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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Recond

Sveriges största bilvårdkedja!

Plåt

Mek Ackrediterade 
att släcka 2:or från 

bilprovningen.

Egen plåtverkstad. 
Vi fi xar alla typer 

av plåtskador

Samarbete med alla försäkringsbolag

GRÖNNÄS

Att namnge bilar är 
en hel vetenskap och 
kräver mycket arbete. 
Picanto är exempelvis 
en kombination av fran-
skans ”piquant” som 
betyder kryddad och 
spanskans ”canto” som 
betyder sång. 

Kia Picanto är alltså 
kryddad med sång, 
vilket kan låta väldigt 
flummigt. 

Men under huven på 
testbilen arbetar en 
kryddad trepip som 
sjunger för glatta livet. 

Häng med på en 
testrepa i staden som 
aldrig sover – Barce-
lona!

När en ny modell ersätter en 
utgående är det vanligt att 

nykomlingen växt till sig - så 
är även fallet med nya Kia 
Picanto. Några stora föränd-
ringar är det inte fråga om 
utan koreanen har växt med 
sex centimeter på längden 
men behållit samma bredd 
och höjd som föregångaren.

Nya Picanto finns med 
fem- och tredörrars kaross 
(den senare lanseras i augusti) 
och ska enligt Kia förmedla 
en ”solid och kompakt 
känsla”. Frågan är hur det är 
med den saken?

Ny inifrån och ut
Utseendet har blivit 

betydligt tuffare, vilket 
den tyske designern Peter 
Schreyer sett till. Han 
kommer närmast från Audi 
men håller numera i ritstiftet 
hos Kia. Även inredningen 

och instrumentpanelen har 
blivit betydligt elegantare 
och håller hög klass. Att 
åka fem vuxna är dock inte 
att tänka på men fyra går 
utmärkt. 

Bak sitter man fortfa-
rande något trångt även om 
ingenjörerna gör stor sak av 
att axelavståndet ökats med 
en centimeter. Däremot har 
bagaget blivit rymligare och 
sväljer nu 200 liter, vilket 
kanske inte är någon höjdare 
men bättre än tidigare 157. 

Fäller vi de bakre ryggstö-
den så får 870 liter bagage 
plats och det är däremot rik-
tigt bra. Förra Picanto var 
en utpräglad stadsbil: liten, 
mjuk och lättmanövrerad. 
Nya modellen känns precis 
lika lättarbetad och smidig 
runt gathörnen. 

Två utrustningsnivåer 
finns att välja på men redan 
i basutförandet ingår luft-
konditionering, fönsterhis-
sar, ljudanläggning och sju 
krockkuddar. Bra jobbat!   

Charmerande trepip
Under huven erbjuds två 
bensinare: en trecylindrig 
på 69 hästkrafter (109 900:-) 
samt en fyrcylindrig på 85 
(124 900:-). Båda motorerna 
har en handjagad låda samt 
start/stopp-system som stan-
dard och klassas som miljö-
bilar. 

Vi koncentrerade oss på 
trepipen - den brummar 

underbart men bjuder inte 
på några hiskeliga fartupple-
velser utan här gäller det att 
planera omkörningarna om 
det ska bli några. 

Toppfarten är 153 knutar 
medan noll till hundra rullar 
på 14,4 sekunder. Men det 
går ändå inte undgå att 
charmas av såväl bilen som 
motorn. Bakom ratten i den 
hetsiga spanska citytrafiken 
trivs nya Kia Picanto som 
fisken i vattnet. 

S tar t / s topp-sys temet 
funkar perfekt då motorn 
stängs av vid rödljus och star-
tar kvickt igen då det slår om 
till grönt. Resultatet märks 
på soppförbrukningen som 
ligger runt 0,40 liter milen 
samt låga 95 gram i koldiox-
idutsläpp. 

Vem ska då köpa bilen? 
Om vi tar förra modellen så 
såldes 80 procent till tjejer 
och bara 20 till grabbar. 

Snacka om tjejtjusare! 

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

Kryddad med sång

KIA PICANTO EX 1,0 EC0
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 69 hk vid 6 200 varv/minut. 
Max vridmoment: 95 Nm vid 3 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 5-växlad manuell låda.  
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 9,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 239, 
längd 360, bredd 160, höjd 148. Tjäns-
tevikt 920. Bränsletank 35 liter.  
Prestanda: Toppfart 153 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 14,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 95 
g/km. 
Pris: 109 900 kronor.   
Plus för: Snål förbrukning och låga 
utsläpp, hög utrustningsnivå, kaxig 
formgivning, trivsam interiör.
Minus för: Litet bagageutrymme, 
trångt insteg till baksätet.

Kia Picanto EX 1,0 EC0.

En ny tuffing från Kia.


