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Port-
automatik

ingår! Garageport

från 8.895

VÄRLDENS STÖRSTA TILLVERKARE AV GARAGEPORTAR

Nu är det dags att pre-
sentera en helt ny Ford 
C-Max och tillverkaren 
har som vanligt höga 
ambitioner. 

Pressbossen säger 
i princip att hela 
mänskligheten passar 
nya C-Max: äldre upp-
skattar det smidiga 
insteget utan ryggkrök 
medan de yngre gillar 
formen och funktionen. 

Häng med till den 
franska Rivieran och 
första dejten av inte 
bara en maxad Ford, 
utan numera två!  

Högbyggen med kompakta ytter-
mått blir alltmer populära och den 
ursprungliga beteckningen MPV 
har fått ge vika för MAV, vilket 
betyder ”Multi Activity Vehicle”. 
Här ska det finnas plats för hela 
familjen men även vattenskidor-
na om så önskas. Att det inte går 
att göra bilen sjusitsig i normalut-
förandet är löst på samma sätt som 
hos många andra tillverkare, man 
erbjuder en C-Max och en Grand 
C-Max där den senare sträckts ut 
fjorton centimeter för att ge plats 
åt sju resenärer.

Färgar din vardag
Även om mycket gott kunde 
sägas om dagens C-Max när 
den kom så var designen aldrig 
av det slag att man skrek av för-
tjusning. Den nya ser klart pig-
gare och fräschare ut – speciellt 
i testbilens kulör, vilken kallas 
”Limelight”. Ford C-Max är 
normalt femsitsig, vilket räcker 
för de flestas behov. Man sitter 
utmärkt i bekväma stolar och 
har dessutom bra benutrymme 
såväl fram som bak. Men om 
sittplatserna inte räcker så är 
det bara att slå till på en Grand 
C-Max för 15 000 kr extra, 
vilken har utrustats med eldriv-
na skjutdörrar på båda sidorna 
och en tredje sätesrad längst 
bak. Naturligtvis har interiör-
en fått en släng av sleven och ge-
nomgått en uppfräschning med 
bättre materialval samt betyd-
ligt modernare utseende, dä-
remot är knapparna små och 
plottriga. Utrustningen är bra 
och i stort sett allt som behövs 
finns som standard. Tja, kanske 
med undantag av en elektrisk 
handbroms - här måste man på 
traditionellt sätt rycka i en spak.

Nice bjuder på strålande 
vårväder med sol och ett här-
ligt doftande medelhav. Färden 
rullar norrut längs vindlande 

bergsvägar där C-Max får visa 
vad den går för. Under huven 
erbjuds inte mindre än fyra 
dieslar (95/115/140/163 hk) 
och tre bensinare (105/150/180 
hk). Vi rattade den meller-
sta bensinfyran á la 203 600 
kronor som är en mycket kom-
petent maskin med härlig kör-
känsla. 0-100 rullar på 9,4 sek-
under, toppfarten är 204 medan 
soppaförbrukningen ligger på 
imponerande 0,66 liter milen. 
Kombinationen med en sex-
växlad manuell låda är perfekt 
och enbart på riktigt låga varvtal 
avslöjar motorn att den faktiskt 
bara är på 1,6 liter. Körupple-
velsen är påtagligt underhål-
lande med fin styrning och bra 
gasrespons. Men visst märks 
det att testbilen är tjugo centi-

meter högre än exempelvis en 
Focus på de kurviga serpentin-
vägarna. Naturlagarna kan inte 

ens nya Ford C-Max råda över!  
JOHANNES GARDELÖF

BENGT DIEDEN

”C” vilken maxad Ford

FORD C-MAX 1,6 ECOBOOST TREND
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 5 700 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 600-4 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,9 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
265, längd 438, bredd 183, höjd 163. 
Tjänstevikt 1 385. Bränsletank 55 liter.  
Prestanda: Toppfart 204 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,4 sek.
Förbrukning/miljö: 6,6 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
154 g/km. 
Pris: 203 600 kronor. 
Plus för: Bra köregenskaper, bräns-
lesnål motor, smart paketering, ljud-
isoleringen.
Minus för: Instrumenteringen är väl-
digt silvrig, små pilliga knappar.

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.

Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare
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NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Proline
Sportpaket

Sportstolar
Sportchassi
Farthållare
Färddator

Originalstereo
SD-kortläsare

Audi A5 Sportback
nu med ett lysande 
erbjudande.

A5 Sportback TDI/170

359.900 kr


