
NUMMER 39         VECKA 43| 27MOTOR

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB 
KAMPANJ!

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

Transporter Skåp 2,0 TDI 102 hk inkl. Cargopaket
Utrustad med bl.a. AC, parkeringsvärmare, dragkrok, 

NU: 214.900:– exkl moms (ord. pris 240.900:–) eller 2.490:–/mån*

Volkswagen Transporter. 
Det prisvärda originalet.

Bränsleförbrukning Transporter skåp vid blandad körning från 7,2l/100 km, 190 g CO2/km. *Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar så 
långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos

Tjeckernas bästsäljare 
Skoda Octavia kommer 
nu i ny kostym redo att 
ta sig an kuperade land-
skap och lerig terräng. 

Fyrhjulsdriften från 
Haldex gör nya Octavia 
Scout till en riktig skog-
smulle och karossens 
oömma utseende kantas 
av robusta stötfångare, 
skyddslister och plastin-
klädda hjulhus. 

Vi är likt scouterna 
redo för en ordentlig 
provkörning i tyska 
Hamburg.

Skoda Octavia Combi har 
vunnit en rad prestigefulla 
utmärkelser och nu kommer 
familjefavoriten i en tuffa-
re förpackning med högre 
markfrigång. Jämför vi kom-
bin med Scouten så har mark-
frigången höjts med 3,3 cen-
timeter och mäter nu 17,1. 
Det är inte speciellt mycket, 
men räcker faktiskt till.

Nya Scout är i botten en 
Octavia Combi men har be-
gåvats med ett lite ruffare ut-
seende. Profilen känns verk-
ligen muskulös med robusta 
stötfångare och svarta plastin-
klädda hjulhus, trösklar och 

skyddslister. Kontrasterande 
till det svarta är takrailsen och 
backspegelkåporna som har 
aluminiumlook. 

Inredningen är i stort sett 
densamma som i Octavia 
bortsett från ett Scout-em-
blem i nederkant av ratten 
och på växelspaksknoppen. 
Utrymmena är riktigt gene-
rösa och här kan du lasta hela 
610 liter bagage eller 1 740 
som mest om du väljer att fäl-
la baksätet. 

Tjeckernas fiffiga prylar 
i form av den dubbelsidiga 
bagagerumsmattan, varnings-
väst under förarsätet, skräp-
korg i passagerardörren och 
isskrapan i tanklocket får man 
även till nya Scout. Dessutom 
finns säkerhetssystem som 
automatisk broms, varning 
vid körfältsbyte, trötthetsvar-
nare och adaptiv farthållare 
med avståndshållare till fram-
förvarande bil.

Säker framkomlighet
Tre motoralternativ kommer 
att finnas till kundernas för-
fogande, alla turboladdade 
fyror med start/stopp-teknik. 
De två dieslarna är på 150 
(258 900:-) respektive 184 
hästkrafter (284 100:-) samt 
en bensinare på 180 hästar 
(264 500:-). Den mindre die-
seln har en sexväxlad manu-
ell låda som standard medan 

den stora oljebrännaren och 
bensinaren har en sexväxlad 
automat. 

Skodan är glädjande nog 
en riktig arbetshäst och får 
nu dra upp till två ton. Driv-
systemet är det senaste från 
svenska Haldex och beräknar 
hela tiden hur kraften mellan 
fram- och bakaxel ska fördelas 

för att få en så optimal driv-
ning som möjligt. 

Annars ligger merparten, 
upp till 90 procent, på fra-
maxeln vilket ger den bräns-
leeffektivaste drivningen och 
dessutom har bilen fått 25 
procent bättre grepp. Skoda 
Octavia Scout är en trevlig 
bekantskap med förstklassiga 

utrymmen för både åkande 
och bagage. Dessutom har bi-
len säker framkomlighet med 
fyrhjulsdrift och därmed blir 
hela begreppet lite som med 
scoutrörelsen. Alltid redo!

Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson

Alltid redo med Scout

SKODA OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI 4X4

Motor: 4-cyl turbodiesel med 

dubbla överliggande kamax-

lar och fyra ventiler per cyl. 

Max effekt: 184 hk mellan 

3 500–4 000 varv/min. Max 

vridmoment: 380 Nm mellan 

1 750-3 250 varv/min.

Kraftöverföring: Motorn 

fram, fyrhjulsdrift. 6-växlad 

DSG-låda.

Fjädring: Skruvfjädring och 

krängningshämmare. Fram: 

McPherson-fjäderben. Bak: 

multilänkaxel. 

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel: 10,3 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 268, längd 469, bredd 

181, höjd 153. Tjänstevikt 

1 559. Bränsletank 55 liter.   

Prestanda: Toppfart 219 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 7,8 sek.

Förbrukning/Miljö: 5,1 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 134 g/km. 

Pris: 284 100 kronor. 

Plus: Mycket valuta för peng-

arna, komforten går inte klaga 

på, fyrhjulsdriften och jisses, 

vilka utrymmen.

Minus: Dragpaketet kostar 

7 900 kr extra.

Skoda Octavia Scout 2,0 TDI 4x4.

Nissan Juke.

Ögonbrynslyftaren 
Nissan Juke väcker 
många reaktioner och 
den fräcka designen 
sticker verkligen ut från 
mängden.

Det är fyra år sedan 
japanerna lanserade 
Juke och sedan starten 
har den sålts i över 
430 000 exemplar i 
Europa.
Designen är av typ ”love it or 
hate it” och utseendet kantas 

av en omarbetad front samti-
digt som den svulstiga baken 
fått en ny stötfångare. 

Inuti är det mesta sig likt 
och den motorcykelinspire-
rade inredningen lever kvar, 
men en nyhet är ett öpp-
ningsbart panoramatak som 
du kan kryssa för i tillvals-
listan.

Hitta din stil
Med hjälp av ”Nissan De-
sign Studio” kan du pimpa 
allt ifrån backspeglar, trösk-

lar, ratt, stolar, takvinge och 
fälgar för att sätta din per-
sonliga touch på bilen. Juke 
har fått rejäl kritik för sin 
låga bagagevolym, men nu 
har man fixat till detta och 
crossovern sväljer hela 40 
procent mer bagage, vilket 
resulterar i 345 liter. 

Under huven erbjuds ben-
sinare på 94, 115 respektive 
117 hästkrafter samt dieslar 
på 110 respektive 190. Lite 
senare kommer även Nismo 
RS på 220 hästar och önskas 

fyrhjulsdrift så finns det en-
bart till den största dieseln. 
Nissan Juke känns pigg på 
vägen fast någon körupp-
levelse utöver det vanliga 
bjuds det knappast på. 

Utseendet är tufft och 
möjligheten att knåpa ihop 
sin egna unika bil gör nya 
Nissan Juke extra intressant. 
Priset för den helgalna ja-
panen startar från 151 490 
kronor.

Jenny Nilsson
Staffan Swedenborg 

Designa din egen Nissan Juke


