
VECKA 39         NUMMER 35|26 MOTOR

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km. *Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

 1 950 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN

KRONOR *

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

När en bil kommit halv-
vägs in i sin livscykel så 
är det dags för upp-
fräschning. 

Det kan ske efter kon-
stens alla regler, men 
i fallet Toyota Yaris så 
har över tusen kompo-
nenter modifierats eller 
helt bytts ut.

Modellen är helt en-
kelt halvvägs till himlen 
och ”mitt-i-livet-versio-
nen” borde rimligtvis 
vara den bästa. 
På pappret är dagens 
testbil redan en vinnare, 
men hur fungerar den i 
verkliga livet? 

Toyota Yaris rullar nu in på 
sitt tredje år och är en suc-
cé som bara under förra året 
såldes i 173 000 exemplar. I 
Bil Swedens topplista ligger 
bilmodellen på plats num-
mer fjorton och tittar vi på 

topplistan för miljöbilar så 
innehar Yaris Hybrid en sta-
bil åttondeplats.

Stor i käften
Designen på föregångaren 
var något trist och slätstru-
ken. Men nu har stora saker 
hänt och vad vi ser är varu-
märkets nya formspråk ”X”. 
Utseendet är tufft och kaxigt 
med kryssformen i nosen 
samt den omisskännliga gril-
len. Baken känns välbekant, 
men det har tillkommit nya 
lyktor, lite mera krom och 
annorlunda stötfångare. 

Även interiören känns 
igen, men en välkommen ny-
het är att ratten nu kan juste-
ras på både höjden och läng-
den. Vidare har färgskärmen 
på mittkonsolen växt till sig 
medan instrumenteringen är 
densamma. Priset börjar från 
129 900 kronor och redan i 
basutförandet ”Life” så är 
standarden riktigt bra med 

luftkonditionering, ljudan-
läggning med sex högtalare, 
USB-uttag och ett 60/40-de-
lat baksäte.  

Under huven erbjuds pre-
cis som tidigare bensinmoto-
rer på 69 respektive 99 häst-
krafter eller en diesel på 77. 
Vi har dock testat Yaris Hy-
brid som kostar från 163 900 
och även här är tekniken sig 
lik. Det innebär en bensinfy-
ra på 77 hästar som arbetar 
tillsammans med en elmotor 
på 61 vars batterier orkar 
driva bilen ett par kilometer. 

Hela maskineriet har ge-
nomgått en rejäl bantnings-
kur och dessutom har de 
tjugo seriekopplade nickel-
metall-batterierna fått kor-
tare laddningstid. Toyota 
Yaris Hybrid har fortfarande 
den steglösa CVT-lådan som 
vi försökt förtränga sedan 
vi sågs sist. Ärligt talat, den 
har blivit bättre men motorn 
vrålar fortfarande likt en 

uppretad galt då plattan åker 
i mattan. 

Det bästa har vi dock spa-
rat till sist. Köregenskaperna 
har nämligen förbättrats re-
jält tack vare ett uppstyvat 
chassi och omarbetad fjäd-
ring. Toyota Yaris må vara 
halvvägs in i himlen, men 
succé-resan är långt ifrån 
slut.

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf

Nya Volvo XC90 tar oss 
från Kosteröarna till ett 
vintrigt Idre Fjäll.

Resan fortskrider till 
ett sommarklätt Ös-
terlen vidare mot den 
bedårande utsikten vid 
Lapporten.

Storforsen visar upp 
sig från sin bästa sida 
och minuten senare be-
finner vi oss mitt i Fiby 
urskog. 

Det svenska ursprung-
et förmedlas med hjälp 
av ljud, ljus och bild 
under världspremiären 
av nya Volvo XC90. E

n storsatsning där to-
talt 75 miljarder kronor 
står på spel. 

Hur mycket pengar är en 
miljard? Det kan vara svårt 
att greppa, men en miljard är 
tusen miljoner. Om vi skulle 
räkna till en miljard nonstop 
och samtidigt leka med tan-
ken att varje tal tar i genom-
snitt fyra sekunder att uttala 
så tar det 125 år. Volvo satsar 

otroliga 75 miljarder kronor 
och omsätter vi istället varje 
krona till en sekund så mot-
svarar tiden 2 377 år.  

