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Det fräcka utseendet 
väcker starka känslor 
och mycket hänger på 
dörrkonstruktionen. 

”Friskt vågat, hälften 
vunnet” säger ord-
språket och det gäller 
i alla högsta grad för 
koreanen som bjussar 
på tre dörrar men fyra 
sittplatser. 

Plötsligt framstår 
sportbilsköpet vara 
rena klippet. Men är det 
samma ”klipp” i maski-
neriet? 

Hyundai Velosters unika ka-
rossdesign är inspirerad från 
motorcykelvärlden och är 
milt sagt uppkäftig. Från det 
stora luftintaget i grillen till 
den skulpterade motorhuven 
med de svarta A-stolparna 
som påminner om hjälmvisi-
ret hos en motorcyklist. Det 
stora öppningsbara glastaket, 
som kostar 15 000 kronor, 
sträcker sig hela vägen bak 
ända tills bagageluckan tar 
över.

Sportig formgivning
Lika kaxigt som nospartiet är 

aktern med sina högt placera-
de bakljus samt dubbla mitt-
placerade avgaspipor. Samma 
”mc-tänk” genomsyrar in-
redningen där instrumentpa-
nelen är vågformad och ven-
tilationsutblåsen ska likna av-
gaspiporna på en hoj. 

Hela inredningen går i 
svart med aluminiuminspire-
rade paneler och en förhöjd 
sportkänsla ger de silverglän-

sande fotpedalerna med små 
gummiduttar. 

De skålade framsätena 
håller inälvorna i ett järn-
grepp och även komforten i 
baksätet är på topp, så länge 
man är två till antalet. Det 
kryllar av spännande detaljer 
i designen och mest udda är 
dörrkonstruktionen. 

Det finns nämligen tre: 
en ganska lång på förarsidan 
och två kortare på passage-
rarsidan. Handtaget till bak-
dörren har samtidigt gömts 
skickligt, vilket förvandlar 
bilen till en tredörrars sport-
coupé. 

Osportig motor
Ska vi vara lite ”elaka” så 
hittas det minst sportiga 
under huven. Där arbetar vis-
serligen en nyutvecklad ben-
sinfyra på 140 hästar tillsam-
mans med en distinkt sex-
växlad låda. Noll till hundra 
rullar på 9,7 sekunder medan 
toppfarten är 201. 

Siffrorna är knappast upp-
hetsande och motorn lever 

inte upp till vad det fräcka 
utseendet lovar – fast med 
hjälp av ljudtrimning så bjus-
sas våra öron på ett någorlun-
da sportigt ”sound”. Men det 
hörde vi inte så mycket av då 
testbilens feta 18-tumsfäl-
gar skodda med 215/40-däck 
bullrade i högsta laget. En 
sexa hade naturligtvis suttit 
fint, nu är det inte så. 

Om vi istället vänder på 
steken så är soppaförbruk-
ningen 0,65 liter milen och 
priset riktigt lockande. Hy-
undai Veloster finns lager-
förd i två utrustningsnivå-
er: ”V1” som innehåller det 
mesta för 214 900 kronor och 
fullsmetade ”V2” som kan bli 
din för 239 900. 

Den senare bjussar på na-
vigationssystem, backkame-
ra, halvläderklädsel samt en 
ljudanläggning på 450 watt. 
Visst är det här ett prisvärt 
dragplåster – fast utan det 
rätta draget. 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Färden går ljudlöst genom 
pittoreska småbyar, vilka 
ligger som ett pärlband längs 
den franska Marseille-kus-
ten. För att inte störa idyllen 
är körläge ”ZEV” valt, vilket 
betyder att det bara är elmo-
torn som driver nya Peugeot 
508 RXH. 

Men när vi så vill kan vi 
väcka turbodieseln och har 
då 200 hästkrafter att leka 
med.

Jämfört med 508 kombi 
så har RXH-versionens 
kaross blivit både bredare, 
högre samt begåvats med en 
markfrigång på 18 centime-
ter. Även grillen har fått ny 
design med tre fräcka ljuspa-
neler på varje sida och det är 
onekligen mer ”skogsmulle” 
än ”fina gatan” över desig-
nen. 

Peugeot vill att formen 
ska upplevas som äventyrs-
lysten och det understryks 
med hasplåtar och plastsjok. 

Frågan är bara hur prak-
tiskt det är med jättefälgar 
på 18-tum? Instrumentpane-
len är som väntat densamma 
som i ”vanliga” Peugeot 508 
men sätesklädseln i alcantara 
är unikt för 508 RXH. 

En annan viktig detalj är 
ljudisoleringen som förbätt-
rats och man kan verkligen 
njuta av tystnaden när elmo-
torn jobbar. Att testbilen är 
481 centimeter lång märks 
inuti eftersom utrymmena 
räcker mer än väl. 

