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VOLVO service 2.0
BAKOM NAMNET DÖLJER SIG ÅR AV  
ERFARENHET OCH SPECIALKOMPETENS.
Volvoverkstan är den enda verkstad som garanterat  
kan erbjuda dig den unika kombinationen av  
Volvo Originaldelar, Volvometoder och din  
personliga tekniker som är specialutbildad  
av Volvo. Din bil förblir en Volvo, inte minst  
när det gäller säkerhet och kvalitet.  
Beviset är en stämpel i serviceboken.
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I Volvo Service 2.0 ingår en rad förmåner, utöver 
det självklara men unika – Volvo Originaldelar, 
Volvometoder och Volvoutbildade tekniker. 
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VOLVO SERVICE 2.0
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årsmodell 2004

SKADEVERKSTAD
kOMPLETT SKADEVERKSTAD
MED PLÅT OCH LACK 

 Vi reparerar små och stora skador

 Kompetens att reparera de flesta bilmärken
 Vi hjälper till med allt från skadebesiktning 

    till kontakten med ditt försäkringsbolag
 Vi finns där för dig när skadan är framme

SERVICE CENTER SERVICE CENTER

Lilla Edet
Göteborgsvägen 12
0520 - 49 00 63
www.stendahlsbil.se

Lilla Edet
Göteborgsvägen 12
0520 - 49 00 60
www.stendahlsbil.se

DIN SKADEVERKSTAD I ÄLVÄNGEN

Vindrutebyten

Älvängen

Göteborgsvägen 56

0303-746 179

www.hardesjobil.se

Skadeverkstad

0707-536 330

Lackering

0707-555 783

HARDESJÖ BIL HARDESJÖ BIL
SERVICE CENTER SERVICE CENTER

BARCELONA. Vi befi n-
ner oss vid den olym-
piska simbassängen i 
Barcelona och på en 
specialbyggd ställning 
hänger en Ford B-Max 
vars dörrar är vända 
mot himmel och vatten. 

Bobby Hanton, som 
bland annat varit Da-
niel Craigs stuntman 
i alla Bondfi lmer, gör 
sig redo att hoppa från 
tian. 

Ford är ute på djupt 
vatten - han ska näm-
ligen dyka rakt igenom 
nya B-Max. Bobby 
lyckas och prestationen 
används nu i reklam-
syfte. 

Låt oss möta bilen 
som lever på hoppet.

Namnet ger egentligen 

helt fel associationer efter-
som B-Max är familjebilen 
som helt saknar B-stolpar. 
Därmed blir insteget till 
kupén gigantiskt, eller vad 
sägs om hela 150 centime-
ter på en kaross vars total-
längd är 408? Tja, det är så 
brett att man exempelvis kan 
dyka rakt igenom bilen från 
tionde trampolinen. Men är 
nya Ford B-Max ett rejält 
magplask eller en trippel 
mollbergare som får oss att 
tappa andan?
B-Max är en lika praktisk 
som snygg familjefraktare. 
Nospartiets långt utdragna 
strålkastare gör utseendet 
elegant, likaså de skulpterade 
sidorna och accentuerade 
hjulhusen. 

Sneglar vi lite längre bak 
på vänstersidan så sitter tank-
luckan, vilket kanske inte 

ser så spännande ut. Men 
skenet bedrar - för äntligen 
är det separata tanklocket ett 
minne blott och själva luckan 
fungerar som ett lock. Smart! 

Låt oss nu ”dyka in” i 
kupén på nya Ford B-Max. 
Inredningen är knappast 
någon vågad historia men 
allt kan piffas upp med hjälp 
av tre utrustningsnivåer, där 
den ena är elegantare än den 
andra. Insteget till baksätet 
är en riktig höjdare tack vare 
de praktiska skjutdörrarna, 
vilket även gör det enkelt 
att ta sig in samt ut på smala 
parkeringsplatser. Dessutom 
öppnas dörrarna inte längre 
bakåt än bilen är lång, vilket 
hindrar att man slår i något 
bakom bilen. 

Med alla säten på plats 
ryms 318 liter bagage, men 
detta kan öka till 1 386 bero-
ende på hur många säten du 
väljer att fälla.

Under huven erbjuds 
ett helt stim med motorer: 
bensinare på 90, 100, 105 
respektive 120 hästkrafter 
samt två dieslar på 75 respek-
tive 95. Vi har testkört den 
största tillika trecylindriga 
bensinaren, vilket är en trev-
lig maskin som klarar hund-
rastrecket på 11,2 sekunder, 
toppar 189 km/h och vars 
förbrukning ligger på snåla 
0,49 liter milen. 

Körupplevelsen är påtag-
ligt underhållande med fin 
styrning och bra gasrespons. 
Eftersom B-Max saknar 
B-stolpar så är karossen 
gjord i höghållfasthetsstål 
samtidigt som dörrarna för-
stärks med högklassigt preci-
sionsstål. 

Vid en olycka fungerar 
alltså dörrarna som en krock-
bur och låser fast i varandra. 
Krocksäkerheten är hög 

med åtta krockkuddar och 
att bilen dessutom har en 
livräddare som automatiskt 
ringer upp larmcentralen vid 
en olycka gör väl knappast 
saken sämre? Ford är abso-
lut inte ute och simmar med 
nya B-Max. Det är en ovan-
ligt praktisk bil som många 
familjer snarare kommer att 
dyka upp än ner i!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Ford lever på hoppet

FORD B-MAX TITANIUM 1,0 ECOBOOST
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 120 
hk vid 5 500 varv/min. Max vridmo-
ment: 200 Nm mellan 1 400-4 500 
varv/min.  
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 249, 
längd 408, bredd 175, höjd 160 Tjäns-
tevikt 1 279. Bränsletank 48 liter.

Prestanda: Toppfart 189 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 11,2 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,9 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
114 g/km.
Pris: 184 800 kronor.
Plus för: Smarta bakre skjutdörrar, 
rymlig och trivsam kupé och snål 
bensinmotor.
Minus för: Gammeldags antenn och 
huvpinne.

Bakdörrarna är praktiska 
skjutdörrar, vilket är be-
kvämt och enkelt.

Nya Ford B-Max är inte ute och simmar. Det är en ovanligt praktiskt bil, värd att provköra.


