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Komplett installation 
inkl 4 meter skorsten 48.500:- 

Pris nu  38.000:- 
Efter ROT-avdrag. Avser standardinstallation.

Gäller t o m 15 mars 2012

Välj bland 7 Contura 
kaminer och spara upp till 4800:- 
(varav gåva till ett värde av 1400 kr ingår).

Kaminer för varje hem
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CONTURA 820T
Ord. pris 18.900:-

JUST NU 
17.900:-

CONTURA 560T
Ord. pris 23.700:-

JUST NU 
21.900:-

Alla kampanjmodellerna hitta r Du 
på www.contura.se

Mer 
mys vid 
brasan

           Gåva!
Frukostset från 

Höganä s Keramik 
medföljer vi köp av 

kampanj kamin. 
Levereras tillsammans 

med kaminen. 
Värde 1 400:-

Nyhet!

Spiskassetter från Keddy

Från 17.000:- 
inkl standardinstallation
Efter ROT-avdrag. Avser standardinstallation.

Jøtul F 373 
Nu 18 400:–
rek. ord. pris 20 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

Jøtul F 377 
Nu 25 000:–
rek. ord. pris 27 500:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

Keddy Carisma 
inkl 4 meter 
skorsten 
med installation 61.000:-

Pris nu  
48.000:- 
Efter ROT-avdrag. Avser 
standardinstallation.

Visste du att ordet 
Zafira betyder ”succé” 
på arabiska? 

Du ser förvånad ut! 
Några som läst sina 
arabiska glosor var led-
ningen för Opel. 

I slutet av nittiotalet 
lanserades den rullande 
succén, men det ingen 
kunde förutse var om 
familjebilen skulle leva 
upp till sitt namn. 

Nu vet vi svaret: 
Opeln blev en kas-
sako som älskades 
av stora familjer med 
liten budget och nu 
ska bedriften göras om 
med nya Zafira Tourer. 
Vi har tagit reda på om 
tyskarna lyckats.

Opel Zafira blev flexbilarnas 
mästare då den presenterades 
1999. Den var stor och rymlig 
med plats för sju åkande. Med 
färre passagerare kunde man 
enkelt fälla ner den tredje sä-
tesraden i golvet och vips 
hade man ett stort bagage. 

Barnfamiljerna jublade 
och 2,2 miljoner exemplar 
har rullat ut ur fabriken. Nu 
har utvecklingsavdelningen i 
Rüsselsheim filat ytterligare 
på finesserna och det arabis-
ka namnet har kompletterats 
med ”Tourer”.  

”Lounge” på hjul
Utseendet har blivit betydligt 
tuffare och fronten påminner 
om elbilen Opel Ampera. Vi 
bjuds på en välskulpterad 

kaross som avslutas med ett 
maffigt bakparti. Inredning-
en är ljus och luftig - mycket 
tack vare den högt uppdrag-
na vindrutan som övergår i ett 
stort glastak. 

Flexibilitet är vad man 
mest förknippar den tidigare 
generationen med och nu har 
teknikerna även tänkt till vad 
gäller den andra sätesraden. 
I Zafira Tourer har det blivit 
tre separata säten som kan 
fällas platt ner i golvet och 
stuvas om var och en för sig. 

Genom att fälla och snurra 
mittsätet så förvandlas exem-
pelvis ryggstödet till ett be-
kvämt armstöd. Loungesäte-
na á 2 900 kronor kan dess-
utom justeras 28 centimeter 
i längsled, men i det baker-
sta läget måste tredjeklassen 
slopas - alltså de två uppfäll-
bara stolarna längst bak. 

Det blir för trångt om sa-
ligheten och att det snarare är 
nödplatser är inget att hymla 
om. Resenärerna i framsätena 
går det absolut ingen nöd på 
och instrumenteringen känns 
fräsch.  

Lyckad uppföljare
Just nu lanseras Opel Zafira 
Tourer med fyrcylindriga 
motoralternativ med start/
stopp-system. Det är bara 
att välja och vraka mellan en 
bensinare på 140 hästar (226 
900:-) samt turbodieslar på 

130 (245 900:-) respektive 
165 hästkrafter (262 900:-
). Vi provkör den sistnämn-
da maskinen på krokiga och 
knixiga vägar i trakterna 
kring tyska München. 

Men vi taxar naturligt-
vis även ut på autobahn där 
vi snabbt går igenom de sex 
växlarna samtidigt som hund-
rastrecket försvinner av bara 
farten eftersom toppen nås 
vid 208 km/h. 

Ändå känns det höga 
tempot bekvämt både för oss 
samt turbodieseln som arbe-
tar under huven. Tyskarna 
erbjuder även en gasversion 
på 150 hästar (255 900:-) och 
inom kort släpps en busigare 

bensinmotor som har OPC-
emblem på bakluckan. 

Frågan är om barnfamil-
jerna kommer att fortsätta 
jubla åt nya Zafira Tourer? 
Självklart - namnet må vara 

tretton år gammalt men de-
signen och finesserna gör 
bilen ung på nytt! 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

En rullande ”succé”

OPEL ZAFIRA TOURER 2,0 CDTI
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
165 hk vid 4 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 350 Nm vid 2 500 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar och 
krängningshämmare. Bak: halvstel 
axel med wattlänk. 
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,4 meter.
Bromsar: Skivor fram och bak. ABS. 

ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 276, 
längd 466, bredd 188, höjd 169. Tjäns-
tevikt: 1 733. Bränsletank: 58 liter. 
Prestanda: Toppfart 208 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,8 sek.
Förbrukning/miljö: 5,2 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 137 
g/km. 
Pris: 262 900 kronor. 
Plus för: Flexibel familjefraktare, 
många fiffiga lösningar, köregenska-
perna, snygg design.
Minus för: Knapphysterin på mitt-
konsolen, trångt i tredje sätesraden.

Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi.


