BILTEST
Två olika elbilskoncept i test

BILDEXTRA

Vespamuseet
i Italien

SIDORNA 20–21

Mercedes nya elbil EQE är en ytterst kompetent företrädare i sin
klass, men kostar 80.000 euro. Renaults kompakta designcrossover
Megane E-Tech kostar bara hälften, men har sina nackdelar.
SIDORNA 8 & 18
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Familje -

klenod i
nyskick

Foto: Daniel Eriksson

n Två av 1970-talets bäst säljande familjebilar firar 50-årsjubileum i år. Den ena är Opel Rekord D och Lasse Lundell äger Ålands
förmodligen finaste exemplar.
– Den har varit i familjens ägo ända sedan 1974 och nästan bara körts på söndagar. Hittills har den gått 78.000 km.
Ärkerivalen heter Ford Granada och de båda modellerna byggdes i en stort antal utföranden. Trots miljonupplagor finns inte
många kvar. Bil & Motor har djupdykt i historien kring de båda bilarna och deras tillkomst. SIDORNA 14–15

En tryggare åktur - både
på land och till sjöss.
Landets populäraste trafikförsäkring anpassad till åländska förhållanden.
En modern och förmånlig båtförsäkring
för åländska farleder.

lokaltapiola.ax I

Ålandsvägen 31

I

018 56361
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Bilindustrin sitter fast i en ond cirkel
Bilbranschen har i snart tre år brottats

och priset har ökat med 640 procent sedan
våren 2021. Titan har stigit med 169
procent sedan i fjol, medan nickel ökat
68 procent och kobolt med 53 procent,
enligt branschtidningen Automobilwoche. Prisuppgången väntas fortsätta
på grund av snabbt växande global
efterfrågan. Det byggs nya batterifabriker runt om i världen.
I Mexiko har senaten med
stor majoritet godkänt en
ny gruvlag som innebär att
endast staten får utvinna
och sälja litium.

med oförutsedda problem. Pandemin
stängde samhällen och stoppade
både viktig komponenttillverkning
och bilfabriker. Bristen på halvledare
har sedan dess varit en stötesten för
fordonstillverkningen. Det senaste
året har priset på metaller som
används i elbilsbatterier ökat
explosionsartat. Efter råvaruprischocken till följd av det
ryska anfallskriget mot Ukraina
har marknaden lugnat ned
sig, men på årsbasis är uppgången för vissa metaller
extrem.

Halvledarbristen väntas enligt

Litium steg med 65 procent

under årets
andra kvartal

KRÖNIKA JONNY

en färsk studie från konsultföretaget Alix
bromsa den gloMATTSSON bala bilbranschen

ända till 2024. Elbilar kräver tio gånger så
många datachip som en bil med förbränningsmotor. Det gör att efterfrågan överstiger
utbudet trots att kapaciteten byggs ut.
Resultatet blir att leveranstiderna i synnerhet

på elbilar blir orimligt långa, inte sällan ett
år eller mer. Ingen vanlig bilköpare orkar
vänta så länge när man väl bestämt sig för
ett bilköp. Då blir det kanske en laddhybrid
i stället. Även den tekniken är hotad, eftersom EU aviserat nya grunder för beräkning
av utsläppen. Det medför högre priser och
ägandekostnader.
Nya bensin- och dieselbilar ska fasas ut
inom 13 år, men övergången till elbilar
bromsas av alla negativa faktorer som samverkar just nu. Hela branschen och bilköparna sitter nu för tredje året i en rävsax som
började gillras redan inför brexit.

Kvalitet för verkstad, reparation & underhåll!
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Halvmaskpaket Premium Plus Pack

Hylsnyckelsats

• Upp till 881 Nm lossningsmoment och
upp till 745 Nm åtdragningsmoment
• Kompakt design - endast 152 mm lång
• Perfekt till däcksbytet!

• Mask av mjuk och hygienisk silikon
• Medföljer gasfilter, partikelfilter och förfilter

149,-

70,-

• ¼” & ½” 94 delar

TRAILERDELAR
I vår butik hittar
du reservdelar
till både båttrailer
och släpvagn!

ljer!

jälm medfö

Automath

(ord. 409,-)

(ord. 95,-)

Pinnsvets Easy-Stik 121

249,-

299,-

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax
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ÅLANDS BIL & PLÅT
I MARIEHAMN
Karlbergsvägen 10, tel. 22446, ax.bilplat@aland.net
Öppet: måndag–fredag kl. 07.00–16.00

Specialpris!

Evinrude XD100 2t olja

89 €

Motorsåg special!

Oregon 13” svärdpaket

49 €

(spara 31 €)

Fyll på för kommande säsong!

inkl 2 kedjor och byte

ATV Basservice!
Oavsett märke
och modell från

200 €

inkl arbete och material

KOM IHÅG!

Höstservice av maskiner, båtar och motorer.

Riktning bilplåt • Dragriktning
Egen lackering • Byte av bilglas
Reparerar stenskott i glas • Plastreparationer
Tillverkar övningsbromsar

SMÅMASKINER, FYRHJULINGAR, GRÄSKLIPPARE,
SMÅMASKINER, FYRHJULINGAR,
GRÄSKLIPPARE,
VATTENSKOTRAR,
BÅTMOTORER
MED MERA

Riktning tyngre maskiner • Svetsning

VATTENSKOTRAR, BÅTMOTORER MED MERA

Specialjobb? ombyggnad, lackering...

SLANTGRÄND
3, 3,22100
| TEL.
28162
SLANTGRÄND
22100 MARIEHAMN
MARIEHAMN | TEL.
018018
28162

Behöver du lånebil?

KONA Electric.

Hyundai säkrar
anskaffningsstödet

Hyundai-anskaffningsstöd

2 000 €

Betala
fr. 35 590 €

eller 399 €/mån
utan handpenning

Statens stödpengar för anskaffning av elbil för privatpersoner håller på att ta slut – nu erbjuder Hyundai ett parti KONA Electric-modeller
med Hyundai-anskaffningsstöd. Kolla in alla KONA Electric-modeller på hyundai.fi hyundai.fi
KONA Electric Comfort 39 kWh 136 hk 37 590 € – 2 000 € = nu 35 590 €

5
8

GARANTI
ÅR

UTAN KMBEGRÄNSNING

GARANTI
ÅR

PÅ HÖGVOLTSBATTERI

Pris inkl. lev.kostnader. Bilen på bilden är extrautrustad. CO2-utsläpp 0 g/km. Högvoltsbatterins garanti är 8 år eller 160 000 km, vad som först uppfylls. Finansieringsexempel: bilens pris 35 590 €, handpenning 0 €, finansieringsdel 35 689 € (inkl. uppläggningskostn. 99 €), avtalstid 72 mån, behandlingskostnad 9 €/rat, ränta 1,99 %,
månadsrat 399 €, sista stora rat 10 811,14 €. Eg. årsränta 2,5 %. Kreditkostnader 4 123,11 €, kredit och kreditkostnader totalt 39 140,14 €. Finansieringen erbjuds av DNB Auto
Finance Oy, Urho Kekkosen katu 7B, 00100 Helsinki. Förutsätter godkänt kreditbeslut samt finansierings- och kaskoförsäkring. Hyundai-anskaffningsstöd och finansieringserbjudande gäller t.o.m. 31.10.2022 eller så länge det finns bilar. Desstuom statens stödbidrag 2 000 € till privatpersoner, om pengar finns kvar.

HYUNDAI • DACIA • SUZUKI • ISUZU • BYTESBILAR

VERKSTAD & BILAR på Uppgårdsvägen 5
tel. 31 762 ■ www.zebrabil.ax
ÖPPET: mån–tors 8–17, fre 8–16
VERKSTAD: måndag–fredag 8–16
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bilNYHETER
n Efter långt uppehåll är det snart
dags för den stora bilsalongen i
Paris. I år kombineras den med
verkstads- och servicemässan Equip
Auto för att få en bredare publik.
De största premiärerna väntas
komma från Stellantis och Renault. Kinesiska BYD och Great
Wall vill också visa upp sig för
Europa. För övrigt är det stort
fokus på suvar och elbilar i nyhetsfloden. Två av dem ska byggas
i Finland. Färgskalan får allt
starkare dragning mot blått.
Text: Jonny Mattsson
Foto: Tillverkarna

Blandad skörd
av nya bilar
Rymligare hybrid-suv från Nissan

Den fjärde generationen av Nissan X-Trail bygger på
USA-versionen Rogue. Designspråket är samma som på
Qashqai liksom hybriddriften e-Power, där en elmotor
driver bilen men strömmen alstras av en bensinturbo
på 204 hästar. Det erbjuds även en mildhybrid på 163
hästar med framhjulsdrift och CVT-automatlåda.
Nya X-Trail har en lättviktskaross med baklucka i
komposit samt dörrar, framskärmar och motorhuv i
aluminium. Bilen finns som fem- eller sjusitsig och ska
utmana Skoda Kodiak i kampen om storfamiljerna.

Mercedes-utmanare från Korea
Hyundai utvidgar elbilsprogrammet med Ioniq 6, en
lång och strömlinjeformad sedan i storbilsformat. Bilen
uppges vara energieffektiv och fås i flera drivlinekombinationer med batteri på 53 eller 77 kWh. Den fyrhjulsdrivna toppversionen har en effekt på 239 kW (325 hk).
Maximala räckvidden är 610 km. Ioniq 6 blir också märkets första elbil som kan uppdateras över internet. Backspeglarna har ersatts av kameror och inredningen är tillverkad av återvinningsmaterial.

Elektrisk MG i kompaktklassen
Kinesiska MG kommer med en ny kompakt elbil som tar upp
kampen med VW ID3. MG4 är baserad på en ny plattform
med extra tunt batteripaket. Kapaciteten är 51 eller 64 kWh,
vilket räcker till 350 respektive 450 km körning. Två motorer
på 125 eller 150 kW erbjuds. Bilen mäter 428 cm och uppges
vara rymlig för bilklassen, trots en låg och sportig kaross.

Nya Ranger får högre kapacitet

Bentley blir laddhybrid

Snart öppnas orderböckerna för den nya upplagan av
Europas mest sålda flakbil, Ford Ranger. Den nya modellen får ett längre och bredare chassi och en kraftfull och
självsäker formgivning. Grillen blir massiv och strålkastarna har C-form. Bilen får även nya förarstödsystem och
en stor pekskärm mitt på panelen.
Motorrummet växer för att rymma en V6-diesel, något
som kunderna efterfrågat för att kunna dra tyngre släp.
Som alternativ kvarstår tvålitersmaskinen med två effektnivåer.

