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Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Snart kommer ”kon-
taktannonserna” att 
öka dramatiskt – frågan 
är bara hur många som 
kommer att bli blixtför-
älskade? 

Att hitta framtidens 
livskamrat är nämli-
gen relativt dyrt och 
utseendet kan många 
gånger diskuteras. 

Men som kompen-
sation blir den första 
dejten garanterat elek-
triskt laddad och spän-
ningen stiger för varje 
minut. 

Peugeots senaste 
elbil iOn är rejält i 
stöten och frågan är 
om fransosen blir din 
nya elskling? 

Tänk att du kliver ut på mor-
gonen för att åka till jobbet. 
Men innan stickkontakten 
dras ur och rumpan place-
ras i förarsätet så tar du ett 
djupt andetag med frisk och 
ren luft. 

Du rullar ljudlöst och av-
gasfritt iväg, liksom många av 
dina grannar i kvarteret. 

Ja, i framtiden utbris-
ter säkert många. Men icke, 
vi pratar nutid. Under nästa 
år lanseras en hel radda el-
bilar som söker kontakt med 
miljömedvetna kunder. Vi 
har testat nya Peugeot iOn i 
staden vars borgmästare stri-
der mot avgaserna. 

Rena kopian
Paris är världsberömt för sina 
vackra parker och ståtliga 
byggnader, men även för den 
dåliga luftkvalitén. Därför är 
det inte konstigt att Peugeot 
förlagt provkörningen av sin 
elbil iOn till just fransmän-
nens huvudstad vars borg-
mästare, Bertrand Delanoë, 
tänker förvandla till ”Euro-
pas grönaste metropol”. 

I den målsättningen spelar 
testbilen en nyckelroll och 
inom kort dyker även sys-
konbilen Citroën C-Zero 
upp och båda är i sin tur rena 
kopior på Mitsubishi i-MiEV. 
Det är bara smådetaljer i 
nosen och på bakluckan som 
skiljer dem åt, men det här är 
ett sätt att lyckas få utveck-
lingskostnaderna i hamn. 

Designen är en äggformad 
historia vars formgivning im-
ponerar både på ut- och insi-
dan. Kupén är en trevlig be-
kantskap med plats för fyra 
vuxna, men glöm stora resväs-
kor i bagaget. Utöver instru-
menteringen och växelvälja-
ren skiljer sig inte sladdbar-
net mycket åt från en ”vanlig” 
bil. Tja, förutom motorljudet 
då – för här är det precis tyst. 

Spara ström
Namnet iOn är en smart an-
spelning på litiumjon-batte-
rierna som kan lagra nästan 
dubbelt så mycket el i jämfö-
relse med ett nickel-metall-
hydridbatteri. Drivlinan är en 
relativt ovanlig konstruktion 
eller vad sägs om en bakmon-
terad elmotor på 64 hästar 
och bakhjulsdrift? Eftersom 
framfarten sker med elektri-
citet så finns bara två växlar: 

framåt och bakåt. 
Toppfarten är 130 knyck 

och färden till hundra rullar 
på 15,9 sekunder. Räckvid-
den är i bästa fall femton mil 
och eftersom batterikapacite-
ten är sexton kilowattimmar 
och bilen drar 1,07 kWh per 
mil så blir milkostnaden drygt 
en krona! Att ladda upp de åt-
tioåtta litiumjoncellerna med 
hushållsel tar sju timmar och 
här återkommer vi till pro-

blematiken kring batterierna. 
En elbil får nämligen 

aldrig köras tom, utan vart-
efter batterispänningen sjun-
ker så stängs vissa funktio-
ner av för att spara ström - 
innan bilen slutligen stendör. 
Undrar du över priset? Tja, 
att dejta Peugeot iOn kostar 
hela 369 000 kronor. Inte bil-
ligt, men det blir garanterat 
ett förhållande som bjuder på 
mycket ”spänning!” 

Fransos söker kontakt

Peugeot iOn.

PEUGEOT ION
Elmotor: Permanent-magnet. Max 
effekt: 64 hk vid 3 500-8 000 varv/
minut. Max vridmoment: 180 Nm vid 
0-2 500 varv/minut.    
Kraftöverföring: Motorn bak, bak-
hjulsdrift. En växel framåt plus back.  
Fjädring: Skruvfjädring runt om. 
Fram: McPherson-fjäderben med 
undre triangellänkar. Bak: halv-
stel axel.   
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 9,0 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbrom-
sar fram och trummor bak. ABS. 
ESC, EBD. 
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 

255, längd 347, bredd 159, höjd 161. 
Tjänstevikt 1 195. Batterikapaci-
tet 16 kWh.
Prestanda: Toppfart 130 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 15,9 sek.
Förbrukning/miljö: 1,07 kWh per 10 
km. Räckvidd 150 km. Laddtid drygt 
sju timmar i vanligt eluttag. CO2: 
0 g/km.
Pris: 369 000 kronor.   
Plus för: Driftkostnaden är drygt 1 
kr milen, utmärkta köregenskaper, 
bra utrymmen, noll i utsläpp.
Minus för: Högt pris, begränsad 
räckvidd. 

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17 
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70 
www.toyotakungalv.se

Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA

SÖNDAGSÖPPET 
27 MARS 11-14
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

2.195:-Rea

Extreme 21-vxl
24” eller 26” dirt fjädrande framgaffel
monterad och körklar. 
Ord pris 3.295:-

20%
rabatt 
på utställningsexen30%

rabatt 
på återstående skidprodukter

Säljer en del av uthyrningsskidorna 

och pjäxorna!


