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Svepande sensuella lin-
jer i kombination med 
en välskulpterad rumpa 
och uppkäftig front är 
vad som kännetecknar 
nya Renault Clio.

Det var för 23 år se-
dan som modellen såg 
dagens ljus och mycket 
har hänt sedan starten 
1990. 

Tolv miljoner exem-
plar har lämnat fabri-
ken och Clion har även 
blivit utsedd till ”Årets 
Bil” inte mindre än två 
gånger.

Får man vara lite taskig eller 
snarare ärlig så har de tidi-
gare generationerna bjudit 
på ett något slätstruket 
intryck. Nya Renault Clio är 
något helt annat och vi begav 

oss till italienska Florens för 
att provköra årets hetaste, 
och måhända säkraste, fran-
syska. Den populära små-
bilen har nämligen kammat 

hem full pott i Euro NCAP:s 
krocktester.  

Liten, nätt & lätt
Utseendet är tufft för att inte 
säga kaxigt och ögat låter sig 
först luras att det är en två-
dörrars coupé. Fransmän-
nen har nämligen knyckt 
designtricket med att ha 
dolda bakre dörrhandtag. 
Fronten med den lätt välvda 
motorhuven möter de stora 
strålkastarna som nu även 
begåvats med LED-ljus. 

Bakpartiet är kanske inte 
designmässigt lika starkt som 
resten av bilen, men avgöran-
det ligger ju alltid i betrakta-
rens ögon. Inredningen är 
elegant med bekväma säten 
och kanske ska vi säga ett sär-
skilt tack för att instrumen-
ten sitter bakom ratten och 
inte i en centrerad ”bula” 

på instrumentpanelen som i 
Renault Twingo. 

Nu har hastighetsmäta-
ren stora, tydliga digitala 
siffror och den är flankerad 
av en analog varvräknare till 
vänster och bränslemätare 
till höger. Dessutom finns 
ett multimedia-system med 
integrerad sjutums pekskärm 
som går utmärkt att koppla 
upp mot internet. 

Trepip imponerar
Under huven är den största 
nyheten att Renault Clio 
erbjuds med trecylindriga 
maskiner. Den lilla turbo-
laddade bensintrean på 90 
hästar dricker bara 0,45 liter 
milen och har ett fjuttigt 
utsläpp på 104 gram per kilo-
meter. Ännu fjuttigare är die-
selversionen dCi 90 som bara 
behöver 0,34 liter milen och 

har ett utsläpp på 90 gram. 
För att göra det hela än 

mer krångligt så erbjuds 
även båda dessa motorer i en 
ultragrön version med högre 
utväxling och bättre aero-
dynamik och vips står det 
”Optimized” efter modell-
beteckningen. Om du är ute 
efter den billigaste grund-
modellen á 129 900 kronor 
så ingår dock en gammal 
bekant bensinfyra på 75 häst-

krafter vars soppaförbruk-
ning är hela 0,55 liter milen. 

Å andra sidan skulle vi 
aldrig komma på tanken att 
välja bort den nya bensin-
trean som går osedvanligt 
mjukt med diskret stämma. 
Det rör sig om 10 000 extra 
i pengar fast betydligt mer i 
körglädje!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Årets hetaste fransyska?

RENAULT CLIO ENERGY TCE 90 AUTHENTIQUE

Motor: 3-cyl bensinmotor med 
enkel överliggande kamaxel och 
fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 90 hk vid 5 250 varv/minut. 
Max vridmoment: 135 Nm vid 2 500 
varv/minut.  
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.    
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: McPherson-fjäderben. Bak: 
Torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel: 10,6 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram och 
trummor bak. ABS. Antispinn/sladd.  

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
259, längd 406, bredd 173, höjd 145. 
Tjänstevikt 1 084. Bränsletank 45 
liter.   
Prestanda: Toppfart 182 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 12,1 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
104 g/km.
Pris: 139 900 kronor exkl. luftkon-
ditionering.  
Plus för: Formgivningen sticker 
ut, snygg/välbyggd interiör, trevlig 
motor
Minus för: Luftkonditionering 
kostar 5 900 kr extra

Renault Clio Energy TCe 90 Authentique.

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Fredag-söndag 15-17 februari i Ale Gymnasium

skolcupen2013@aleibf.se senast 3/2. 

SPORTLIFE SKOLCUP

För 16:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?


