
Vart fi rar man en även-
tyrslysten tjugoåring 
som dyrkas likt en gud i 
klassen?

Tja, naturligtvis där 
gudarna hör hemma – 
på Akropolis i Grekland.

Men det blir inget 
lugnt och sansat fi ran-
de, utan vi tar med oss 
födelsedagsbarnet på 
den ökända rallysträck-
an som ingår i Akropo-
lisrallyt. 

Häng med på ett tufft, 
skitigt, kittlande och 
vackert äventyr med 
Toyota RAV4.

Det fi nns mycket att fi ra just 
nu om man heter Toyota. 
RAV4 fyller tjugo år och det 
uppmärksammas över hela 
Europa med specialversio-
nen ”20th Anniversary” – 
utom i Sverige. 

Här kallas jubilaren ”Edi-
tion 50” då man istället fi rar 
att det är ett halvt sekel se-
dan varumärket hittade till 
Sverige. Året var 1964 och 
Toyota Crown fi ck de för-
sta kunderna att hosta upp 
16 900 kronor. 

Akropolisklippan höjer sig 
majestätiskt över den grekis-

ka huvudstaden och templet 
Parthenon är faktiskt världs-
berömt i bilkretsar. Marmor-
templet är nämligen inspira-
tionskälla till Rolls-Royce 
legendariska kylargrill och 
denna gudabenådade plats 
utgör starten för vårt egna 
lilla Akropolisrally. 

Toyota RAV4 är nu inne 
på fjärde generationen och 
utseendet liksom skriker ut: 
”jag är robust och stryktå-
lig”. Det känns naturligt-
vis tryggt när vi ska bestiga 
bergstoppar så höga att en-
bart molnen gör oss sällskap. 
Vår jubileumsmodell är 
fullsmetad med standardut-
rustning såsom backkamera, 

elektrisk baklucka, luftkon-
ditionering, pekskärm och 
18-tumsfälgar. 

Det vi saknar är en heder-
lig analog klocka då bäst-fö-
re-datumet för den digitala 
12-timmarsklockan känns 
passerat. Ett extra plus i kan-
ten ger vi istället till dörrar-
na som omsluter trösklarna, 
vilket gör att byxorna inte 
blir skitiga. 

Listig som en RAV
Toyota RAV4 Edition 50 
erbjuds med fyrcylindriga 
motorer: en bensinare på 
151 hästkrafter (270 800:-
) samt turbodieslar på 124 
(289 800:-) eller 150 hästar 

(303 800:-). 
Vårt äventyr genomfördes 

tillsammans med den mins-
ta dieseln och allt gick som 
smort trots den tuffa miljön. 
En lättarbetad sexväxlad ma-
nuell låda är standard tillika 
elektromagnetisk fyrhjuls-
drift. Arbetsprincipen är lik-
som tidigare framhjulsdrift 
vid normal körning men 

hamnar föraren i klistret så 
skickas kraften vidare till 
bakhjulen. 

Man kan även låsa kraften 
50/50 mellan axlarna, vilket 
fungerar upp till 40 km/h 
sedan återgår systemet till 
framhjulsdrift. Det blev ett 
tufft fi rande av tjugoåring-
en och efter ett par dagar i 
Akropolisrallyts hjulspår så 
har vår RAV4 bevisat att den 
tål och gillar tuffa tag. 

Naturligtvis spöade vi inte 

de gamla fartgudarna Carlos 
Sainz, Colin McRae eller 
Stig Blomqvist, men vi tog 
oss till målgången i Trikala 
med enbart en punktering i 
bagaget. Bilen som är listig 
som en RAV inger respekt!  

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf
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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-01 
och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILABSUMMER DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18, lör 10-15

Gudabenådat rally

TOYOTA RAV4 EDITION 50 2,0 D4-D 

Motor: 4-cyl turbodiesel med 

dubbla överliggande kamax-

lar och fyra ventiler per cyl. 

Max effekt: 124 hk vid 3 600 

varv/min. Max vridmoment: 

310 Nm mellan 1 600-2 400 

varv/min.

Kraftöverföring: Motorn fram, 

dynamisk fyrhjulsdrift. 6-väx-

lad manuell.

Fjädring: Skruvfj ädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fj äderben med undre 

triangellänk. Bak: dubbla 

länkarmar.

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel: 11,2 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 266, längd 457, bredd 

185, höjd 171. 

Tjänstevikt: 1 745. Bränsle-

tank 60 liter.

Prestanda:  Toppfart 180 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 11,0 sek. 

Förbrukning/miljö: 5,3 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 137 g/km.

Pris: 289 800 kronor. 

Plus för: Extrautrustad 

jubileumsmodell, rymlig och 

komfortabel, terrängegenska-

perna.

Minus för: Bara en digital 

12-timmarsklocka.

 Toyota RAV4 Edition 50 2,0 D4-D. 

Veckorna 27-30  
har vi sommaröppet!

 

Måndag - Fredag 06:30 – 17:00 Lördag 09:00 – 14:00
 

Välkomna !

Beijer i Älvängen 
Tel: 075-241 7050 

www.beijerbygg.se

Öppettider
Mån-Fre 6.30–18.00 

Lör 9.00–14.00 

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!

Just nu extra bra 
rabatt vid renköp!

Sista söndagen för 
säsongen! Öppet 12-15


