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Mitsubishi köper man hos

Det är exakt tjugo år sedan Audi A8 gjorde entré och 

under årens lopp har det bli-
vit tre generationer, där den 
senaste kom 2010. Även den 
förra modellen hade allt man 
kunde önska sig och lite till. 
Så vad kan möjligtvis ha för-
bättrats? Jo, motorerna har 
blivit effektivare, designen 
elegantare och finesserna är 
än mer sofistikerade.

Tid för massage
Om du är intresserad av nya 
Audi A8 så måste du först 
bestämma om du vill ha den 
långa eller korta hjulbasen. 
514 centimeter eller 527 och 
pristillägget är 3 846 kro-
nor - per centimeter. Alltså 
50 000 spänn totalt! De-
signteamet har gått varligt 
fram då man gjort faceliften. 
Stötfångare, grill och motor-
huv har fått elegantare linjer 
medan strålkastarna har för-
setts med 25 rörliga lysdio-
der. Även baktill har det hänt 
saker: stötfångaren har blivit 
smäckrare och även här är 
det LED-lampor för hela 
slanten. 

En slant som för övrigt 
börjar från 830 000 kronor 
men som snabbt kan öka med 
300 000 ytterligare beroende 
på motorval. Invändigt är det 

aluminium, läder och ädelträ 
som gäller så vi behöver väl 
knappast påpeka att komfor-
ten är suverän. Framsätena 
går att få med såväl ventila-
tion som massage och hos-
tar du upp 54 000 kronor så 
ingår två eljusterbara bakfå-
töljer. För ytterligare 13 400 
kan du lägga champagnen på 
kylning däremellan. Det är 
ingen mÅTTA på lyxen… 

Sista refrängen 
Precis som tidigare finns det 
ett helt koppel motoralter-
nativ, men alla är finjustera-
de. Valet står mellan en ben-

sinsexa på 310 hästkrafter 
eller en åtta på 435. Vill du 
hellre köra med diesel i tan-
ken så finns en sexa på 258 
hästar och därutöver en åtta 
på 385. Vi provkörde den 
sistnämnda maskinen som 
begåvats med dubbelturbo 
och vars vridmoment på 850 
Nm ligger i den mindre last-
bilsklassen. 

Bränsleförbrukningen är 
ändå godkänd eftersom fyra 
av de åtta cylindrarna stängs 
av när de inte behövs. Tip-
troniclådan är åttaväxlad och 
manövreras med en liten 
knubbig spak som liknar gas-

reglaget till en lustjakt. 
Suget när den fyrhjuls-

drivna besten drar iväg im-
ponerar, eller vad sägs om 
att klara 0–100 km/h på 4,7 
sekunder? Köregenskaperna 
är exemplariska och de sago-
lika bromsarna får vår Audi 
A8 att niga tungt mot asfal-
ten. ”If I were a rich man” 
så hade nya Audi A8 tillde-
lats en plats i garaget. Det 
är nämligen en lyxbil som 
absolut inte sjunger på sista 
versen!  

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf
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Det är sjutton år sedan 
Volvo 850 kombi klädde 
upp sig med hjälp av 
”hasplåtar” i plast och 
fyrhjulsdrift. 

I sitt nya tuffa utseen-
de fick den heta Cross 
Country, men på baga-
geluckans emblem stod 
det kort och gott: XC. 

Det hann bli tre gene-
rationer XC70 för nu har 
äventyrslustan tagits 
över av lillebror Volvo 
V40 Cross Country. 

Häng med på ett 
iskallt testuppdrag till 
jämtländska Kall.   

Väglaget runt Kallsjön är 
sämsta tänkbara och snöyran 
är som en vit vägg framför 
vindrutan. Inne i den om-
bonade kupén sitter vi och 
diskuterar skillnaden mellan 
en Cross Country och XC. I 
begynnelsen var det just ing-
en skillnad. 

Det var exakt samma bil. 
Men nu är det spikat att 
namnet XC ska vara förbe-
hållet de stora grabbarna 

XC60 och XC90, medan 
Cross Country ska vara en 
variant på redan befintliga 
karosser. 

Driver inte med alla
Förutom att markfrigången 
höjts med en centimeter till 
14,5 sitter vi totalt fyra cen-
timeter högre i framstolarna 
och jämfört med vanliga V40 
finns här en rad detaljer som 
särpräglar Cross Country. 
Utöver de tuffa tröskelskyd-
den och hasplåtar lite var 
stans, har bilen också fått 
större hjuldimension som 
numera tillåter 19-tummare. 

Fyrhjulsdrift kommer dä-
remot enbart att finnas till 
två av bensinmotorerna: T4 
samt T5. Då kan man fråga 
sig varför? Fyrhjulsdrift lig-
ger helt enkelt inte i topp på 
de äventyrslystna kundernas 
önskelista, men det gör dä-
remot ett tufft utseende - för 
att ta Volvo på orden. 