Nu går även anrika lyxbilsmärket Bentley in för elektrifiering. Flying Spur Hybrid är en laddhybrid som drivs av en
2,9-liters bensinturbo-V6:a och stöttas av en elmotor på 140
hk. Systemeffekten är 544 hästar och maximala vridet 750
Nm. Räckvidden på el är 41 km. Bilen med en tomvikt på 2,5
ton axar från 0-100 på 4,3 sekunder och har en toppfart på
285 km/h. Snittförbrukningen anges till 3,3 liter per 100 km.
Valfriheten är stor. Kunden kan exempelvis välja mellan drygt
60 olika exteriörfärger.
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Sista fossila sportbilen från Lotus
Emira är namnet på den nya sportbilen från Lotus. Det blir den sista konventionella
modellen för märket som numera ingår i Geely-koncernen. Nästa Lotus blir eldriven.
Designen är omisskännlig, men den nya modellen har bättre komfort och mer avancerad teknik än föregångarna.
Märkets kärnvärden är prestanda och väghållning på förarens villkor. Bilen som
väger 1.400 kilo fås med två motoralternativ, en 3,5-liters V6:a från Toyota på 400 hk
och en tvåliters AMG-fyra på 360 hk. Det ger aktningsvärda prestanda med en toppfart på 290 km/h. Baspriset i England är 60.000 pund (cirka 69.000 euro).

Första Ferrarin med fyra dörrar

Nu har även Ferrari fallit till föga och lanserat en crossover. Purosangue, ”fullblod”, heter
den fyrsitsiga modellen. Det är enligt Ferrari en sportbil med praktiska egenskaper, inte
en suv och inte avsedd för terräng utan en bil för asfalten.
Purosangue har en 6,5-liters V12-motor på 725 hästar kopplad till en åttaväxlad dubbelkopplingslåda baktill för optimal viktfördelning. Den väger två ton, gör 0-200 på 10,6
sekunder och toppar över 310 km/h. Bilen med aktiv fjädring är fem meter lång och har
fyra individuellt justerbara säten.
Baspriset är 390.000 euro, vilket i Finland betyder 640.000 med skatt. Redan nu har
importören 15 bilar i orderboken och 17 är beställda till Estland.

Laddbar och lastbar trendbil
Peugeots utbud växer med crossover-kupén 408, som baseras på 308, men blir betydligt
större eftersom den även ska säljas i Kina. Bilen mäter 469 cm och har en hjulbas på 279
cm. Ett rymligt baksäte utlovas och bagageutrymmet växer till 536 liter.
Karossen får trendiga fastbacklinjer och blir lägre än de flesta konkurrenter. Drivlinorna blir bensinare på 130 hk samt två laddhybrider med systemeffekt på 180 och
225 hk. Alla versioner får automatlåda och senare kommer även en eldriven 408.

Flärdfull fransk
elektrisk fastback

Laddas av solen
medan man kör

Citroën fortsätter på crossoverlinjen
och breddar C4-familjen med C4 X.
Det är en mellanstor crossover med
fastback-kaross. Till skillnad från
Renault Arkana och Volvo C40 är det
ingen kombi, utan bilen har en liten
baklucka. Trunken rymmer dock 510
liter.
C4 X ska på många marknader endast säljas med eldrift, däribland
Benelux-länderna, Norden och Tyskland. Elmotorn är den välbekanta på
100 kW och batteriet på 50 kWh ger en
aktionsradie på upp till 360 km.

Det tyska elbilsföretaget Sono Motors
har tecknat avtal med Valmet Automotive om tillverkning av modellen
Sion. Den minibussliknande bilen i
4,5-metersklassen är helt klädd med
456 solpaneler som laddar batteriet
på 54 kWh. Solenergin beräknas räcka
till drygt 100 kilometers körning per
vecka. Sion har en motor på 120 kW
och kan även snabbladdas. Räckvidden anges till 305 km. Målsättningen
är att kunna sälja Sion för 29.000 euro.
Sono Motors är börslistat i New York
och avser att sprida sin solenergiteknologi till bussar, tåg och båtar.

Bara hybridmotorer i Mercas nya mellan-suv
Den nya generationen av Mercedes storsäljande suv-modell GLC rullar i dagarna
in hos återförsäljarna. Till det yttre är den likadan som förut, men hela bilen är ny
och baseras på tekniken från senaste C-klass. Det betyder MBUX-multimediasystem och ett nytt system för fyrhjulsdriften, samt enbart hybridmotorer. En nyhet
är kameran på framaxeln som visar underlaget och ska underlätta terrängkörning.
Basversionen blir 220d med mildhybriddiesel på 220 hästar och dragvikt på 2.550
kilo. Försäljningen väntas domineras av laddhybrider, där det erbjuds en diesel och
två bensinvarianter. Priserna börjar på 68.000 euro.

Lightyear går i produktion
Den nederländska uppstickaren Lightyear har som mål att bygga världens mest energieffektiva serietillverkade elbil. Produktionen ska börja senare i år hos Valmet i
Nystad. Lightyear One är en drygt fem meter lång halvkombi med extremt lågt luftmotstånd och låg vikt för att vara en elbil. Batteriet på 60 kWh uppges ge en räckvidd
på 625 km. Karossen är klädd med fem kvadratmeter solceller som kan ge upp till
70 km extra körsträcka per dag. Bilen har fyra motorer på totalt 130 kilowatt och en
toppfart på 160 km/h.
Tillverkningen inleds inom kort hos Valmet i Nystad. Priset på de första 150 bilarna
som förbokades var 150.000 euro. Nu har det höjts till 250.000 enligt branschtidningen
Automobilwoche. En mindre och billigare modell, Two, planeras till slutet av 2024.

Amarok blir större och kaxigare
Volkswagens pickup Amarok har varit en framgång. Första generationen har sålts i
över 830.000 exemplar. Den nya modellen är utvecklad i samarbete med Ford och
blir större och får en mer karismatisk design. Amarok kommer med både enkel och
dubbelhytt och får dieselmotorer på mellan 150 och 250 hästar beroende på marknad. Bilen tillverkas i Sydafrika och börjar säljas i slutet av året.
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Norsk hungerstrejk mot Teslas
kvalitetsproblem
BILÄGANDE En grupp norska Tes-

la-ägare inledde i slutet av augusti en hungerstrejk på grund
av missnöje med bilarnas kvalitetsproblem. Tesla är det mest
sålda elbilsmärket i elbilarnas
förlovade land. Ägarna har utan
resultat klagat på en rad allvarliga problem med de dyra bilarna,
men tillverkaren har inte lyckats
åtgärda felen, rapporterar nättidningen The Drive.

Energikrisen
kan leda till brist
på vindrutor

BILINDUSTRI Efter halvledarkri-

sen hotar glaskrisen. Vid tillverkning av glas smälts sand,
soda och kalksten i temperaturer upp till 1.500 grader, vilket
är mycket energikrävande. Gas
spelar en nyckelroll i processen och de kraftigt höjda priserna och risken för gasbrist
hotar den europeiska industrin
glasindustrin, vilket oroar bilbranschen.
Enligt Wall Street Journal

Kvalitetsproblemen
gäller
undermålig lackering och rostproblem, batteriets livslängd,
trasiga värmepumpar, kärvande dörrhandtag och multimediaskärmar som gulnar. Bilägarna är också missnöjda med
Teslas näst intill obefintliga
kundservice, vilket fått dem att
ta till mera drastiska metoder
för att få uppmärksamhet.
Teslas ägare och vd Elon
Musk har kommenterat hungerstrejken med det lakoniska
konstaterandet att fasta är bra
för människor emellanåt. (JM)
håller
Volkswagen-koncernen på att bygga upp ett extra
stort lager av glaskomponenter, framför allt vindrutor. Man
har vänt sig till leverantörer
utanför Europa för att säkra tillgången på grund av energikrisen. Tidigare har materialjätten
Saint-Gobain börjat prioritera
glastillverkningen i sina fabriker
i Tyskland, Polen och Tjeckien.
Koncernen försöker också minska sina energiförbrukning.
En glasbrist skulle även påverka många andra sektorer, i
synnerhet byggbranschen och
läkemedelsindustrin. (JM)

Ford Mondeo är en ev modellerna som läggs ned. 

Foto: Jonny Mattsson

Många modeller försvinner från marknaden i år
BILAR Sjunkande försäljning i Europa, modellby-

Foto: Istock

ten, kostnadsoptimering och förändrade preferenser hos köparna gör att ett antal mer eller mindre välkända bilmodeller redan har lagts ned eller
kommer att försvinna efter fabrikernas semestrar.
I början av det här året stoppades tillverkningen
av minivanen Seat Alhambra, medan systermodellen VW Sharan rullar vidare. Även konkurrenten
Citroën C4 Space Tourer, tidigare kallad Picasso,
närmar sig slutet. De sista bilarna byggdes i juli. Den
femsitsiga versionen försvann redan 2019. Tidigare i
år lade Renault ned sin MPV-modell Scenic.
Även Fiats familjekombi 500L är inne på sista
varvet. Fabriken i Serbien ska byggas om nästa år
och från 2024 producera en ny elbilsmodell. Bland
småbilarna är det nya idealet femdörrars halvkombi. Ford har under sommaren rationaliserat
Fiesta-produktionen. När modellåret byttes i augusti fanns ingen tredörrarsversion kvar. VW gjor-

de samma sak med Polo för ett par år sedan.
Skoda slopade den riktiga kombiversionen av
nya Fabia och de sista gamla ska tillverkas i november. Sedan starten år 2000 har det tillverkats
över 1,5 miljoner Fabia och var tredje har varit en
kombi.
Stora sedanmodeller har haft det trögt i flera år
på grund av den starka suv-trenden. Renault tog
Talisman ur produktion i vintras. Samma öde mötte sedanversionen av VW Passat vid årsskiftet, efter
49 års produktion. Bakom nedläggningen ligger en
svag efterfrågan och konkurrensen från premiumsegmentet. Från 2023 ska fabriken i Emden börja
bygga elbilar och den nya Passat-kombin ska i stället tillverkas parallellt med Skoda Superb i Bratislava i Slovakien. Omstruktureringar och minskad
efterfrågan gjorde att även Ford Mondeo lades
ned i våras och snart försvinner Opel Insignia från
marknaden utan någon tydlig efterträdare. (JM)

