys-
temen arbetar. Grubblar du 
exempelvis över vilken motor 
som jobbar flitigast så avslö-
jas allt här. Hur det är med 
priset? 

Tja, basutförandet Eco 
kostar 269 900 kronor men det 
är först vid nästa utrustnings-
nivå Comfort (288 700:-) 
eller Sport (314 200:-) som 
lyxkänslan blir mest påtag-
lig, för att inte tala om Exe-
cutive men då står det saftiga 
385 500 på prislappen. 

Blått eller rött?
Vi öppnar motorhuven och 
får en smärre chock - det är 
nämligen en simpel pinne till 
öppningen. Bilen rullar tyst 
iväg med hjälp av elmotorn 
på 82 hästkrafter och först i 
lite högre fart börjar bensin-
fyrans 99 hk att arbeta. 

När plattan åker i mattan 
samarbetar däremot båda 
drivkällorna, men effekten 
stryps till 136 hästar. Det 
räcker, men gör inte CT 200h 
till något krutpaket: hundra-
strecket nås på 10,3 sekunder 

och toppfarten är 180. 
Belöningen syns dock vid 

macken: japanen sörplar 
enbart i sig 0,38 liter milen 
medan koldioxidutsläppet är 
87 gram. Med ett tryck på 
EV-knappen (Electric Ve-
hicle) så förvandlas dessa siff-
ror till noll, men batterierna 
räcker bara i två kilometer om 
du kör i femtio knyck. 

Ytterligare tre olika kör-
program finns: ”Eco” och 
”Normal” kombinerar el- 
och bensinkraft för mjuk 
och avkopplande körning 

medan det händer grejer när 
man väljer ”Sport”. Plötsligt 
dyker en varvräknare upp, 
instrumentpanelen skiftar 
färg från blått till ilsket rött 
och gasresponsen blir rappa-
re. Lexus CT 200h är riktigt 
klimatsmart och andas kva-
litet rakt igenom - förutom 
missen med huvpinnen. Men 
även solen har sin fläckar!

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

Årstiderna bara 
springer förbi. 

Sommar blev höst 
och när hösten nu över-
går i vinter har så 2010 
snart blivit 2011. 

I dessa tider är en 
mängd olika bilmodeller 
på gång bakom kulis-
serna och från Citroën 
kommer exempelvis en 
ny C4 att ersätta den 
nuvarande generatio-
nen. 

Vi begav oss till lan-
dets sydligaste land-
skap för att undersöka 
om det nya året, eller 
mer exakt om nästa 
Citroën C4, är något 
att se fram emot. 

”Större, snyggare och bättre” 
säger pressmaterialet. Redan 

innan Citroëns representan-
ter räckte över nycklarna till 
nya C4 var förväntningarna 
högt ställda. 

Tja, utrymmesmässigt har 
modellen växt med sju cen-
timeter på längden, två på 
bredden medan höjden ökat 
med sex centimeter. Vidare 
känns designen snyggare 
och utrustningsnivån bättre. 
Häng med på en guidad prov-
tur genom ett höstlikt Skåne.

Ett gott betyg
Börjar vi med det yttre känns 
nykomlingen inte lika sär-
egen som den förra model-
len, utan snarare mer premi-
um. Citroën har hämtat linjer 
från lillebror C3, storebror 
C5 och därtill låtit modellen 
växa till sig - vilket även märks 
interiört. Det finns nämligen 

gott om plats oavsett sittpo-
sition. Bakom ratten upp-
levs bilen vara både uppda-
terad och uppgraderad, men 
de småroliga finesserna från 
föregångaren så som doft-
ampuller och fast rattnav har 
slopats. 

Det är inget vi saknar efter-
som detaljkvaliteten höjts och 
i vissa avseenden känns bilen 
mer tysk än fransk, vilket är 
ett riktigt gott betyg. Övergår 
vi till standardutrustningen så 
ingår bland annat elektrisk 
parkeringsbroms, farthålla-
re, ljudanläggning, fönster-
hissar, regnsensor och kli-
matanläggning. 

