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Förändringarnas vind har 
svept in över Leipzig. Det är 
nämligen just här tyskarna 
tillverkar sin värdiga utma-
nare till konkurrenter som 
Audi Q3 och Mini Coun-
tryman. Vi syftar givetvis på 
BMW X1 och trots att bilen 
bara har fyra år på nacken 
känner tyskarna att det är 
dags för en makeover - om än 
en diskret sådan. Vi har tagit 
ut svängarna ordentligt och 
konstaterar snabbt att det här 
är ett ”ex” som vägrar släppa 
greppet!  

Dagens trend är inte 
längre fyrhjulsdrift utan 
ett tufft utseende, men hos 

BMW kan du både äta kakan 
och ha den kvar. Här kan 
du välja mellan bak eller 
framhjulsdrift och det tuffa 
utseendet får du på köpet. 
Men det är inget billigt nöje 
då instegspriset börjar på 
279 000 kronor för sDrive18i 
och sträcker sig till 365 900 
för xDrive25d. 

Allt mer tilltalande
Man skulle kunna tro att 
BMW X1 har varit och 
besökt någon av Hollywoods 
alla skönhetskliniker inför 
den kommande USA-lanse-
ringen. En botoxbehandling 
senare och förändringarna 

finns där, men är svåra att se. 
En rynka mindre kan jämfö-
ras med strålkastare som fått 
en ny kromsarg eller blinkers 
som hoppat upp till back-
speglarna. 

Med andra ord är du inte 
bekant med ansiktet blir det 
svårt att se finliret. Går vi 
istället vidare till interiören 
är det något som läkarna 
skulle kalla för ett ”lyckat 
ingrepp”. Kunderna hade 
måhända velat se lite fler för-
ändringar, men känslan man 
slås av är - varför ändra på ett 
vinnande koncept? 

Mittkonsolen har dock 
fått en viss förfining och här 
finns även en ny ”Eco-Pro-
knapp” som på ditt kom-
mando säger åt styrenheten 
att spara maximalt på bräns-
let. Bagaget sväljer 420 liter, 
men fäller man den bakersta 
sätesraden kan du stuva in 
hela 1 350. 

En miljöklassad
Valmöjlighet betyder frihet, 
men när man kikar på moto-
ralternativen till BMW X1 
kan man börja undra om det 
inte får motsatt effekt. Under 
huven erbjuds inte mindre än 
åtta olika maskiner varav tre 
är bensinare i effektspannet 
150 till 245 hästkrafter samt 
fem dieslar på 116 till 215. 

Samtliga motorer är tur-

bofyror som begåvats med 
start/stopp-teknik oavsett 
om du har den sexväxlade 
lådan eller hostat upp 21 000 
kronor för en åttastegad 
automat. Ändå är det bara 
bakhjulsdrivna 20d Effe-
cientDynamics som kvalar 
in som miljöbil och det med 
nöd och näppe med sina 119 
gram koldioxid. Är du ute 
efter fyrhjulsdrift så erbjuds 
det till två av de största ben-
sinmotorerna samt tre av 
dieslarna. 

Oavsett vad du väljer så 

är väghållningen inget att 
klaga på. BMW X1 har en 
utpräglad personbilskänsla 
som lockar fram en stor por-
tion entusiasm bakom ratten 
samtidigt som bilen är trygg-
heten själv med full pott i 

EuroNCAP´s krocktester. 
Visst är det här ett nygam-
malt ”ex” som vi gärna åter-
upptar kontakten med!  

JENNY NILSSON
JOHANNES GARDELÖF

Vägrar släppa greppet

BMW X1 XDRIVE25D
Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 218 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 450 Nm mellan 
1 500-2 500 varv/minut.  
Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: dubbla triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med hydrau-
liskt servo. Vändcirkel: 11,8 meter.  
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS, DCS 
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 

276, längd 445, bredd 180, höjd 155. 
Tjänstevikt 1 660 kg. Bränsletank 
61 liter. 
Prestanda: Toppfart 205 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 6,8 sek. 
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
154 g/km. 
Pris: 365 900 kronor. 
Plus för: Härlig motor med snål 
förbrukning, bjuder på rikligt med 
körglädje,snygg och prydlig interiör, 
hög säkerhet.
Minus för: Snåla garantier med 
tanke på priset, hård och stötig 
fjädring.

BMW X1 xDrive25d.