Vi på Skadecenter är experter på att reparera skadade bilar.
Du som kund kan vara trygg i att din bil
repareras enligt biltillverkarens speciﬁkationer och att erforderliga kalibreringar utförs
på ett korrekt sätt. Som bonus får du din bil
reparerad med minsta möjliga miljöpåverkan.
Till vår hjälp har vi den senaste verkstadsoch lackeringsutrustningen som ﬁnns
att tillgå på marknaden.
Vikingagränd 2b, 22100 Mariehamn

l

018-21600

Vi utför reparationer av*:
– Plåtskador
– Lackskador
– Plastskador
– Glasskador
* på de ﬂesta märken

l

skadecenter.ax

l

info@skadecenter.ax
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Europas
bilpark blir
allt äldre
BILAR Nedgången

i nybilsförsäljningen till följd
av coronapandemin och
halvledarkrisen har lett
till att bilbeståndet åldras
snabbare. Personbilarna
i EU är nu i genomsnitt
nästan tolv år gamla. För
paketbilar är snittet 11,9
år och för lastbilar drygt
14 år.
I Tyskland har personbilarna medelålder för första
gången passerat tio år. De
senaste 20 åren har medelålderns stigit med tre år.
Luxemburg har Europas
nyaste bilpark, knappt sju
år i snitt, medan Rumänien, Litauen, Estland och
Grekland ligger i botten
med omkring 17 år.
I slutet av 2020 fanns det
246 miljoner personbilar
och 36 miljoner kommersiella fordon i EU. Räknat
i relation till befolkningen
fanns det i medeltal 641
personbilar per tusen invånare. Biltätast är Cypern
och Luxemburg med 785
respektive 784. Närmast
följer Polen på 770 och Italien med 755.
Lettland har den minsta
bilparken med 393 bilar
per tusen invånare, hälften av toppnationerna,
efter Rumänien, Ungern
och Kroatien. Finland och
Sverige ligger på undre
halvan med 578 respektive
546. (JM)
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Aldrig mer tvätta bilen?
TEKNIK I

framtiden kan
biltvättarna bli överflödiga. Det amerikanska
ytbehandlingsföretaget
Actnano har tagit fram en
beläggning som kan skydda såväl plåt som glas och
textil från nedsmutsning.
Nanoguard är ett hydrofobiskt (vattenavstötande)

material som i första skedet
är tänkt att användas för
att skydda känsliga komponenter som elektronik
och kabelkopplingar mot
fukt. Längre fram ser företaget användningsmöjligheter inom lackförsegling,
i underhållningselektronik
och heminredning. (JM)

Välkommen till din
service- och däckverkstad!

Stopp för äldre dieselbilar i Stockholm
TRAFIK Sedan den 1 juli är

det förbjudet att köra med
äldre dieselbilar på Hornsgatan i Stockholm, mellan
Hornstull och Slussen. De
skärpta miljökraven innebär att bilarna måste uppfylla utsläppskravet Euro 6
som infördes 2014.

Enligt statistiken finns
det 461.000 dieselbilar i
Sverige som inte uppfyller
Euro 6-reglerna. Av dessa
finns 69.000 i Stockholm.
Förbudet gäller inte utryckningsfordon som polisbilar
och ambulanser, inte heller
veteranbilar. (JM)

Dags att se över och beställa

VINTERDÄCK
Auktoriserad försäljning
av motorer & reservdelar
VAKE Organisk
antifrostvätska
producerad av biologisk råvara
under farmaceutisk kontroll för
mattillsatser.
Är till skillnad
från så kallad
”Miljö”-glykol
helt säker för
människor, djur
och natur.

I lager hos oss!
En innovativ smörjmedelstillsats
som minskar friktion och
slitage på ytor.

• Intervallservice / Årsservice
• Reparationer
• AC-service

Ring och boka tid för din bil nu! Tel. 525 901

150 ml

37,20
500 ml

86,80
1000 ml

4 liter

148,80

35,-

• Hjulinställning
• Däck till person och paketbil
• Reparation av punktering

– SERVICE OCH DÄCK –
Michaelsvägen 2B (i Maxingeområdet)
Tel. 525 901 • info@vianor.ax • www.vianor.ax
KUNDMOTTAGNING vardagar 7.30–17, VERKSTAN vardagar 8–16

Vard. 8–17 • Skarpansv. 20, M:hamn • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

Höstkampanj!

640DC

Bella 640 Dc + Mercury F115
inkl. frakt & leveransservice, akterkapell,
färskvattentank och Simrad plotter

45 350 €

En av de rymligaste båtarna i sin storleksklass
Bella-familjens day-cruiser-modell charmar vid första ögonkastet. Det eleganta utseendet, de mjuka
och draperade ytorna och det rymliga däckområdet inbjuder till en närmare titt. Användarupplevelsen
stärker känslan. Den mångsidiga tilläggsutrustningen och de anmärkningsvärt stora badplattformarna
erbjuder njutning och bekvämlighet, medan de stora förvaringsutrymmena möjliggör ännu längre utfärder.
De låga driftskostnaderna gör denna skönhet till ett verkligt smart val.

Vi erbjuder
FÖRMÅNLIG
FINANSIERING!
Kontakta Jocke Rosén, tfn 018 28 168 eller
joakim.rosen@byggvaruhuset.ax
Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd 9–15

Trädgård

Marin
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biltest

Den nya tidens
Merca är här

Den nya
stora eldrivna
Mercedesen har
ingenting gemensamt
med sin fossila
motsvarighet
E-klassen.

n Mercedes elbilsprogram växer kontinuerligt.
Efter den banbrytande EQS har nu E-klassens
motsvarighet EQE tagit plats, med egenskaper
som gör den klassledande.
Den fem meter långa bågformade karossen
bryter helt med det traditionella formspråket. I
kupén härskar en stram och högklassig stil. Digitala skärmar och en bred träpanel övergår i en
hög och bred mittkonsol. Rattspakarna är dock
i spinkigaste laget på en premiumbil.
Trots normal höjd känns bilen låg och är inte
helt lätt att stiga i och ur. Väl bakom ratten sitter
man bra om än högt, men provbilens panoramaglastak för 2.000 euro gör att takhöjden blir
knapp. I baksätet räcker den inte till för en lång
passagerare. Den jättelånga hjulbasen ger däremot generöst benutrymme. På den punkten platsar EQE som taxi, men bagageutrymmet är smalt
och lågt och väsentligt mindre än på E-klass.

Komfortvagn med spets
Ute på vägen känns bilen mycket mindre än
sina yttermått. Bilen är välbalanserad och har
god styrrespons. Den rullar tyst och harmoniskt
även över de annars hopplösa korsningarna på
Ålandsvägen. Färden går nästan ljudlöst ända
tills man når ett parti med grövre asfalt, då
däcksljudet gör sig påmint i högre farter.
Accelerationen är blixtrande för en 2,4 ton
tung bil. Bromsarna är effektiva, men pedalkänslan är konstgjord och har ett tydligt motstånd innan man når full effekt. Normalt räcker
bromsåtervinningen till för den nödvändiga
retardationen.

Smidig i stan
Fyrhjulsstyrning är standard på 350+ och minskar vändcirkeln från 12,5 till småbilsmässiga 10,7
meter. Det kompenserar effektivt den långa
hjulbasen och fickparkering går galant. Hjälp
får man också av backkameran och den stora
färgskärmen med skarp grafik.
Förarplatsen är i grunden lättskött, men som
i många andra bilar har digitaliseringen gått
ett steg för långt. Trafiksäkerheten blir obön-

Mercedes-Benz
EQE 350+
Mått: 495 x 191 x 151
cm.

Axelavstånd: 312 cm.
Vändcirkel: 10,7 m.
Däck: 255/45-20.

Mercedes EQE har en låg front och en slimmad
kaross med lågt luftmotstånd. De runda formerna
gör att bilen ser mindre ut än sina 495 centimeter.

Bakdelen är avrundad och bakrutan liten. Bakljusen
binds ihop av ett band tvärs över bakluckan.

Den korta aktern gör att bakluckan är liten och utrymmet och är mera svårlastat än hos en traditionell
sedan.

Inredningen är högklassig och panelen består av en fristående display och en stor pekskärm i mitten. Under
den höga mittkonsolen finns ett stort förvaringsfack.

hörligen lidande av att även de vanligaste
funktionerna måste hanteras via skärmen.
Klimatanläggningen borde kunna skötas med
vridreglage eller knappar.

Dyr men prisvärd

Vikt/last:
2.355/525 kg.
Släpvagnsvikt:
Max 750 kg.
Bagage: 430 liter.
Motor/effekt:
Synkron elmotor 215
kW/292 hk.
Växellåda: Automat.
Prestanda:
6,4 s/210 km/h.
Batteri: 90 kWh.
Räckvidd:
max 668 km.
Pris: 80.800 euro.

Klarar långkörningar
EQE finns i tre utföranden plus två AMGversioner. Instegsmodellen 300 har en motor
på 180 kW (245 hk) och batterikapacitet på
89 kWh. Det ger en maximal räckvidd på 623
km. 350-utförandet innebär 35 kW (47 hk) mer,
medan provbilen 350+ även har en aning större
batteri och bättre utrustning. Den ska teoretiskt
klara 668 km. Fyrhjulsdrift är tillval utan kostnad, men då sjunker körsträckan. 500:an är fyrhjulsdriven och levererar 300 kW (408 hk).

Priserna börjar på 73.500 euro. Det är 11.000
mer än en jämförbar E300e laddhybrid. Skalan går upp till 88.400 för EQE 500. AMGversionerna med upp till 625 hästar är 3035.000 euro dyrare. Metalliclack är tillval för
1.200 euro och uppåt, medan läderklädsel
kostar minst 1.700.
Som helhet har Tesla fått en värdig utmanare.
Trots vissa brister är EQE bäst i sin klassen just
nu, men det kommer nya utmanare i rask takt,
framför allt från Korea och USA.
Text och foto:
Jonny Mattsson
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Finntion för slutförsäljning
Reserva

79,-

F25 GWHL
F4
BMHS

F5
AMHS

F6
CMHS

1.099,-

1.310,-

1.420,-

F8
FMHS

Insprutning,
elstart, lång rigg

5.110,-

137,Exide EA 770 77Ah

Exide EB 620 62Ah

Bra batterier
håller längre
och ger bättre
effekt &
driftsäkerhet

165,Exide EA 1000 100Ah

F9,9 JMHS

Bekväm växelspak
på rorkulten

Bekväm växelspak
på rorkulten

2.830,-

2.610,-

230,-

Varvsvägen 2, 22100 Mariehamn,
tel. 22 424. center@kea.ﬁ
Öppet: vard, 9–17, lörd.10–13

Exide EG 1803 180Ah

FALLGÄRDSV
FALLGÄRDSVÄGEN
TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax

Volkswagen Polo Style 1.0TSI
70kw/95hk DSG-Aut. 2021

Volkswagen Golf
GTE 2017

Citroen Jumper
2.2Hdi L2H1 2011

Medkörd 1.000 km

Medkörd 63.000 km

Medkörd 193.000 km

Auktoriserad
VVS-installatör

Ford Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Mountune 245hk 6vxl 2015
Medkörd 98.000 km

Ålandssåld!
En ägare!

