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Subaru Forester 2.0D SX
2012, dragkrok, 995 mil. ............................259.900 kr
Subaru WRX STI 
2010, 9098 mil ................................................ 219.900 kr
Saab 9-5 Vector 2.0 TiD4 
2010, 160hk, Aut, 5790 mil ...................... 209.900 kr
Chevrolet Matiz 0.8 51 hk 
2009, 6900 mil ................................................... 39.900 kr
Nissan Qashqai +2 1.6 dCi 4x4 
(130 hk), 2011, 3868 mil ............................ 219.900 kr
Opel Corsa 1.2 Enjoy 5 dörrars, 85 hk
2011, 3451 mil, Ecoflex  ................................. 89.900 kr
Volvo XC60 D AWD SUMMUM
2012, Aut,7880 mil ........................................ 289.900 kr
Volvo V50 1.8F
125hk, 2009, 7600 mil ................................ 109.900 kr
Opel Corsa 1.2 Enjoy 3 dörr 
2006, 12650 mil ................................................ 39.900 kr
Volkswagen Scirocco TSI 160
2014, 29 mil...................................................... 249.900 kr
Citroën C3 1,6 HDI
110 hk, 2009, 9203 mil.................................. 56.900 kr

Kontantinsats / inbytesbil 20%. Ränta 4,95%, 72 mån.
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BIOGASSTATION OCH 
LADDSTOLPAR I ALE

Ta dig fram mitt i naturen
Tillhör du dom som 
gillar att titta på televi-
sionens naturprogram, 
men är alldeles för slö 
för att planera en egen 
expedition? 

Det är ju så mycket 
smidigare att vara ”mitt 
i naturen” med hjälp av 
fj ärrkontrollen. 

Men nu fi nns det inga 
undanfl ykter längre. 

Toyota tar dig näm-
ligen med till djur- och 
växtriket utan att fl åset 
påverkas. 

Men se upp för 
stubbar och stenar - för 
vem vill göra åverkan 
på en Land Cruiser för 
709 900 kronor?  

I varje människa brinner en 
eld, en sprakande lägereld. 
Vildmarkslivet blir populä-
rare för varje år och kanske 
är det förklaringen till ter-
rängbilsboomen. Lusten att 
bestiga bergspass, ratta runt 
i gyttjebad och korsa stor-
stadsdjungeln lockar varje år 
tusentals svenskar att köpa 
sig en ”skogsmulle”. Frå-
gan är om nya Toyota Land 
Cruiser 150 klarar mulles-
kolan? 

Vilse i kupén
Det sägs att varenda avkrok 
på moder jord har haft be-
sök av en Land Cruiser och 
med tanke på att sju miljo-
ner exemplar sålts världen 
runt de senaste sextio åren 

så är det säkert sant. För tar 
man sig inte fram med den-
na fyrhjulsdrivna mastodont 
så kvarstår bara fl yget som 
alternativ – eller snöskoter. 
Faktum är att Land Cruiser 
används som observatörsbil 
på Sydpolen. 

Det gäller nämligen att 
hålla huvudet kallt när man 
forcerar den maximala längs- 
och sidolutningen på 42 gra-
der. Interiören bjuder på en 
rejäl uppryckning och nåde 
den som vågar smeta lerväl-
ling på den utsökta läder-
klädseln. Man slipper dess-
utom känna sig bortkommen 
bakom ratten eftersom både 
navigationssystem och kom-
pass ingår till Premium-ver-
sionen. 

För sanningen är att man 
lätt kan känna sig lite vilsen 
i kupén. Det fi nns nämli-
gen utrymme i överfl öd och 
sju personer kan titta ner på 
medtrafi kanterna. 

Ingen badkruka
Det är just storleken som är 
hemligheten bakom Land 
Cruisers popularitet runt 
hela världen. Bilens ytter-
mått får alla att haja till, men 
ändå är den lika smidig i tra-
fi ken som en balettdansös i 
Svansjön. Kanske är det ock-
så därför bilen klarar att vada 
i sjuttio centimeters vatten. 
På våra breddgrader erbjuds 
Land Cruiser med en urstark 
turbodiesel på 190 hästkraf-

ter vilken accelererar till 
hundra på 11 sekunder och 
toppar 175. 

Men vem bryr sig om det 
i terrängen? Här handlar is-
tället diskussionen om bilens 
fyrhjulsdrift, körprogram, 
lågväxlar och den ställbara 
fjädringen. Markfrigången 
är 22 centimeter och till alla 
äventyrares hjälp fi nns fyra 
kameror som ger en hel-
hetsbild runt hela bilen och 
varenda sten uppmärksam-

mas på instrumentpanelens 
färgskärm. 

Det känns tryggt när man 

”landkryssar” mitt i naturen!        
Johannes Gardelöf
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TOYOTA LAND CRUISER 150 3,0 D-4D PREMIUM

Motor: 4-cyl turbodiesel med 

dubbla överliggande kamaxlar 

och fyra ventiler per cylinder. 

Max effekt: 190 hk vid 3 400 

varv/min. Max vridmoment: 

420 Nm mellan 1 600-3 000 

varv/min. 

Kraftöverföring: Fyrhjulsdrift. 

5-stegad automat med elek-

trisk hög och lågväxel.

Fjädring: Skruvfj ädring och 

krängningshämmare. Fram: 

dubbla triangellänkar. Bak: 

fyra momentstag.         

Styrning: Kuggstång med ser-

vo. Vändcirkel: 11,6 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 279, längd 478, bredd 

189, höjd 185. Tjänstevikt 2 

495. Bränsletank 87 liter.   

Prestanda: Toppfart 175 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 11,0 sek.

Förbrukning/Miljö: 8,1 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 213 g/km. 

Pris: 709 900 kronor. 

Plus: Arbetshäst i terrängen, 

fantastik komfort, köregen-

skaperna.

Minus: Varför en 12-timmar-

sklocka?

Toyota Land Cruiser 150 3,0 
D-4D Premium.


