
Vill du ha en småbil som 
sticker ut och som inte 
är så torr som namnet 
antyder?

Citroën C4 Cactus är 
årets hetaste småbilsny-
het och skakar verkli-
gen liv i varumärkets 
fornstora epitet som 
tillverkare av snillrika 
fordon med fantastiskt 
korkade detaljer.

Nya Cactus är kort 
sagt lika trendig, enkel 
och smart som den klas-
siska lillcittran 2CV.

Alltså en bil som löser 
problemen vi inte visste 
fanns.  

”Varför köra i samma hjul-
spår? Nu får det vara nog”. 
Det var designern Mark 
Loyds ord till styrelsen för 
Automobiles Citroën S.A. 
och resultatet ser vi här idag. 
En småbil som är mer vild 
och galen än någonsin. Vad 
sägs om luftkuddar på sidor-
na, en hel soffa framtill och 
dörrar som öppnas med lä-
derstroppar?

Snacka om kuddkrig 
Cactus bygger på samma 
bottenplatta som vanliga 
C4, men har fått kortare 
överhäng. Längden är bara 
är 415 centimeter men djär-
vheten är desto större. Titta 
bara på luftkuddarna eller 
AirBump som fransmännen 
kallar dem vilka placerats 
i fronten, baken och längs 
sidorna. AirBump är som det 
låter, alltså små luftkuddar. 

Är det ett skämt? Nej, inte 
alls. Det fungerar på samma 
sätt som bubbelplasten man 
använder som emballage och 
skyddar mot bland annat 
dörruppslag. Luftkuddar-
na finns i fyra olika färger 
medan själva bilen erbjuds 
i tio läckra kulörer. Låt oss 
nu hoppa in i vår test-Cac-
tus som lackerats i ”hello 
yellow” och interiören håller 
vad det tuffa utseendet lovar. 

Framsätena har exempel-
vis utformats som en soffa 
och instrumentpanelen är 
riktigt smakfull. Baksätet 
har fått designen av en hem-
trevlig tresitssoffa medan de 
bakre sidorutorna bara kan 
tippas utåt. ”Popout” kallas 
det på Citroën-språk. 

Allt är digitalt 
Framför ratten som är av-
fasad i nederkant sitter en 
färgskärm där bland annat 
hastigheten visas med di-

gitala nuffror. Sedan finns 
en sjutums pekskärm uppe 
på mittkonsolen från vilken 
man styr alltifrån musik till 
navigation. Allt är digitalt 
och alla analoga mätare är 
bannlysta från kupén. Under 

huven erbjuds inledningsvis 
två ”gröna” motorer. Du kan 
välja på antingen en trecy-
lindrig bensinare på 82 häst-
krafter á 139 900 kronor el-
ler en fyrcylindrig dieselspis 
på 92 som kan bli din för 179 
900.

Maskinerna bjuder inte 
på några jättesensationer vid 
provkörningen i Amsterdam 
men är snåla, bekväma och 
lättkörda. Citroën skakar än 
en gång om bilindustrin och 
många undrar säkert varför 
man valde namnet Cactus? 
”Kaktusen dricker lite och 
har förmågan att överleva 
hur illa man än behandlar 
den” säger designern Mark 
Loyds. Tja, visst är det ett 
passande namn för en oöm 
lillcittra som sticker ut och 
taggar upp alla!

Johannes Gardelöf
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Under golvet gömmer sig 
batteripacken och när det är 
dags för laddning viker man 
bara undan Renaultloggan i 
nosen och pluggar in slad-
den.

Under huven arbetar en 
elmotor på 88 hästkrafter 
i normalläge eller 60 hk i 
Eco-mode. 0-100 rullar på 
13,5 sekunder samtidigt 
som bilen toppar 135 knyck. 
Fransmännen påstår att man 
tar sig 21 mil på en laddning, 
men den siffran ska man nog 
ta med en rejäl nypa salt. 
Det tar nio timmar att få full 
kräm i batteriet och till bilen 
medföljer en laddbox att sät-
ta på väggen. 

Även installationen ingår 
då den måste monteras av en 
elektriker. Bor du i lägenhet 
kan det bli problem att hitta 
en placering och en vanlig 
230-volts laddare är tyvärr 
tillbehör. Även om bilen är 
din så kan du inte köpa loss 
batteriet utan detta får du 
hyra. Vad månadskostnaden 
landar på är olika beroende 
på hur långt du kör men pri-
set startar från 799 kronor i 

månaden om du håller dig 
under 1 250 mil om året. 