22.900,-

7.900,-

28.400,-

16.400,-

ABS-bromsar, AC, adaptiv farthållare, App Connect,
Apple CarPlay, Autohold, backkamera, Bluetooth,
färddator, Isofixfästen, kollisionsvarnare m.m.

Adaptiv farthållare, Android Auto/Apple CarPlay,
backkamera, Bluetooth, Bränslevärmare med fjärr,
Färddator, Isofixfästen, klimatanläggning m.m.

3-sits, ABS-bromsar, AC, avdragbar moms,
bränslevärmare med tidur, CD/Radio, dragkrok,
elhissar, servicebok, sommar- och vinterdäck m.m.

ABS-bromsar, antisladdsystem, antispinn, Bluetooth,
CD/Radio med USB, eluppvärmd framruta, färddator,
Isofixfästen, läder/alcantaraklädsel m.m.

Mercedes E220 CDI
Aut -MY 2014

Mazda CX-5 2,0 SKYACTIV-G
Business 6MT AWD 2013

Volkswagen Caddy Maxi Life
1.6Tdi DSG-aut. 7-sits 2015

Volkswagen Transporter T6
2.0TDI DSG 4motion 2017

Medkörd 150.000 km

Medkörd 160.200 km

Medkörd 84.000 km

Medkörd 116.000 km

Ålandssåld!

21.900,-

16.900,-

Dragkrok infällbar, elbaklucka, eljusterbara säten,
färddator, farthållare, Isofixfästen, klimatanläggning, läder/tygklädsel,sidoairbags m.m.

4wd, antisladdsystem, antispinn, AUX, USB ,Bluetooth, CD/Radio, dragkrok avtagbar, filhållningsassistans, Isofixfästen, Keyless, klimatanl. m.m.

Porsche 911 Carrera 4S 2003

Toyota Proace L2H1 2014

Medkörd 112.000 km

47.500,4wd, antispinn, CD/Radio, eljusterbara sportstolar
i läder, klimatanläggning, navigation, servicebok,
sidoairbags, taklucka, Xenon m.m.

Medkörd 78.000 km

17.500,7-sits, AC, airbag förare & passagerare, antispinn,
Aux-in, dragkrok, Keyless, servicebok, servostyrning,
sommar- och vinterdäck m.m.

36.400,3-sits, 4wd, ABS-bromsar, AC, AUX, USB ,Bluetooth,
Backkamera, Bränslevärmare med tidur, CD/Radio,
dragkrok, Farthållare, servicebok m.m.

Välkommen!

14.500,3-sits, ABS-bromsar, Aux-in, CD/Radio, centrallås
fjärrstyrt, dragkrok, elspeglar, sätesvärmare förare,
sommar- och vinterdäck m.m.

Michaelsvägen 2C, Jomala • Vard. 10–17 • Tel. 13 300
• info@primabil.ax • www.primabil.ax
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BILHISTORIA

Kjell renoverade

OVANLIG
FLAKBIL
Den grå Bedforden var två år gammal när
den 1967 köptes av Mathias Mattsson,
som året innan hade startat svetsfirman.
– Det blev opraktiskt med bil och släpvagn. Då hade han bara en Opel Kadett
Caravan. Enbart svetsen vägde 250 kilo,
så det krävdes en rejälare firmabil, berättar Kjell Mattsson.
Engelsmannen rullade i företaget i fem
år. Sedan ersattes den av en VW pickup
och därefter har det blivit några Toyota flakbilar. Senare breddades bilparken
med skåpbilar och där är det Ford Transit
som gällt.
Kjell Mattsson köpte tillbaka bilen år
2006.
– Jag skaffade den när jag fyllde 40. I
början var det aktiv renovering, sedan
blev den stående i många år. När jag kom
till 55 så tyckte jag att det var dags. Renoveringen tog fart i början av det här året.
Jag fick lite hjälp, så det blev en slutspurt.

Mycket arbete nedlagt
Projektet blev en helrenovering, men
att hitta reservdelar till en snart 60-årig
ovanlig bil har inte varit så lätt.
– Flaket har varit bort, likaså dörrarna och skärmarna, den var helt
tom inuti. Hyttgolvet var mycket
rostigt så det är bytt. Bakskär-

marna är nytillverkade med bockningar
och nya stänkskydd. De gamla var raka
och rostiga, säger Kjell.
Han har också dragit ett nytt elsystem
med kabelstrumpor i tyg för att vara tidsenligt.
– Även motorn är renoverad. Motordelarna köpte jag av en Vauxhall-specialist i
Grycksbo. Han hade allt hemma, kolvar,
lager, packningar och vattenpump.

Jakt på reservdelar
Internet har varit till stor hjälp under projektets gång.
– Jag har hittat mycket smådelar på
engelska Ebay, som kromade vindrutetorkare, pedalgummin och andra detaljer. Det blir dyrt innan delarna är hemma
med tull och moms, men de finns.
Kjell tvingades också byta växellådan,
men hade tur och fick en Vauxhall Victor
som reservdelsbil.
– Motor och växellåda är samma som
på Victor.

n I Vestansunda finns sedan sommaren ett
stycke åländsk företags- och motorhistoria
återupplivad.
Kjell Mattsson har renoverat familjeföretagets gamla Bedford flakbil till nyskick.
– Det har varit mycket jobb med att hitta delar
och efter lång paus blev den färdig efter 15 år.
Text och foto

Jonny Mattsson

jonny.mattsson@alandstidningen.ax
tel: 26 026

Bromsdelar passar från Austin och Ford
Anglia. Sedan blev det hellackering. Firmatexten på dörrarna är en reproduktion
av originalet, som skannats in och texten
har lackerats med hjälp av en schablon.

– Det var spännande att se om den
skulle passa, men det blev otroligt bra
passform på den nya rutan. Men jag har
sparat den gamla för säkerhets skull.

Specialtillverkad ruta

Det har således varit mycket jobb med
den gamla Bedforden, därför får den
stanna i firman. Renoveringen har också kostat en nätt summa, hur mycket vill
Kjell inte kommentera.
– Nu behåller jag den, i alla fall under
överskådlig tid. Jag har samlat på mig så
mycket delar att det är realistiskt att ha
den kvar.
Du tänker inte skaffa en likadan skåpbil
då som komplement?
– Nej, det räcker med en renovering.

Vindrutan blev inte billig. Den är nytillverkad på specialbeställning.
– Den gamla var full av svetsstänk så
den behövde bytas. Det tunga svetsaggregatet gjorde att bilen ställdes så nära arbetsstället som möjligt, säger Kjell Mattson.
Han fick kontakt med ett företag i Kuusjoki som tillverkar bilrutor.
– Jag åkte dit med den gamla som användes som mall. De byggde en jigg i stål
för att få rätt välvning och sedan böjdes
den i en ugn.
Kjell hade köpt ny list till vindrutan från England flera år
tidigare.

Byggt upp lager

Spartansk storlastare
En provtur ger vid handen att Bedforden
är en bullrig arbetsplats. Det finns ingen
isolering vare sig på innerskärmarna eller
durken eller i taket.
– En udda detalj är att bakväggen i hytten är av glasfiber på flakbilsversionen.
Bilen såldes ny som chassi, så flaket är
tillverkat på Åland och fortfarande original, förutom bakstycket som
var så dåligt att det måste bytas.

Kjell Mattsson
har efter 15 års paus
slutfört renoveringen
av familjeföretagets gamla
firmabil. Bedforden tjänstgjorde i fem år till 1972 och köptes
tillbaka 2006. Projektet blev
omfattande och att hitta
reservdelar var inte
alltid så lätt.
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

HÖSTEN Ä R H Ä R!
1 3 9 00
FXA X-CLICK

€

d ä c k by t a r s e t

18v 400NM – 18v Mutterdragare inkl. laddare
& 1 st 4ah batteri

69

Bilen såldes som naket chassi. Flaket är byggt på Åland och fortfarande nästan helt original.
Lastvikten är hela 930 kilo.

90

RAWLINK

d o m k ra f t 2500 kg

€

B a t t er i d r i ven L u f t p u m p

Max 10 bar, 2000Mah batteri, laddas
med USB, adaptrar medföljer,
inbyggd lampa .........................................

Bedforden har en kort motorhuv för enkel
service. Själva motorn sticker in långt i hytten
som är försedd med en inspektionslucka. Att
byta tändstift är en akrobatisk övning.

Förarmiljön med rötter i det tidiga 1950-talet
är enkel med tidstypiska stående pedaler och
rattväxel. Instrumentpanelen har bara tre
mätare och några kontrollampor.

Trots att bilen väger bara drygt ett ton
får den lasta hela 930 kg. Totalvikten på
två ton är ansenlig med tanke på att den
bara har 55 hästar under huven.
Totalt har bilen inte rullat mer än
60.000 kilometer, merparten under dess
aktiva år som firmabil.

i bakre hörnet, men det är faktiskt originaldynan och den är 57 år.
Kjell Mattsson är kritisk till att det tar
så lång tid att få nummerbrickor till veteranbilar. De som sitter på har han fixat
själv med vit plåt och klistersiffror.
– Jag har haft originalnumret reserverat i 15 år. I juni beställde och betalade
jag nummerbrickorna, men jag har inte
fått dem ännu. Jag blev uppmanad av
Fordonsmyndigheten att tillverka egna
skyltar, det tycker jag är svagt.

Godkänd med beröm
Flakbilen blev veteranbesiktigad i slutet
på juni och godkänd med höga betyg.
– Den enda anmärkning blev på förarstolens sittdyna, som har ett litet hål

FXA X-CLICK

ver k t yg s s e t 3- del a r 18V

Med skruvdragare, cirkelsåg, och sticksåg + laddare
& batterier 1x4ah & 1x2ah............................................................

39 95

19 9 00

Luton har byggt paketbilar i 90 år
BILHISTORIA Vauxhall grundades 1857

3 5 9 00

€

BOSCH

m u t t er d rag a r e

Solo-maskin utan batteri & laddare. 1/2” mutterdragare med BITURBO
Brushless-teknik åtdragningsmoment på 1000Nm och ett brytningsmoment
på upp till 1600Nm. 3 hastighets-/momentinställningar.