Vi sitter utmärkt i fram-
sätena och även resenärer i 
baksätet kan sträcka på sig 
utan problem.

Under huven arbetar en 

turbodiesel på 163 hästkraf-
ter och bak knuffar elmotorn 
på med sina 37. De kan driva 
var och en för sig eller till-
sammans och då blir bilen 
även fyrhjulsdriven. 

Vid behov, låt säga om 
man skulle behöva köra om, 
är det bara att stampa till på 
gaspedalen och vips vaknar 
200 hästar. Bränsleförbruk-
ningen är extremt låga 0,41 
liter milen och koldioxidut-
släppet 107 gram/km eller 
noll då man susar fram med 
eldrift. Körsättet är i princip 
som i vilken bil som helst 
men ändå inte. 

Med hjälp av ett vred kan 
vi nämligen välja mellan fyra 
olika körprogram. I ”autolä-
get” väljer bilens dator hur 
mycket diesel- respektive 
elmotorn ska jobba. 

Med ”sportläget” blir 
hela drivlinan rappare och 
vid ”4WD” samarbetar båda 
motorerna. 

Om du däremot ställer 
reglaget på ”ZEV” är det 
bara elmotorn som jobbar 
och batterierna räcker till 
en halvmils körning om du 

inte toppar mer än 60 km/h. 
Siffrorna talar för Peugeot 
508 RXH – vilket även gäller 
priset. Vad sägs om 385 000 
kronor fullutrustad och klar?
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Bilen morrar nästan 
lite förföriskt då varv-
räknarnålen närmar sig 
6 000 varv. 

De 136 hästarna släp-
per loss när man lägger 
i ettan och lättar på 
kopplingen. 

Japanen greppar tag 
i asfalten på stubinen 
och enligt faktabladet 
ska nya Suzuki Swift 
Sport klara sprinten till 
hundra på snabba 8,7 
sekunder. 

Låt oss dra ut på 
vift med en sportigare 
Swift!

Det blir lätt lite bökigt att 
ta sig in i baksätet då Suzuki 
Swift Sport enbart har tre 
portar, men fyra personer 
erbjuds ändå relativt gott om 
plats. Inredningen skiljer sig 
inte speciellt mycket från den 
”vanliga” kärran, men har 
begåvats med sportsäten och 
sportratt med läckra röda 
sömmar. 

Tuffast är Suzuki Swift 
Sport bakifrån där den har 
en liten takspoiler men också 
dubbla avgaspipor, vilket ger 
bilen ytterligare ett lyft. 

Swift Sport saknar dock en 
sak och det är ljudisolering. 

I farter över nittio kan man 
glömma att lyssna på radio 
då både väg- och däckljud är 
mer än vad öronen pallar. 

Hittills har vi sett Swift 
med en fyrcylindrig bensi-
nare på 94 hästkrafter eller 
en turbodiesel på 75, men i 
Swift Sport jobbar istället ett 
yrväder som levererar 136 
ivriga hästar med 98 oktan 
i tanken. Noll till hundra 
rullar på 8,7 sekunder och 
med plattan i mattan så visar 
hastighetsmätaren 195 km/h. 

Suzuki har alltid varit 
duktiga på fyrhjulsdrift och 
därför är det förvånande att 
vi får hålla tillgodo med driv-
ning på framhjulen. Men 
köregenskaperna är ändå 
klart glada och stundtals liv-
liga. Priset är 166 900 kronor 
och stålarna ger mest bus för 
pengarna just nu!
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Redo för lite bus?
Suzuki Swift Sport.

Hyundai Veloster 1,6 GDI V2

Dragplåster utan drag

HYUNDAI VELOSTER 1,6 GDI V2
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
140 hk vid 6 300 varv/minut. Max 
vridmoment: 166 Nm vid 4 850 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare. Fram: fjäderben med 
undre triangellänk. Bak: torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 265, 
längd 422, bredd 179, höjd 140. Tjäns-
tevikt 1 260. Bränsletank 50 liter.
Prestanda: Toppfart 201 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,7 sek.
Förbrukning/miljö: 6,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
148 g/km. 
Pris: 239 900 kronor. 
Plus för: ra pris och generösa garan-
tier, hög standardutrustning, läcker 
formgivning, kvalitetskänslan.
Minus för: Motorn lever inte upp till 
designen, dålig bakåtsikt.

När siffrorna talar
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Dagens testbil är en intressant fransos med två 
motorer, tre lysande lejonklor, fyra drivhjul, fem 
sittplatser och automatlådan har sex lägen. 

Ändå kan nya Peugeot 508 RXH köras med noll 
i utsläpp. 

Tja, siffrorna talar sitt tydliga språk och diesel-
hybriden lär bli succé trots att en färsk undersök-
ning jämför bränslet med senapsgas. Peugeot 508 RXH.