Lägg till detta sex krock-
kuddar och en lång rad spän-
nande tillval. Vad sägs ex-
empelvis om ett vanligt 230 
voltsuttag i mittkonsolen?  

Härlig komfort 
Efter några mils körning 
längs de vackert kuperade 
vägarna vid den svenska syd-
kusten står det dessutom klart 
att nya Citroën C4 levererar 
trevliga köregenskaper. 

Vid lanseringen erbjuds 
fyrcylindriga maskiner: ben-
sinare på 95 respektive 120 
hästkrafter samt dieslar på 
92 respektive 112. 

Citroën tror att den sist-
nämnda oljebrännaren 
kommer att bli storsäljaren 
och tekniskt bjuds man på 
såväl start/stopp-system samt 
en elektroniskt kopplingsfri 
växellåda. Tja, det går inte 
att komma ifrån att 0,42 liter 

milen samt 109 gram koldi-
oxid per kilometer impone-
rar. Prestandan känns till-
räcklig, komforten briljerar, 
ljudnivån är låg och priset för 
hela kalaset blir cirka 185 000 
kronor (ej fastställt). 

Plussa sedan på med ”mil-
jöbilsstämpel” samt en lång 
rad finesser och vi har en bil 
som är klart jämförlig med 
klassens bästa modeller. 

Vi kan faktiskt redan nu 
konstatera att 2011 kommer 
bli ett bra år. Åtminstone om 
nya Cittran ska rulla i brä-
schen för vad som komma 
skall! 

ERIK SVENSSON
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Läcker, lyxig & snål

LEXUS CT 200H ECO 
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
99 hk vid 5 200 varv/minut. Max vrid-
moment: 142 Nm vid 4 000 varv/
minut.
Elmotor: Max effekt: 82 hk. Max vrid-
moment: 207 Nm. Kombinerad max-
effekt: 136 hk. 
Kraftöverföring: Motorerna fram, 
framhjulsdrift. Steglös automatlåda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: 
McPherson-fjäderben. Bak: dubbla 
triangellänkar.    
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. VSC.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
260, längd 432, bredd 177, höjd 143. 
Tjänstevikt 1 490. Bränsletank 45 
liter.  
Prestanda: Toppfart 180 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,3 sek.
Förbrukning/miljö: 3,8 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 87 
g/km. 
Pris: 269 900 kronor. 
Plus för: Extremt skonsam mot 
miljön, riktigt bra komfort, hög 
detaljkvalitet, köregenskaperna
Minus för: Lyxbilar har inte motor-
huvspinne, varför ingen dieselhy-
brid?

CITROËN C4 E-HDI 110 EGS
Motor: 4-cyl dieselmotor med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 112 hk 
vid 3 600 varv/minut. Max vridmo-
ment: 270 Nm vid 1 750 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell med 
elektronisk koppling.
Fjädring: Skruvfjädring runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel och bärarmar.  
Styrning: Kuggstång med servo. 
Vändcirkel 11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 261, 
längd 433, bredd 179, höjd 152.Tjäns-
tevikt 1 440. Bränsletank 60 liter.  
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,2 sek.
Förbrukning/miljö: 4,2 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
109 g/km. 
Pris: Ej fastställt, ca 185 000 kronor.
Plus för: Bränsleförbrukningen och 
utsläppen, många smarta finesser, 
kvalitetskänslan, rymlig interiör.
Minus för: Inte lika originell som 
gamlingen, ESG-lådan tar en stund 
att lära sig

Lexus CT 200h Eco.

Läcker, lyxig men ändå snål – så beskrivs nya 
Lexus CT 200h bäst. 

Med hybridteknik hämtad från märkesbrodern 
Toyota Prius blir det trevligt och sparsamt med 
en förbrukning på 0,38 liter milen och dessutom 
riktigt miljösmart eftersom utsläppet av koldioxid 
bara är 87 gram. 

Men infinner sig statuskänslan redan i ”snikmo-
dellen” då det står 269 900 kronor på prislappen? 

Vi har svaret!

Med stil och finessess

Citroën C4 e-HDi 110 EGS.