Griffin House blev Vauxhalls huvudkontor
Foto: Wikipedia
1991. 

med japanska Isuzu kring lätta lastbilar och 1986 bildades bolaget IBC som
drev Luton-fabriken. Dess första modell var en europeisk version av skåpbilen Isuzu Midi, avsedd att ersätta
CF. Senare byggdes även suven Opel/
Vauxhall Frontera.
GM köpte ut Isuzu 1998 och mellan
2001 och 2014 tillverkades Opel/Vauxhall Vivaro, Renault Trafic och Nissan Primastar i Luton. År 2017 såldes
Opel-Vauxhall till PSA, som i fjol fusionerades med Fiat till Stellantis-koncernen och nu byggs även Vivaros systermodeller Citroën Jumpy och Peugeot
Expert i den forna Bedford-fabriken.
(JM)

Re f le x s ele

o l i k a fä r g e r ............

8 90

OM
BUD

som pumptillverkare. Från 1903 byggdes bilar och 1925 köptes företaget av
General Motors. Man tillverkade redan
på 1920-talet Chevrolets-lastbilar, men
1931 grundades dotterbolaget Bedford
för tillverkning av paketbilar och lastbilar som till stor del såldes på export.
Bedford CA-serien lanserades 1952
och blev en storsäljare. Den tillverkades i Luton, England och fanns i
många utföranden, främst som skåpbil med skjutdörrar. Bilen var vanlig
som ambulans, mjölkbil, glassbil och
husbil. Drivlinan var Vauxhalls 1,5liters bensinmotor och en treväxlad låda
med rattväxel. Som alternativ fanns en
Perkins-diesel. Modellen uppdaterades
1958 då den delade vindrutan ersattes
av en hel dito.
Till 1964 fick modellen större glasytor med välvd vindruta. Den målade plåtgrillen ersattes samtidigt av en
större i aluminium. Bilen fick även en
större 1600-motor från Victor FB.
Efterträdaren modell CF byggdes
1969-88 och blev den sista riktiga engelskutvecklade bilen som byggdes av
Vauxhall-Bedford. Den sista Vivan tillverkades 1979, efter det var alla personbilar varianter av motsvarande
Opel-modeller. Den sista personbilen
byggdes i Luton 2002.
Bedford inledde 1976 ett samarbete

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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BRETT SORTIMENT
I FLERA
PRISKLASSER

Auktoriserad
service för:

Dags för höstservice
– vi servar alla märken!

BÅTMOTORER • SERVICE • TILLBEHÖR
Västansunda byaväg 143
tel. 32 111
www.mitec.ax

Beställ dina vinterdäck redan nu!

Vi har
däck i alla
prisklasser!
ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL. 20!

www.rollic.ax • Karlbergsvägen 2 • Tel. 23 611

Tel. 41 210 l www.godbyservice.ax
MÅ–FR 07–20 l LÖ 09–20 l SÖ 10–20

Godby
Service

Ålands bästa pris på däck!
Vinterdäck – i olika
dimensioner

Vi är med i
Ömsens lysande
höstkampanj!

■ Däckförsäljning ■ Hjulskifte ■ Däckhotell ■ Hjulinställning ■ Bilverkstad

VERKSTAD

JP SERVICE

Torpvägen 3, Kattby, Hammarland • Tel 0400 529 392 / 040 524 4928
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DRIVE TOGETHER

18 6 H K S K
YA C T IV -X
F Y R H JU L S
D R IF T

42 415 €

TOPPUTRUSTAD MAZDA
M A ZDA C X-30 AWD 2,0 M H Y BR ID
E - S K YA C T I V X V I S I O N P L U S AT
Vision Plus Business -modellens standardutrustning bl.a:
• Fyrhjulsdrift *Automatväxlad • Head Up Display • Adaptiv farthållare
• 18” LM-fälgar • Parkeringssensorer fram och bak • Backkamera • Bi-LED lyktor
• Nyckellös start och låsning • 8,8” Mazda Connect Multimediasystem
Mazda CX-30 AWD 2,0 M Hybrid e-Skyactiv X Vision Plus AT 186hk pris från 42 415 € + leveranskostnad 600 €.
Förbrukning EU-blandad körning 6,6 l/100km. Uppskattat CO2-utsläpp 148 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilförsäljning:
Pontus tel. 329 926, Farbod tel. 329 927
Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935

Läs mer om Mazdas aktuella kampanjer
www.hawe.ax/erbjudanden/erbjudanden-mazda

ALLA SKA HA RÅD
MED SMARTA
LÖSNINGAR.

Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00

En välisolerad
garageport betalar man
en gång - elräkningen
flera gånger.
BRA ISOLERING FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
LÄGRE ENERGIKOSTNADER
EN AV BRANSCHENS TJOCKASTE OCH MEST
ROBUSTA PORTAR FÖR PRIVAT BRUK

Komplett garage, 44,7 m2
Mått utvändig: 49,1 m2
Mått invändig: 44,7 m2
Vägghöjd: 216 cm
Total höjd: 357 cm
5 års garanti

Norrängsstigen 3, Jomala, Sviby Tel. +358 40 1649 100
info@tradeit.ax • www.tradeit.ax

G L A S VÄ G G A R

G L A S FA S A D E R

G L A S TA K

FÖNSTER

DÖRRAR

BALKONGRÄCKEN

INGLASNING
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JUBILEUM

Efter 48 år och 78.000 försiktiga kilometer är Lasse Lundells Opel Rekord
fortfarande i strikt originalskick. Den nya karossen från 1972 har skarpa
linjer av italienskt snitt, stora glasytor och tunna takstolpar. Hajnosen med
strålkastarna monterade i plan ger ett farthungrigt utseende.

Inredningen går i lejongult och av slitage syns inte mycket tack vare
att bilen körs lite. Fuskträ på panelen var en utbredd 70-talstrend.
Överdragsklädslar med djurmönster blev populära på 80-talet.

Veterangranskningen resulterade i mycket
beröm. Skicket på bagageutrymmet är
ofta talande för hur bilen skötts.

Familjeveteran
med stil

n På Åland finns bara en handfull bilar kvar av Opels jubilerande
Rekord generation D. Det sannolikt finaste exemplaret ägs av
företagaren Lasse Lundell i Jomala.
– Den har varit i familjen hela tiden och är bara söndagskörd.
Jag är glad att den blivit så välskött, säger han.
Den metallicgröna Rekorden med
automatlåda är från 1974 och symboliserar såväl den tidens bilideal
som färgtrenderna. Sedankarosser
och starka kulörer dominerade
bilparken.
– Det var min fars faster som
köpte den ny, men farsan tog
över den efter några år, så den
har varit i familjen hela tiden,
förklarar Lasse Lundell, som tog
över bilen 1999.
Rekorden har rullat bara 78.000
kilometer på alla år. Förklaringen
bakom den korta körsträckan och det
fina skicket både på ut- och insidan
är enkel.
– Han hade den som finbil, så den
har alltid stått i garage, förutom någon enstaka dag. Bruksbilen var en
Vauxhall Viva. Den finns kvar på
Åland och är också veteranbil numera.

Krävde hellackering
Lasse berättar att fadern var noga
med att oljebehandla bilen undertill
och att alltid skaffa originaldelar.
– Jag tror inte det finns en enda
piratdel på bilen än i dag. Det skulle bara vara märkesgrejer. Däcken
är också Michelin, men de börjar bli
gamla, så det är nästa investering.
Opeln har på 48 år drabbats av en
enda malör.
– På 90-talet råkade den ut för en
liten påkörning i främre hörnet och
fick ny lack där, men det var inte samma nyans. Farsan var inte nöjd med
resultatet. Han påpekade att hela bilen nog hade samma färg förut, så det
blev en hellackering och den har hållit bra. Jag polerade bilen i våras och
blev överraskad av hur blank den är.

Kliniskt rent överallt
Rekorden har varit avregistrerad en
period i början av millenniet, men
veteranbesiktigades 2014 och fick då
sitt nuvarande låga registernummer.
– Veterangranskaren började med
att öppna trunkluckan och titta på
mattan. Efter det var det nästan klart

Opel
Rekord L
1900S 1974
Mått: 460 x 172 x 142 cm.
Axelavstånd: 267 cm.
Vändcirkel: 11,4 m.
Vikt/last: 1.120/400 kg.
Bagageutrymme:
310 liter.
Däck: 175 R14.
Motor/effekt: R4 1.9 CIH
8V/97 hk.
Växellåda: 4-växlad manuell/3-växlad automat.
Prestanda: 14,0 s./165
km/h.
Bränsletank: 70 liter.
Förbrukning: 9,8 l/100
km.
Nypris: 39.300 mark
(motsvarar ca 43.000
euro i dagens penningvärde).
Produktion: Alla 4dörrars 493.472 st, varav
160.366 med 1900-motor,
modellen totalt 1972-77,
1.128.196 st.

att skriva ut intyget, säger Lasse
Lundell.
Skicket är bländande. Det finns
inga skador och ingen smuts.
Reservdäcket från 1974 är fortfarande blankt. Lika rent är
det under huven, där den 97
hästar starka 1900-motorn
spinner tyst och jämnt.
Lasse beräknar att han kört
cirka 1.500 kilometer med bilen. Det senaste året har den
stått stilla på grund av bromsproblem, men det har nyligen
åtgärdats.
– Det blir tyvärr för lite körning,
bara en sväng till stan någon gång.
Nu har jag bytt hjulcylindrarna bak
och väntar på besiktningstid.

Komfortabel vägvagn
Han berättar att han körde taxi med
en likadan bil på 1970-talet och redan då uppskattade köregenskaperna.
– Det är en otroligt bekväm bil
att köra, men en orsak till att farsan
körde så litet är att den är ganska
tungstyrd. I stadstrafik skulle det
behövts servo men det fanns inte
då, möjligen till dieseln.
Det där med att spara på bilar
verkar ha gått i arv. Lasse Lundell
har även en Chevrolet Caprice Wagon som skulle platsa som veteran
och avslöjar att han dessutom har
en Volvo 850 från 1995 i originalskick.
– Tanken är att den också ska bli
veteranbil om fyra år när den har åldern inne.

Text

Jonny Mattsson

jonny.mattsson@alandstidningen.ax
tel: 26 026

Foto

Daniel Eriksson

daniel.eriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 649

Rekordens kaross är slät och de smäckra bakljusen smälter in i stilen. 1900-motorn

FREDAG 23 SEPTEMBER 2022

15

Tysk storsäljare med
italiensk elegans
Motorrummet är lika rent som resten av bilen. Fyran har gott om
plats eftersom bilen är konstruerad för att rymma Commodorens
sexa med bränsleinsprutning.

n Den nya Opel Rekorden av
D-generationen presenterades i
början av 1972 och hade ett helt
nytt designspråk. 60-talets linjer
med höftsväng över bakhjulet
och tvära kanter både fram och
bak var ute. Modellen blev en miljonsäljare och gav Opel övertaget
i kampen med Ford.

