
Det är sannerligen inte 
lätt att hitta säkra 
investeringar, speciellt 
inte i dessa svåra eko-
nomiska tider. 

Den andra generatio-
nens Kia Sorento fi ck 
full pott med sina fem 
stjärnor i Euro NCAP:s 
krocktest men trots 
detta nöjer sig inte 
koreanerna som nu 
blickar framåt och gör 
dagens testbil bättre 
samt tryggare än före-
gångaren. 

Nu återstår det bara 
att se om nya Sorento 
är en säker investering?

Skillnaden mellan att ha 
pengar på banken eller en 
bil hemma i garaget är att du 
inte behöver meddela någon 

att du tänker ta ut din egen 
bil på en tur. Det är ingen 
som ifrågasätter vart du ska 
åka eller kommer med beske-
det att tyvärr så blir det ingen 
sväng till affären idag. ”Du 
måste meddela oss minst en 
vecka innan om du vill ta ut 
din egen bil från garaget”.

Ingen liten koloss
Att lyckas med ett snyggt 
ansiktslyft är ungefär lika 
svårt som att ”lyfta” peng-
arna från det egna sparkon-
tot, men koreanerna har 
verkligen lyckats och resul-
tatet är knappast fy skam. I 
nosen hittar vi bland annat 
en ny elegant grill, strål-
kastare med LED-ljus samt 
uppfräschad stötfångare. 
Interiören känns rymligare 
och har så också blivit trots 
att Sorento inte växt. Kia har 
istället ändrat inredningen 
och där igenom lyckats trolla 
fram några extra centimeter 
åt passagerarna. Man färdas 
utmärkt och vägbruset är 

numera ett minne blott. 
Bullernivån har minskat 

tack vare den nya strukturen 
med en helt ny bottenplatta, 
vilket även är den största 
nyheten, tillsammans med 
en uppgraderad framvagn. 
Andelen lättare höghållfast-
hetsstål har ökats till en fjär-
dedel, vilket har resulterat i 
ett viktras på 100 kilo men 
trots detta är Sorento ingen 
liten koloss med sina dryga 
två ton.

Diesel all the way
Under motorhuven bultar 
en dieselfyra på 197 hästar, 
vilket resulterar i att hundra-
strecket nås på 9,9 sekunder 
samtidigt som toppfarten 
landar på 190. Är du på jakt 
efter en bensinare så blir 
svaret ”aniyo”, alltså nej på 
koreanska. 

Likt den föregående gene-
rationen erbjuds endast ett 
motoralternativ, vilket är 
perfekt för dig som lider av 
beslutsångest. Grundpriset 

startar på 314 900 för den 
manuella lådan och väljer du 
till automat får du plussa på 
med 15 000 kronor. I priset 
ingår likt tidigare generöst 
med utrustning och i sam-
band med att säkerheten 
uppgraderats ingår nu även 
parkeringsassistans samt 
dödavinkel-varnare. 

Vägegenskaperna är sta-
bila men skulle det krisa till 
sig så kopplas drivsystemet 
blixtsnabbt om från att tidi-
gare haft 95 procent på fram-
hjulen till en jämn drivning 
med 50-50. Dessutom har 
nya Kia Sorento ytterligare 
två finesser som standard: 
”Hill Start Assist” som ser till 
att man inte rullar bakåt då 
man startar i uppförsbackar 
och ”Down Hill Brake” som 

bromsar bilen till 8 km/h i 
nedförsbackar. Så visst är nya 
Kia Sorento en säker inves-
tering! JENNY NILSSON

STAFFAN SWEDENBORG
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KIA SORENTO EX 2,2 AUTOMAT
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 197 
hk vid 3 800 varv/minut. Max vrid-
moment: 436 Nm mellan 1 800-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-stegad automat.  
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. Fram: 
fjäderben med undre triangellänk. 
Bak: dubbla länkarmar.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,9 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. EBD. 

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
270, längd 469, bredd 189, höjd 170. 
Tjänstevikt 1 919. Släpvagnsvikt: 
2 000. Bränsletank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 9,9 sek.
Förbrukning/miljö: 6,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
178 g/km.
Pris: 329 900 kronor.
Plus för: Hög standardutrustning, 
bra klipp i dieselfyran, köregenska-
perna och Härlig komfort.
Minus för: Några kilos övervikt och 
ingen bensinare.

Kia Sorento EX 2,2 Automat.

En ”säker” investeringEn ”säker” investering

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde
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KUNGÄLV. Träning lig-
ger i tiden.

I Kungälv öppnade 
Sportlife sin fjärde 
klubb i lördags.

– STC vänder sig till 
de som vill träna lite 
mer avancerat, lite mer 
elitinriktat och mycket 
med kroppen som 
motvikt, säger Peter 
Hedström.

STC – Sportlife Training 
Center, hade premiär i lör-
dags. Klubben ska svara upp 
mot det allt större intresset 
för funktionell träning, det 
som i folkmun kallas Crossfit.

– Det känns bra att vi nu 
kan erbjuda en renodlad lokal 
för de som vill ge träningen 
en ny dimension. Här finns 
inga maskiner, utan här är 
det skivstång, kettlebells och 
ringar som gäller, säger Peter 
Hedström och ler nöjt.

Lokalen på Solbräcke 
industriområde i Kungälv 
beskrivs som Nordens häfti-
gaste box för Crossfitinspire-
rad träning. Förutom indivi-

duell träning genomförs även 
gruppträning i en särskild 
bur. Här är det främst den 
populära och kampsports-
liknande gruppträningen 
Fight som lockar. Träningen 
som utförs på STC är defi-
nitivt annorlunda jämfört 
med övriga Sportlifeklub-
bar. Istället för att pressa sig 
trött i klassiska styrke- och 
konditionsmaskiner hänger 
medlemmarna i taket och tar 
sig fram likt klätterapor. En 
imponerande träningsform 
som självfallet inte passar alla 
– första gången.

– Nej, det där är grymt 
jobbigt och kräver träning, 
men det är kul. Det här är 

rena himmelriket för oss som 
gillar att utmana varandra 
och utveckla oss själva inom 
träning, säger en crossfi-
tengagerad medlem Johan 
Blomqvist.

Crossfit har exploderat 
världen över, men få trä-
ningsinstitut har vågat satsa 
på rena träningsklubbar 
enbart inriktade på funktio-
nell träning.

– Just därför kommer den 
här klubben att göra succé. 
Det finns inget likt denna, 
avslutar Johan Blomqvist.

Per-Anders Klöversjö
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Crossfi t – nu i Kungälv
– Sportlife har byggt Nordens häftigaste box

Simon Person, Ivan Castillo och Johan Blomqvist 
gillar funktionell och crossfi tinspirerad träning. Nu 
har de fått en "egen" box att utöva träningen i.

Ivan Castillo med vänner tar sig fram längs Ivan Castillo med vänner tar sig fram längs 
taket, en krävande träningsform som få gym taket, en krävande träningsform som få gym 
erbjuder.erbjuder.

Fighting. Populär gruppträning som Henrik Olsson och Peter Hedström demonstrerar.


