
VECKA 04         NUMMER 02|14 MOTOR

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER

GEDIGEN MASSIV

LÅNGÖ vit
fr. 1.695:- 2.395:-

FÅRÖ vit 
Klart glas 3.295:- 4.195:-
Frostat glas 3.995:- 4.995:-

MALÖ ek
5.795:- 7.295:-

BÅTÖ ek
Frostat glas
5.995:- 7.495:-

RAMSÖ  vit
1.895:- 2.395:-

BERGÖ  vit
1.895:- 2.395:-

ASPÖ vit
995:- 1.295:-

GRUNDA DESIGN

FRÖSÖ vit
Klart glas 1.295:- 1.695:-
Frostat glas 1.495:- 1.895:-

SINGÖ vit
995:- 1.295:-

ÖPPETTIDER
Vardag Lör-sön
10 - 19 10 - 17

SE HELA KAMPANJEN PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m 2 mars 2015

GÖTEBORG, Tagene (i Plantagens butik)
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

MÄNGD-
RABATT!
Köp minst 5 innerdörraroch få 20% rabatt på dörr och tillhörande karm 

och tröskel.

Innerdörrar
En inredningsdetalj att räkna med

Mix skjutdörrar
Design och kvalitet för din stil

FÖRVARINGS-
VECKOR

Upp till

35%
RABATT

mot ord. pris

Mix Vit Silverspegel

Mix Pure Black Mix Allmoge

5.795:-
8.795:-

6.095:-
7.895:-

Det är exakt tjugo år sedan 
Audi A8 gjorde entré och 
under årens lopp har det bli-
vit tre generationer, där den 
senaste kom 2010. Även den 

förra modellen hade allt man 
kunde önska sig och lite till. 

Så vad kan möjligtvis ha 
förbättrats? Jo, motorerna 
har blivit effektivare, desig-

nen elegantare och finesser-
na är än mer sofistikerade.

Tid för massage
Om du är intresserad av nya 
Audi A8 så måste du först 
bestämma om du vill ha den 
långa eller korta hjulbasen. 
514 centimeter eller 527 och 
pristillägget är 3 885 kro-
nor - per centimeter. Alltså 
50 500 spänn totalt! De-
signteamet har gått varligt 
fram då man gjort faceliften. 
Stötfångare, grill och motor-
huv har fått elegantare linjer 
medan strålkastarna har för-
setts med 25 rörliga lysdio-
der. Även baktill har det hänt 
saker: stötfångaren har blivit 
smäckrare och även här är 
det LED-lampor för hela 
slanten. 

En slant som för övrigt 
börjar från 813 100 kronor 
men som snabbt kan öka 
med 300 000 ytterligare be-
roende på motorval. Invän-
digt är det aluminium, läder 
och ädelträ som gäller så vi 
behöver väl knappast påpeka 
att komforten är suverän. 

Framsätena går att få med 
såväl ventilation som massa-
ge och hostar du upp 54 000 
kronor så ingår två eljuster-
bara bakfåtöljer. För ytter-
ligare 13 400 kan du lägga 
champagnen på kylning 
däremellan. Det är ingen 
mÅTTA på lyxen… 

Precis som tidigare finns 
det ett helt koppel motoral-
ternativ, men alla är finjus-
terade. Valet står mellan en 
bensinsexa på 310 hästkraf-
ter eller en åtta på 435. Vill 
du hellre köra med diesel 
i tanken så finns en sexa på 
258 hästar och därutöver en 
åtta på 385. Vi provkörde 
den sistnämnda maskinen 
som begåvats med dubbel-
turbo och vars vridmoment 

på 850 Nm ligger i den min-
dre lastbilsklassen. 

Bränsleförbrukningen är 
ändå godkänd eftersom fyra 
av de åtta cylindrarna stängs 
av när de inte behövs. Tip-
troniclådan är åttaväxlad och 
manövreras med en liten 
knubbig spak som liknar gas-
reglaget till en lustjakt. 

Suget när den fyrhjuls-
drivna besten drar iväg im-
ponerar, eller vad sägs om 

att klara 0–100 km/h på 4,7 
sekunder? Köregenskaperna 
är exemplariska och de sago-
lika bromsarna får vår Audi 
A8 att niga tungt mot asfal-
ten. ”If I were a rich man” 
så hade nya Audi A8 tillde-
lats en plats i garaget. Det 
är nämligen en lyxbil som 
absolut inte sjunger på sista 
versen!

Johannes Gardelöf
Jenny Nilsson

AUDI A8 4,2 TDI QUATTRO

Motor: V8 turbodiesel med 

dubbla överliggande kamaxlar 

och fyra ventiler per cylinder 

Max effekt: 385 hk vid 3 750 

varv/minut. Max vridmoment: 

850 Nm mellan 2 000-2 750 

varv/minut. 

Kraftöverföring: Motorn 

fram, fyrhjulsdrift. 8-växlad 

automatlåda.   

Fjädring: Luftfjädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: övre och undre triang-

ellänkar. Bak: multilänkaxel.  

Styrning: Elmekanisk servo. 

Vändcirkel: 12,5 meter. Brom-

sar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 299, längd 514, bredd 

195, höjd 146. Tjänstevikt 2 

155. Bränsletank 82 liter.   

Prestanda: Toppfart 250 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 4,7 sek.

Förbrukning/Miljö: 7,4 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 194 g/km.

Pris: 979 800 kronor.      

Plus för: Komfort och teknik 

slår det mesta, största 

möjliga tyssstnad, fantastisk 

prestanda.

Minus för: Uselt med två års 

nybilsgaranti.

Attraktiv, Ambitiös & Alert

Audi A8 4,2 TDi quattro.

Det är inte konstigt att vi nynnar på den gamla 
slagdängan ”If I were a rich man”.

Strax därefter glider vi ner i skinnsätena och 
dörrarna åker igen med en diskret duns likt ett 
kassaskåp.

Startknappen trycks in och åtta cylindrar vaknar 
till liv.

Då återstår bara frågan som ställs på sin spets i 
vårt nynnande musikalstycke.

”Om jag hade pengar” hade valet då blivit nya 
Audi A8?