Hammare från Tor
Det är lika imponerande som 
skräckinjagande siffror som 
Volvos vd Håkan Samuels-
son presenterar för oss. ”Kan 
ingen sätta siffrorna i någon 
form av perspektiv” säger 
han och skrattar ängsligt. 

Det är just det vi gjort. 
För majoriteten av alla mil-
jarder har Volvo byggt en ny 
karossfabrik i Göteborg, ta-
git fram en helt ny plattform 
som kallas SPA och det för-
sta rullande resultatet är nya 
Volvo XC90. Efter en färg-
stark show med den senaste 
3D-tekniken i gränslandet 
mellan virtuellt och verklig-
het så står den där. 

Nya Volvo XC90. Fron-
ten ger ett storartat intryck 
och även själva kylaremble-
met är nytt, men ändå inte. 
Inspirationen kommer näm-
ligen ifrån järnloggan som 
prydde de allra första bilarna 
från Hisingen. Vidare har 

strålkastarna begåvats med 
identitetshöjande varselljus 
som formats efter ett lig-
gande ”T”. Ljusen kallas för 
Tors hammare och vid inste-
get till den sjusitsiga kupén 
så möts vi dessutom av en 
blågul flagga.  

Kristall från Orrefors
Flaggan är snyggt placerad i 
läderklädselns sidosömn och 
förmedlar budskapet ”made 
in Sweden” på ett kristall-

klart sätt. På tal om kristall 
så märks även ursprungs-
landet på automatlådan som 
finns med en handgjord väx-
elspak från Orrefors. Det är 
så hjärtat smälter på en äkta 
smålänning. 

Under huven erbjuds en 
rad olika motoralternativ 
med såväl bensin som diesel. 
Alla är dock fyrcylindriga 
trots att värstingen har det 
luriga motornamnet T8. Det 
är helt enkelt en laddhybrid 

med en fyra i fronten och en 
elmotor i baken. ”Motorns 
effekt på 400 hästkrafter på-
minner dock om en V8” sä-
ger Håkan Samuelsson och 
tänker säkert i det tysta på 
USA. 

Frågan är nämligen om 
tricket går hem hos ameri-
kanarna? Volvo har på tio 
år mer än halverat sin för-
säljning i staterna och nya 
XC90 måste ändra på detta. 
Inledningsvis kommer en 

specialutgåva av XC90 D5 
AWD som kallas ”First Edi-
tion” och som enbart tillver-
kas i 1927 exemplar, vilket 
symboliserar Volvos födelse-
år. Priset blir 789 000:- och 
försäljningen sker enbart på 
Volvos hemsida. 

Under nästa år lanse-
ras även versioner från 
495 000:- och som naturligt-
vis kan köpas direkt från din 
återförsäljare. Heja Sverige!

Johannes Gardelöf

Räkna med nya XC90  

Halvvägs till himlen med Toyota

Volvo XC90 T8.

TOYOTA YARIS 1,5 HSD LIFE

Bensinmotor: 4-cyl med dubbla 

överliggande kamaxlar och fyra 

ventiler per cyl. Max effekt: 77 

hk vid 4 800 varv/min. Max 

vridmoment: 111 Nm vid 3 600 

varv/min.

Elmotor: Permanent magnet. Max 

effekt: 61 hk. Max vridmoment: 

169 Nm.   

Kraftöverföring: Motorerna fram, 

framhjulsdrift. Steglös CVT-låda. 

Fjädring: Fram: McPherson-fjä-

derben. Bak: Torsionaxel. 

Styrning Elservo. Vändcirkel: 11 

meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg Axelavstånd 

251, längd 395, bredd 170, höjd 

151. Tjänstevikt 1 170. Bränsle-

tank 36 liter.   

Prestanda: Toppfart 165 km/h. 

Acceleration 0-100 km/h 11,8 

sek.

Förbrukning/Miljö: 3,3 liter per 

100 km under blandad körning. 

CO2: 75 g/km.

Pris: 163 900 kronor.  

Plus: Låg bränsleförbrukning, 

bjuder på körglädje, kvali-

tetskänslan

Minus: Drivlinan låter onödigt 

mycket

Toyota Yaris 1,5 HSD Life.