Grundpriset börjar på 
209 900 kronor och räknar 
du med supermiljöbilspre-

mien på 40 000 är du vips 
nere i 169 900. Å andra si-
dan landar batterihyran på 
9 588 kronor om året, men 
då behöver du inte oroa dig 

när batteripacken sjunger på 
sista versen!

 Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson
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Vi har semesterstängt  
veckorna 30, 31, 32

Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

Fransmännens nya 
elskling sticker ut från 
mängden och då snack-
ar vi inte bara om den 
tuffa designen utan 
även prislappen.

Renault Zoe är nämli-
gen den billigaste elbi-
len på marknaden, men 
allt har en baksida.

I köpet ingår inga 
batterier utan dessa får 
man istället hyra och 
utan energikällan är 
bilen faktiskt värdelös.

Fördelen är att när det 
gamla gjort sitt är det 
bara att hämta ett nytt.

Nu är det bara att tuta 
och köra!  

Namnet Zoe härstammar 
från grekiskan och betyder 
liv. Vi rullar iväg nästintill 
ljudlöst, men för att inte 
skrämma ”livet” ur fotgäng-
are finns även tre olika var-
ningsljud att välja mellan i 
farter upp till 30 km/h. Men 
föredrar man att susa fram 
helt obemärkt i trafiken så 

går det utmärkt att stänga 
av oljudet med ett simpelt 
knapptryck.

Följer trenden
Designen ser något uppblåst 
ut med den starkt marke-
rade motorhuven, de smala 
blåtonade strålkastarna och 
luftintaget under det stora 
Renaultemblemet. Sido-
linjerna är desto elegantare 
och fransmännen har fallit 
för designtrenden med dol-
da handtag till bakdörrar-
na. Dessutom kännetecknas 
bakpartiet av en liten ut-
stickande takvinge och även 
här återfinns de blåtonade 
ljusen. 

Vi öppnar dörren och sät-
ter oss bakom ratten på nya 
Renault Zoe och upptäcker 
ganska snart att inredningen 
till större del är lånad från 
Clio. På mittkonsolen trånar 
en stor pekskärm som visar 
information om bland annat 
körsätt och räckvidd. Däri-
nunder finns de sedvanliga 
reglagen för exempelvis luft-
konditionering, följt av väx-
elväljare och avslutningsvis 
en klassisk handbromsspak. 

Mitt namn är Zoe

RENAULT ZOE

Elmotor: Permanentsynkron 

elmotor på 88 hk och 222 

Nm. 

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. Steglös 

automatlåda.

Fjädring: Skruvfjädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fjäderben med undre 

triangellänk. Bak: halvstel 

axel.

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel: 10,5 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 259, längd 408, bredd 

173, höjd 156. Tjänstevikt 

1 468. Batterityp Litium-jon.  

Prestanda: Toppfart 135 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 13,5 sek. 

Elförbrukning: 1,46 kWh/mil. 

Räckvidd 15 till 21 mil.  

Pris: 209 900 kr / 169 900 

kr inkl. supermiljöbilspremie. 

Batterileasing 799:-/mån.

Plus för: Billigast på mark-

naden, alltid fräscht batteri, 

hygglig räckvidd.

Minus för: Batterihyran riske-

rar bli dyr, 230-volts laddare 

ingår ej.

CITROËN C4 CACTUS E-HDI 92 ETG6

Motor: 4-cyl turbodiesel med 

enkel överliggande kamaxel 

och två ventiler per cylinder. 

Max effekt: 92 hk vid 3 750 

varv/minut.

Max vridmoment: 230 Nm 

vid 1 750 varv/minut.

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-växlad 

robotiserad växellåda.

Fjädring: Skruvfjädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: McPherson-fjäderben. 

Bak: bakåtriktade bärarmar. 

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel: 10,9 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 261, längd 416, bredd 

195, höjd 153. Tjänstevikt 

1 250. Bränsletank 50 liter.

Prestanda: Toppfart 176 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 12,0 sek. 

Förbrukning/miljö: 3,5 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 92 g/km.

Pris: 179 900 kronor. 

Plus för: Läckraste småbilen 

just nu, bekväm och lättkörd, 

smarta lösningar, bra komfort.

Minus för: Baksätet kan bara 

fällas i ett stycke.

Renault Zoe.

Cactus taggar upp alla

Citroën C4 Cactus e-HDi 92 ETG6.