Utvecklingsarbetet med Rekorden inleddes
1967 och Opels nye designchef Charles M.
Jordan gav order om att rita en lätt och luftig
kaross med tydlig europeisk stil. Uppdraget
gick till den unge amerikanen George Gallion, som börjat hos Opel 1966. Med tydlig
inspiration från både Italien och Chevrolet
Camaro skapade han en av Europas elegantaste familjebilar.
Formspråket kallas ”tubular design” och
innebär kraftigt välvda sidor, lite som en flygplanskropp. Merparten av utvecklingskostnaderna lades på design, enligt en artikel i tyska
hobbybilstidningen Oldtimer Markt.

Coupéversionen av Rekord och Commodore utstrålar sportighet och färgkombinationen gul-svart var
en av de populäraste. Under åren såldes 74.000
Rekord och 42.000 Commodore med kupékaross. 

Rekord Caravan fanns med två eller fyra dörrar och
tre olika motorer. Jämfört med Ford och Volvo var
utrymmen och lastkapacitet mindre, men många
föll för formerna.

I hårdaste laget
Rekorden fanns i fem karossutföranden, tvåoch fyradörrars sedan eller kombi, samt en
kupéversion med karmlösa dörrar. Det var
dock ingen hardtop som företrädaren kunde
erbjuda. Bottenplattan och tekniken hämtades
därför från föregångaren, vilket betydde bensinmotorer på 1700 eller 1900 kubik och effekter
mellan 60 och 97 hästar.
Dåvarande Opel-chefen Bob Lutz krävde
dock att den nya bilen skulle ha vägegenskaper
som motsvarade utseendet. Den stela bakaxeln fick därför fem länkarmar och styva fjädrar.
Många kunder klagade på den hårda fjädringen
och när Bob Lutz gick över till BMW mjukades
bakvagnen upp en aning.

Banbrytande diesel
Hösten 1972 kom en verklig nyhet, en modern
dieselmotor på 2,1 liter och 60 hästar, som
även gick att få i kombination med automatlåda. Det var Opels första personbilsdiesel
och den kom i rätt tid, strax före den första oljekrisen. Totalt såldes 134.000 dieselbilar eller
12 procent av Rekordarna.
Dieseln blev populär som taxi och gav även
andra långkörare ett attraktivt alternativ till
Mercedes kompaktmodell och Peugeot 504.
Utanpå känns dieseln igen på sin bula på motorhuven, en lösning för att få plats med den
nya motorn som hade överliggande kamaxel.
Dieselhuven har senare blivit eftertraktad
när folk vill ha ett tuffare utseende på sina
kupéer.

Störst på hemmamarknaden
Våren 1972 kompletterades modellprogrammet med den nya Commodoren, en lyxversion
med sexcylindrig motor, annan grill och mera
krom. Till hösten kom prestandaversionen
GS/E med 160-hästar insprutningsmotor,
vilket gjorde att coupén knäckte 200-strecket. Av Commodore B tillverkades knappt

Vauxhall VX 4/90 var sportversionen av Victor med
en 2,3-liters fyra på 107 hästar. Trots de kantigare
karosslinjerna ses likheten med Opel Rekord.

141.000 bilar varav drygt 42.000 kupéer.
Det breda utbudet gjorde att Rekorden
1972 lyfte Opel till Tysklands största bilmärke
före Volkswagen. I programmet fanns då även
de nästan nya modellerna Ascona och Manta,
samtidigt som B-Kadetten stod på topp. I jämförelse med det var VW-utbudet med Bubblan,
Typ 3, 412 och K70 inte konkurrenskraftigt.
Till 1975 förstorades motorn till två liter och
en ny ratt infördes. Miljongränsen sprängdes
året därpå, men den nya större Asconan innebar samtidigt en ökad kamp om märkeskunderna.

Den engelska kusinen
Liksom hos Ford samordnades de tyska och
engelska operationerna och parallellt med
Rekord D utvecklades Vauxhall Victor FE. Den
hade samma bottenplatta, men egna motorer och en egen kaross med kantigare linjer.
Modellen fanns som sedan och Estate. Toppversionen Ventora var försedd med den gamla
3,3-literssexan.
När efterträdaren Vauxhall Carlton kom
1978 var det samma bil som nya Rekord E,
bara med en annorlunda front.
Text och foto: Jonny Mattsson

Amerikanska döttrar i ständig klappjakt
BILHISTORIA På den europeiska marknaden har

Ford och Opel alltid varit arga konkurrenter.
Som dotterbolag till stora koncerner har de
inte alltid fått göra som de vill, utan rätta sig efter order uppifrån. I gengäld har det alltid funnits pengar till utveckling och investeringar.
De båda märkena har noga följt varandras
aktiviteter. När Taunus fick amerikanska linjer 1957 kom Rekord med snarlik design året
efter. 1964 kom Taunus 20M med V6-motor,
nästa år hade Opel stoppat ned Kapitänvar den starkaste fram till 1975.

sexan i Rekorden. Så där höll det på. BKadetten blev en succé som tvingade Ford
att ta fram Escorten.
Ford Capri följdes av Opel Manta och 1972
kom båda märken med nya stora mellanklassare som snabbt slog sig in på topplistorna,
inte minst i Norden. Consul/Granada hade
mera prägel av komfortvagn medan Rekord/
Commodore var det sportiga alternativet. I
dag är stora mellanklassare i sedanutförande närmast utrotningshotade. (JM)
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Med Granada
ville Ford komma in på
premiummarknaden och
vinna kunder från BMW och
Mercedes. Toppversionen bytte
1974 namn till Ghia och hade allt
man kunde önska sig av en bil,
utom kanske prestanda. Motorn
var dock den törstiga
Essex-sexan på tre liter.

JUBILEUM
Ford Granada 3.0 Ghia 1974
Mått: 460 x 180 x 142 cm.
Axelavstånd: 277 cm.
Vändcirkel: 11,2 m.
Vikt/last: 1.440/420 kg.
Bagageutrymme: 355 liter.
Däck: 175 R14.
Motor/effekt: V6 3.0 OHV 8V/138 hk.
Växellåda: 3-växlad
automat.

Prestanda: 10,8 s./177 km/h.
Bränsletank: 66 liter.
Förbrukning: 13,8 l/100 km.
Produktion: 1972-77 totalt
875.000, varav 124.000 i
England.

Folkbil
med höga
ambitioner

n Ford Consul och Granada fyller 50 år i år. Modellen ersatte både
den tyska P7-serien med 17M, 20M och 26M och de engelska Zephyr
och Zodiac Mk IV. Det var europeiska Fords första helt gemensamma
bilprojekt och det dyraste dittills. Efter en tuff start kom framgången
och bilarna har nu klassikerstatus.
Den nya modellserien byggdes
parallellt i Dagenham och Köln
och med två olika namn riktade man sig till olika kundgrupper. Consul var den enklare som
konkurrerade med volymmärkena, medan den lyxigare Granada
tog sikte på premiumbilar som
BMW, Mercedes och Rover.
Modellen hade premiär på Genèvesalongen och motorpressen
berömde komfort, ljudnivå och
väghållning. Det var en tung bil
i klass med Mercedes, och i likhet med denna hade Forden delad bakaxel och lång hjulbas för
komfortens skull.
Fords slogan var mer bil för
pengarna och Granadan var
den förmånligaste sexcylindriga
bilen i övre mellanklassen. Den
inre bredden var större än hos
konkurrenterna, vilket uppskattades av taxikunderna.

Brett modellprogram
Designen kan närmast beskrivas som amerikanskinspirerad
barock, med bastanta linjer och
en massiv front. Bilen skulle

verka stor och inge respekt, enligt Ford. Modellen fanns i tre
karossutföranden:
tvådörrars
kupé, fyradörrars sedan och
kombi. Fem motorer och lika
många utrustningsnivåer gav
stor valfrihet.
De konservativa bilköparna
tvekade dock inför tvådörrarsversionen, som av Ford kallades
fastback-sedan. Redan efter ett
år kom därför en traditionell tvådörrars sedanmodell som komplement. Samtidigt styvades
fjädringen upp och ventilation
och ljudisolering förbättrades.
Till 1974 reviderades kupékarossen och den svängda bakskärmen rätades ut, samtidigt
som bakre takstolpen fick en
vinklad avslutning liksom på
Taunus Coupé.

Framgångsrik modernisering
Oljekrisen påverkade Ford mer
än många andra på grund av att
de tunga bilarna med V6-motorer var bensintörstiga. Det förekom också klagomål på byggkvaliteten och instrumenten i

sina djupa rundlar ansågs svåravlästa.
Inför 1975 kom därför en omfattande ansiktslyftning, signerad Bob Lutz, som bytt jobb igen
och nu var Fords Europachef.
Fronten sänktes och förarstolen
höjdes, vilket gav bättre sikt. Instrumenten monterades i plan
bakom ett gemensamt plexiglas.
Dessutom förbättrades standardutrustningen och fabriksgarantin
fördubblades, samtidigt som serviceintervallen förlängdes.
Den oöversiktliga modellfloran rensades genom att Consul
lades ned och beteckningarna
ändrades. En fyrcylindrig basversion av Granada infördes,
liksom en ny toppmodell kallad
Ghia med nästan allt som standard, inklusive tjockare mattor,
plyschklädsel, träpaneler, lättmetallfälgar och servostyrning.
Den hade också tolv kilo mera
ljudisolering än övriga.

Storlastare som lyxbil
Starten för Consul och Granada
blev inte riktigt vad Ford hade

Den tunga barockformen gör att Ford Granada ser kompakt ut, men stor inre
bredd och rymligt bagage gjorde de enklare varianterna populära som taxi.
Vinyltak och mycket kromlister kännetecknade märkets toppversioner.

Kombiversionen av Consul och
Granada var Europas största. Den
fick lasta 580 kilo, mer än en Volvo,
vilket gjorde den populär som firmabil. Därför har också ytterst få bilar
överlevt.

Den gröna bilen i bakgrunden är den
ursprungliga coupén. Efter kritik
i Tyskland ritades sidorutan och
takstolpen om till 1974. Det var en
upprepning av det som hände 1967
med föregångaren P7A.

hoppats på. Trots att den nya
modellen blev populär såväl
bland direktörer, som hos polisen och i taxibranschen låg volymerna långt under budget.
De första åren sålde Opel Rekord och Commodore nästan
dubbelt så bra. Uppdateringen
till 1975 blev lyckad och gjorde
att 1976 blev modellens bästa år,
trots de högre bränslepriserna.
Det och inte minst den nya Fiestan bidrog även till att 1976
blev Fords bästa genom tiderna
på den tyska marknaden med en
andel på 15 procent.
Ett trumfkort var kombiversionen som fanns i både Consuloch Granada-utförande. Den
hade marknadens största kombiutrymme, 206 gånger 150 cm,
och slukade 2.180 liter bagage.
Noterbart är att Granadakombin tidigt fanns som 3000
GXL med automatlåda, servostyrning, taklucka och tonade
rutor. Det var därmed den första
lyxkombin på den europeiska
marknaden, före såväl Mercedes
T-modell som Volvo 265.