Kontrasterna är störst i 
fronten med den maffiga 
svarta stötfångaren mot det 
kopparfärgade nospartiet 
och grillen med sitt grova 
bikakemönster. De kromade 

listerna runt sidorutorna har 
blivit svarta liksom de yttre 
backspeglarna och på taket 
sitter långa rails. 

Vilken ljusshow
Exteriörfärgen heter ”Raw 
Copper” och går även igen 
i inredningens sömmar och 
på mittkonsolen. Sju olika 
stämningsbelysningar finns 
också, vill man inte hålla på 
att pilla själv så finns en in-
ställning som anpassar ljuset 
från rött till blått beroen-
de på innertemperaturen. 
Komforten är på topp både 
fram och bak, men baga-
geutrymmet á 335 liter är 
inte mycket att hurra för. 

Under huven erbjuds 
fem motoralternativ varav 
tre är dieslar på 115, 150 
respektive 177 hästkrafter. 
Minstingen kostar 253 000 
kronor och lever dessutom 
upp till den nya miljöbilsde-
finitionen, men vill du hellre 
köra med bensin i tanken så 
är det bara att hosta upp yt-
terligare fjorton tusenlappar. 
Då erbjuds turbofyran T4 
på 180 hästkrafter medan 
den starkaste tillika dyraste 

i gänget är turbofemman T5 
AWD på 254 hästar och vars 
prislapp börjar från 337 900. 

För dessa pengar får man 
vissa privilegier såsom fyr-
hjulsdrift, sexstegad auto-
matlåda och att färden till 
hundra rullar på 6,4 sekun-
der. Volvo V40 Cross Coun-
try T5 AWD är en pålitlig 
och trygg vinterbil här på 
baksidan av Åreskutan. Men 
lockar pisten så är det ändå 
säkrast att ta skidorna!

Johannes Gardelöf
© CNP

Visst är det 
kallt i Kall

VOLVO V40 CROSS COUNTRY T5 AWD

Motor: 5-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cylinder. Max effekt: 254 

hk vid 5 400 varv/minut. 

Max vridmoment: 360 Nm 

mellan 1 800-4 200 varv/

minut.

Kraftöverföring: Motorn 

fram, fyrhjulsdrift. 6-stegad 

automat.  

Fjädring: Skruvfjädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fjäderben med undre 

tvärlänk. Bak: multilänkaxel.  

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel 10,9 meter. 

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 265, längd 437, bredd 

180, höjd 146. 

Tjänstevikt 1 658. Bränsle-

tank 57 liter.  

Prestanda: Toppfart 210 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 6,4 sek.

Förbrukning/miljö: 8,3 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 194 g/km. 

Pris: 337 900 kronor.

Plus för: Fyrhjulsdriven kör-

glädje, komforten är på topp, 

säkrast i klassen.

Minus för: Litet bagageut-

rymme.

AUDI A8 4,2 TDI QUATTRO

Motor: V8 turbodiesel med 

dubbla överliggande kamaxlar 

och fyra ventiler per cylinder 

Max effekt: 385 hk vid 3 750 

varv/minut. Max vridmoment: 

850 Nm mellan 2 000-2 750 

varv/minut. 

Kraftöverföring: Motorn 

fram, fyrhjulsdrift. 8-växlad 

automatlåda.   

Fjädring: Luftfjädring, dubbla 

triangellänkar, krängnings-

hämmare och justerbara 

stötdämpare runt om.

Styrning: Kuggstång med 

elmekanisk servo. Vändcirkel: 

12,5 meter.  

Bromsar: Ventilerade skiv-

bromsar fram och bak. ABS. 

Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 299, längd 514, bredd 

195, höjd 146. Tjänstevikt 2 

155. Bränsletank 82 liter.   

Prestanda: Toppfart 250 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 4,7 sek.

Förbrukning/Miljö: 7,4 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 194 g/km.

Pris: 955 000 kronor.      

Plus för: Komfort och teknik 

slår det mesta, största 

möjliga tyssstnad, fantastisk 

prestanda.

Minus för: Passar inte allas 

plånbok.

Volvo V40 Cross Country T5 
AWD.

 Audi A8 4,2 TDi quattro.

Det är inte konstigt att vi nynnar på den gamla 
slagdängan ”If I were a rich man”. 

Strax därefter glider vi ner i skinnsätena och 
dörrarna åker igen med en diskret duns likt ett 
kassaskåp av modell Franz Jäger. 

Startknappen trycks in och åtta cylindrar vaknar 
till liv. 

Då återstår bara frågan som ställs på sin spets i 
vårt nynnande musikalstycke. ”Om jag hade peng-
ar” hade valet då blivit nya Audi A8?  

Ingen mÅTTA på lyxen


