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Får vi presentera 
ersättaren till Hyundai 
Sonata: nya i40! 

Det hemliga receptet 
går ut på att kombinera 
europeisk design med 
sydkoreansk produktion 
vilket ska ge kunderna 
det mesta av det bästa, 
påstår Hyundai. 

Det trissar naturligt-
vis upp förväntning-
arna på familjekombin 
som stoltserar med 
såväl fräsch design 
som rikligt med utrust-
ning - utan att det 
kostar skjortan. 

Häng med på en 
spännande provtur 
mellan Oslo och Larvik! 

Vi tar plats i den ombonade 
kupén och kör ut på motorvä-
gen från Oslos flygplats Gar-
demoen. Tja, det är inte spe-
ciellt svårt att gissa var i40 har 
sina konkurrenter. 

Med sin längd på 4,8 
meter är det bland kombi- 
och tjänstebilsfavoriterna 
som Ford Mondeo, Volks-
wagen Passat och Volvo V70 
som testkärran ska roffa åt sig 
sina kunder. Det låter som ett 
omöjligt uppdrag, eller har vi 
helt fel? 

Svepande linjer
Designen hos föregångaren 
var allt annat än spännan-
de eller som en kollega sa: 
”Sonata var lika upphetsan-
de som en furuplanka”. Men 

nu är det svepande linjer och 
läckra designtrick som gäller 
för hela slanten på nya Hy-
undai i40. 

Last och lust kombine-
ras i skön harmoni, även om 
den sluttande bakrutan in-
kräktar på bagageutrymmet. 
Som mest går det att lasta 
1723 liter fast med baksäte-
na i normalläge får man nöja 
sig med 553. Hur det står till 
med komforten? 

Jo, man sitter riktigt be-
kvämt såväl fram som bak och 
kvalitetskänslan är verkligen 
på topp. Dessutom är stan-
dardutrustningen skyhög och 
instegsmodellen á la 214 900 
kronor bjuder på bland annat 
klimatanläggning, farthålla-
re, regnsensor, ljudanlägg-
ning samt elektronisk parke-
ringsbroms. 

Vill man sedan ha ett öpp-
ningsbart panoramaglastak, 
navigationssystem och att 
bilen ska fickparkera auto-
matiskt så går det utmärkt att 
välja till Premium-paketet.  

Triss i femmor
Fyra motoralternativ finns 
att välja på: bensinare på 135 
respektive 177 hästkrafter 
samt dieslar på 115 respekti-
ve 136 hästar. Som grädde på 
moset är båda oljebrännarna 
miljöklassade, vilket innebär 
att ägarna slipper betala for-
donsskatt i fem år. 

Under huven på vår testbil 

arbetar den största dieselspi-
sen (259 900:-) som gör noll 
till hundra på 10,5 sekunder, 
toppar 200 knyck och dricker 
enbart 0,45 liter milen under 
blandad körning. 

På de relativt tuffa norska 
”veierna” är fjädringen fast 
och fin. Hyundai i40 uppför 
sig mer som en tight sport-
vagn än en stor kombi, vilket 
imponerar på oss. Efter avslu-
tad dagsetapp är vi framme 
vid vårt mål i norska Larvik 
och konstaterar snabbt att 
koreanen är bland det bästa 
vi kört på länge. 

Garantierna gör inte bilaf-
fären sämre eller vad sägs om 
triss i femmor? Alltså fem års 

nybilsgaranti, fem års servi-
cegaranti och fem års vägas-
sistans. Det luktar succé lång 
väg - så håll för näsan alla 

konkurrenter! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Lastad med körglädjelädje

HYUNDAI I40 1,7 CRDI BUSINESS
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 136 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 325 Nm mellan 2 
000-2 500 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 277, 
längd 477, bredd 182, höjd 147. Tjäns-
tevikt 1 570. Bränsletank 70 liter.  
Prestanda: Toppfart 200 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,5 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
119 g/km. 
Pris: 259 900 kronor.
Plus: Låga utsläpp och låg förbruk-
ning, riktigt elegant formgivning, 
bjuder på fin åkkomfort, generösa 
garantier.
Minus: Lite skral ljudisolering, dålig 
bakåtsikt.

Hyundai i40 1,7 CRDi Business.