Tekniken levde kvar

Första generationen av den stora Forden tillverkades till mitten
av 1977, men från 1976 endast
i Köln då Dagenham-fabriken
behövdes för Fiestan. Totalt stod
den tyska delen av produktionen
för nära 86 procent av volymen
på 875.000 bilar. Det var lite mer
än föregångarna kom upp i, men
långt i från Opels siffror.
Efterträdaren Granada Mk II
byggde på samma tekniska bas,
men karosslinjerna rätades ut.
Bakdelen på kombin är dock likadan som på första generationen men sitter bra i helheten.
Granada ersattes 1985 av Scorpio, men på den engelska marknaden kallades även den för
Granada. Scorpion var från början en halvkombi, när den väl
kom som sedan 1990 och riktig
kombi 1992 hade kunderna svikit och det var för sent att nå upp
till Granadans popularitet.
Text och foto:
Jonny Mattsson
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Vi gör BilLivet enklare

20%

RABATT
på torkarblad

+ 3 liter spolarvätska
på köpet!
Mekonomen Åland
Vikingagränd 11, Mariehamn
Öppet vard. 8:30–18, lö 10–15
Tel. 018-28848

Ladda el- & hybridbil
snabbt och säkert med
en laddstation!

Det snabbaste och säkraste sättet
att ladda elbilar och laddhybridbilar
är att ansluta dem till en laddstation
avsedd för ändamålet.
Vi är återförsäljare av DEFA, Nordens
ledande leverantör av kompletta
laddsystem för elbilar till privatbostäder, bostadsbolag, företag och
publika parkeringsanläggningar.

Prisex.:

eRange Uno 7,4 kW
1-fas mode 3 med typ2 uttag

1.595,- inkl. installation
(installation inom fasta Åland, upp till 30 m utanpåliggande kabel från elcentral för maxeffekten 3,7kW,
montering av laddstation på vägg, behövligt fästmaterial, lämpligt över-strömsskydd, dokumentation
samt uppdatering av elschema)

eRange Uno 11kW
3-fas mode 3 med typ2 uttag

1.895,- inkl. installation

• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax • vardagar 8-17, lördagar 10-14 • info@harrysel.ax
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biltest

Elbil för modemedvetna

n Nya eldrivna Renault Megane
E-Tech är en kompakt designbil
med många goda egenskaper.
Tyvärr är den för dyr i förhållande
till konkurrenterna.
Renault har varit en föregångare
inom elbilar i Europa. Småbilen
Zoe lanserades redan 2012 och har
sålts i 350.000 exemplar, varav drygt
100.000 hemma i Frankrike. Nu har
man utvecklat en helt ny bil i kompaktklassen, men behållit namnet
Megane, etablerat sedan 25 år tillbaka.
Elbilarnas akilleshäl är vikten. Ju
större batteri, desto fler kilon att
släpa på. Renault har gått in för ett
lättviktskoncept som gynnar både
prestanda och köregenskaper. Bilen
är 150 kilo lättare än exempelvis VW
ID.3. Batteriet är lågt och karossen
har därför kunnat hållas lägre än
brukligt.

Snygg men trång
Megane må vara fräckt formgiven,
men det är tydligt att formen i flera fall fått gå före funktionen. Det
märks tydligast i baksätet som är
både smalt och har begränsat benutrymme. Rutorna är låga och miljön instängd. Bakåtsikten är dålig
och därför har backspegeln ersatts
av en skärm som visar en tydlig kamerabild med vidvinkel.
Förarmiljön domineras av en bred
digital skärm, formad som ett liggande ”L”. På rattstången finns tre
spakar, varav en för riktningsväljaren eller växelspaken. Renault har
också behållit den smidiga satelliten
för ljudanläggningen.

Oväntat hög komfort
Stolarna är onödigt platta, men sittpositionen är behagligt låg, vilket
gör att takhöjden räcker till. Bagagevolymen är större än väntat med
tanke på bilens storlek, men den
inre tröskeln är hög.
Med den stora motorn på 220
hästar är det en snabb bil. Köregenskaperna är stabila tack vare låg
tyngdpunkt och den stumma elbilskänslan märks inte av. Trots de låga
20-tumsdäcken går den bekvämt
både över potthål, vägbulor och bro-

Renault
Megane
E-Tech 220
Mått:
420 x 177 x 150 cm.
Axelavstånd: 269 cm.
Markfrigång: 14 cm.
Vändcirkel: 10,4 m.
Däck: 215/45-20.
Vikt/last:
1.690/465 kg.
Släpvagnsvikt:
750/900 kg.
Bagage:
440 /1.330 liter.
Motor/effekt:
Asynkron elmotor 162
kW/220 hk.

Den massiva aktern döljer ett stort bagagerum, men tröskeln är hög och bakåtsikten dålig. 20-tumshjulen ger oväntat god
komfort.

Växellåda: Automat.
Prestanda:
7,4 s/160 km/h.
Batteri: 60 kWh.
Räckvidd:
Max 442 km.
Pris: 47.390 euro.

Renaults nya crossover Megane E-Tech är sportig och utstrålar modernitet.
Dörrhandtagen är infällda och de främre fälls ut när bilen låses upp. Bak har de
integrerats i C-stolpen.

skarvar. Lång hjulbas bidrar till god
riktningsstabilitet.
I stan är Meganen lättkörd och
tack vare vändradie i småbilsklass
och direkt styrning är den lättparkerad. Ljudnivån är låg och däckbullret dämpat.

Utmanande prissättning
Megane säljs med två batterier på 40
och 60 kWh, samt med motorer på

På förarplatsen omges man av en vinklad
panel med instrument och pekskärm.
Mittkonsolen har flera praktiska fack.

130 och 220 hästar. Laddeffekten är
85 respektive 130 kW. Batterigarantin är åtta år eller 160.000 km. Det
finns fyra utrustningsnivåer och
priserna börjar på 41.400 euro.
Sett till utrymmena är det för högt,
när konkurrenterna kostar tre till fem
tusen mindre. Det större batteriet är
cirka 4.000 dyrare och toppversionen kostar 54.000. På den nivån är
också prisskillnaden mindre.

Även tillbehören kostar. En sats
vinterhjul går på minst 2.000 euro.
Meganen är som helhet en designprodukt för redan frälsta som
vill ha det senaste och är beredda
att kompromissa med de praktiska
egenskaperna.
Text och foto:
Jonny Mattsson

Vi reparerar och servar
alla bilmärken, traktorer, lastbilar,
båtar, gräsklippare....

RESERVDELSSPECIALISTEN
Stort sortiment av reservdelar till både bilar, lastbilar, traktorer, båtar som
inombordare och utombordare, gräsklippare, truckar, småmaskiner, skogsoch industrimaskiner.

Hittar du felen så hjälper
vi dig hitta delen!
Se våra månadskampanjer
på Facebook!

Godbyvägen 1 B • Tel. 23 800 • info@bobil.ax
www.bobil.ax • Vard 08–17, lörd 10–14

• Byte av nya vindrutor • försäkringsskador • hjulinställningar • avgastest
• AC-service m.m.

Ring och boka tel. 12 362, välkommen!
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Däck till alla fordon
hittar du hos oss!

DÄCK FRÅN KUMHO
OCH ANDRA MÄRKEN

ÄVEN BILSERVICE
Bilverkstan i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

info@jsdack.ax
Mariehamn: 16880, 0400 804 190 Jomala: 040 729 4200
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

– Ring och vi hjälper dig!

Du är inte ensam
på vägen
Risken att möta vilt på vägarna finns året
runt. Var uppmärksam och kör försiktigt.
Du kan möta dem var och när som helst.
Tänk på att:
∞ Anpassa farten – i synnerhet vid dålig sikt och halt väglag.
∞ Var extra uppmärksam vid åkrar, kalhyggen och sjöar.
∞ Djuren är som mest aktiva vid skymning till gryning.
∞ Vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.

PRIS FRÅN

17.309€

HELT NYA

NYA TOYOTA AYGO X
Den lilla bilen med storslagen attityd. Den trotsar normen
och lovar dig en körkänsla som du kan förvänta dig av en
crossover, i kombination med de exklusiva detaljerna och
smidigheten av en kompakt stadsbil.
AYGO X VVT-i Play Edition Multidrive S totalpris 19 541,64 €* (inkl.lev. kostn. 600 €), WLTP CO₂-utsläpp
113 g/km, WLTP EU-förbrukning 5,0 l/100 km. AYGO X 1.0 VVT-i Style Multidrive S totalpris 21 300,21 €
(inkl. lev. kostn. 600 €), WLTP CO₂-utsläpp 113 g/km, WLTP EU-förbrukning 5,0 l/100 km.
Aygo X -modellerna CO₂-utsläpp 108–114 g/km och förbrukning 4,8–5,0 l/100 km.
GARANTI 3 år/100 000 km, rostskyddsgaranti för karossen 12 år.

www.ohmansbil.ax

Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – Fre 09.00-17.00
Lör: 11.00–14.00

www.toyota.fi • www.toyota.se

Verkstad
Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30 Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
Fre 08.00-15.00

∞ På hösten börjar jakten och då kan både vilt och hund
komma upp på vägen.
Hämta viltmarkeringsremsan gratis från oss eller från
Fordonsmyndigheten, så att du kan markera platsen
ifall olyckan är framme.

Just nu har vi en skadeförebyggande höstkampanj
för att försöka minska viltolyckorna på våra vägar.
Läs mer på omsen.ax/omsens-lysande-hostkampanj

omsen.ax | 018 27600 | Köpmansgatan 6
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På ritbordet
ses en ritning till en
tidig Vespa. Bakom den
geniala konstruktionen låg
flygingenjören Corradino
D’Ascanio, som före det inte
hade någon kunskap om
motorcyklar.
Vespa-museet
är inrymt i en del av
de gamla fabrikshallarna.
Museet öppnade år 2000
och utvidgades kraftigt 2018.
Utställningen är mycket mångsidig och luftigt uppbyggd
kring olika teman, med en
viss kronologisk logik.

Det ljuva livet
på två små hjul
n En av världens mesta tvåhjulingar, den italienska Vespan firade
75 år förra året. På fabriksmuseet i Pontedera, två mil från Pisa,
finns en enastående utställning om Vespan och företagets historia.

Det rostfria loket MC2 från 1936 står utanför
entrén till Piaggios museum och påminner om
bolagets storhetstid i den tunga industrin. Sedan
1946 förknippas namnet främst med Vespan.

Flygmotorn från 1936 är en sjucylindrig stjärnmotor på 19 liters volym som väger 355 kilo. Med
dubbla överliggande kamaxlar och dubbeltändning
levererade den 400 hästar vid 2.100 varv.

Piaggio var tidigt ute med licenstillverkning,
men satsade också på export. Skotrarna fraktades i bastanta trälådor.

Den trehjuliga lastversionen av Vespa döptes till
Ape, ”bi”, eftersom det är ett nyttofordon. Modellen lanserades redan 1947 och blev en storsäljare bland småföretagarna. Den ses fortfarande
på torgen och i fiskehamnarna.

Motorcykeltillverkarna Aprilia, Gilera och
Moto Guzzi-ingår numera i Piaggio-koncernen. En samling av de italienska motorcyklarna har en egen avdelning på museet. På
ett annat ställe visas engelska klassiker.

Vespas franska licensbyggare ACMA tillverkade även
en liten bil med 400-kubiksmotor. Den såldes i omkring 30.000 exemplar, men i Italien utkonkurrerades
den av Fiat 500.

Vespan har också använts av franska
fallskärmsjägare. På 1950-talet byggdes
600 stycken av ACMA som bärare av en 75
millimeters kanon och ammunition.
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16-åringarnas dröm, Primavera 125, firade 2018
sitt 50-årsjubileum
och visas i tre
generationer.

Sjuttiotalet var färgglatt och designen
snarlik oavsett vespans storlek. Här ses en
blå Rally 200 samt två 50-kubikare.

P

iaggio är sedan länge starkt
förknippat med Vespan, men
företaget grundades redan
1882 som trävaruhandel i
Genua. Snart slog man sig på att bygga järnvägsvagnar och bussar. 1916
kom det första militärflyget och under
1930-talet var verksamheten omfattande med såväl flyg som tåg.
Efter andra världskriget var Italien
utarmat och Piaggios fabriker slagna i
spillror. Företaget som hade haft 12.000
anställda i Pontedera var nere på 90
man. Piaggio förbjöds att verka inom
flygplansindustrin och såg sig om efter nya affärer. Koncernchefen Enrico
Piaggio hade en idé om att tillverka en
billig och enkel tvåhjuling för folket.

Ren, smidig och lättkörd
Flygingenjören Corradino D’Ascanio
anställdes för att konstruera ett sådant
fordon. Han tyckte inte om motorcyklar. De var obekväma, tunga, smutsiga
och svåra att byta däck på. Därför började han skissa på en modell med vindskydd, små hjul, fotbräda och inkapslad motor som drev direkt på bakhjulet.
Enrico Piaggio gillade inte den första
helt inklädda modellen med ram, men
när den andra prototypen visades upp
i augusti 1945 var han nöjd. Det var
också han som myntade namnet Vespa, ”geting” på italienska, eftersom den
nya skotern hade en smal midja och ett
vasst motorljud.
Företaget fick patent på Vespan med
98-kubiksmotor i april 1946 och inledde produktionen omgående. Det första

”Efter tre år var man
uppe i 17.000. Då kom
den kraftigare 125kubikaren och i takt
med att Europa reste
sig ökade efterfrågan.”
året såldes 2.500 exemplar, men efter
tre år var man uppe i 17.000. Då kom
den kraftigare 125-kubikaren och i takt
med att Europa reste sig ökade efterfrågan. Vespans medverkan i filmen
”Prinsessa på vift” bidrog ytterligare till
att stegra intresset. Utbudet ökade och
redan 1956 licenstillverkades den i fem
länder. Samma år nådde tillverkningen
en miljon enheter.

Nu betalar Ömsen 250€ när
du lägger extraljus på din bil
för dig som har giltig försäkring i Ömsen för personoch paketbil där tilläget djur ingår. Du får dessutom
reducerad självrisk efter montering vid viltolycka.

Här är några prisexempel
Ditt pris

W-light Impulse II, 53 cm 320,- inkl. montering

70,-

Följer med sin tid
För att bredda marknaden introducerades en mopedversion på 50 kubik 1963.
Den behövde inte registreras och i Italien fick den köras av 14-åringar utan
körkort. Klassikern 90 SS kom ut 1965
och då hade tre miljoner Vespor byggts.
Den följdes Pragvåren 1968 av Primavera 125 och då hade Vespan på allvar
blivit ett ungdomsfordon. Med Rally-modellen på 200 kubik från 1972
fick Vespan 12,5 hästar och nådde 115
km/h.
På 1980-talet förnyades Vespan rejält
och PX-modellen sålde bra. Strängare
utsläppskrav ledde till fyrtaktsmotorer
och senare bränsleinsprutning. Toppmodellen GTS 300i nådde 2016 hela 22
hästar.
I dag har Piaggio 6.000 anställda i åtta
fabriker runt om i världen och tillverkar omkring 600.000 tvåhjulingar per
år. Museet ligger i stadens centrum, på
gångavstånd från järnvägen. Det drivs
helt med privata donationer och är gratis
att besöka.
Text och foto: Jonny Mattsson

Ditt pris

Ledson Juno C22” 405,- inkl. montering

Ditt pris

Ditt pris

165,Strands Siberia SR22” 415,inkl. montering

155,-

205,Strands Siberia DR22” 455,inkl. montering)

Med canbus-styrning tillkommer 80€
För att ta del av Ömsens kampanj
behöver du kontakta Ömsen
på tel. 27 600 eller besök
dem och få din värdekupong.
Boka sedan din tid hos oss
på tel. 23 280.
Ömsens kampanj pågår
Södersundavägen 58 • tel. 23 280
till 31.12.2022 så kontakta
oss redan idag!
VARDAGAR: 08.00–16.00
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OPEL CORSA

från 19 390 € inkl. bilskatt 1 617€
Corsa-e från 32 990 €

NYA OPEL ASTRA 5D

från 26 390 € inkl. bilskatt 2 483€
Hybrid från 35 390 € inkl. bilskatt 1 031€

ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800
BILFÖRSÄLJNING: NIKLAS SKOGBERG 527 722
ÖPPET: VARD. 09–17
RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

OPEL MOKKA

från 25 390 € inkl. bilskatt 2 436€
Mokka-e från 35 390 €

OPEL VIVARO

från 40 390 € inkl. bilskatt 1673€
Nya Vivaro-e från 52 290 €

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –
VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 9–14

Reservdelar
och tillbehör
för bil, båt
och traktor

Verktyg

Lövdalsvägen 6 • tel. 31 210 • www.dax.ax

Stort urval
av oljor och
smörjmedel!

FREDAG 23 SEPTEMBER 2022

23

Ålands experter på laddningsteknik av elfordon!
Vi erbjuder ett brett sortiment av laddningsstationer och installationer. Välj själv mellan nyckeln i handen paket, enbart laddbox
(installera själv eller någon annan elektriker) eller enbart installation. Vi hjälper dig med allt från stödansökan till driftsättning.
Dessutom installerar vi solceller och smart styrning för att ladda bilen enbart med egen producerad solel!

Kontakta oss så berättar vi mer!

CETEK

Nyckeln i handen paket
– ladda bilen med solel

Svenska laddboxen
som passar alla!

Smart laddbox – enkel installation
ACS - EVTUN GkW 2-fas till 1-fas
• Omvandlar två faser till en fas
– snabbare laddning, mindre säkring
• Nätövervakning - undvik att
huvudsäkringarna löser ut
• Levereras med 3-fas kontakt
– plug & play

info@klingbergs.ax
+358 18 22 111

Psst! Missa inte landskapsregeringens
stödpaket för laddningsstationer!

www.klingbergs.ax
www.acs-energy.com

PRIS FRÅN

329 €/mån
31 989 €

308 SW
Stilig och rymlig, även som laddhybrid
i-Cockpit® • 8-växlad automatlåda
Full-LED -lyktor • Nyckellös start • Digital mätartavla
Lättmetallfälgar • Trådlös Apple CarPlay / Android Auto

Peugeot 308 modellens pris från 29 817 € (inkl lk 600€). Style 308 SW-modellen pris från 31 989 €. CO2 utsläpp
129 g/km, EU medelförbrukn. 5,7 l/100km. Garanti 3 år eller 100 000 km. Finansieringsexempel: Pris 31 989 €,
inkl lk 600 €, handpenning/bytesbil 7650 €, avtalstid 72 mån, månadsrat 328,84 € inkl ränta 3,5 %, grundläggningsavgift 50 € och handläggningskostnad 5 €/mån. Finansierad andel totalt 24 389,39 €, större sista rat
4 500 €. Kreditkostnader totalt 3 512,97 €, verkligt kreditpris 35 502,36 € och verklig årsränta 4,02 %.
Finansieringen kräver godkänd kreditvärdighet och kaskoförsäkring med finansieringsskydd. Finansieringen
erbjuds av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis Gata 9, 00500 Helsingfors. Bilen på bilden är extrautrustad.
Style-kampanjen är i kraft som längst till den 30.9.2022 för privatpersoner och företag.

Läs mer om Peugeots aktuella kampanjer
www.hawe.ax/erbjudanden/erbjudanden-peugeot
Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00

Bilförsäljning: Pontus tel. 329 926, Farbod tel. 329 927 • Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935

-20%
Hösterbjudande:
på utvalda maskiner i lager!

Passa på nu! Priserna stiger – brist på maskiner...
Pris inkl. 122 cm
klippbord
(17.048,-)

Pris inkl. 94 cm
klippbord
(4.799,-)

13.638,-

HUSQVARNA HUSQVARNA ÅKGRÄSKLIPPARE R 420TSX AWD

3.839,-

HUSQVARNA R214TC ÅKGRÄSLIPPARE COMFORT EDITION

En kompakt, högpresterande Rider med fyrhjulsdrift, kraftfull Kawasaki V-twinmotor och servostyrning som enkelt hanterar stora, täta och kuperade områden.

En flexibel, kraftfull, effektiv och mångsidig Rider som är lätt
att använda och tar hand om större gräsmattor med lätthet.

Pris inkl. 97 cm
klippbord
(2.249,-)

(609,-)

487,-

1.799,-

HUSQVARNA
GRÄSKLIPPARE LB 256SP

HUSQVARNA TRÄDGÅRDSTRAKTOR TS 138L

Robust självgående gräsklippare
med hög kapacitet avsedd för
hemmabruk. Lättstartad
Husqvarna-motor.

En användarvänlig traktor som passar perfekt för husägare
med små till medelstora trädgårdar. Det är en effektiv traktor
med sidoutkast och smart, ergonomisk utformning.

HUSQVARNA RÖJSÅG 336FR

Pris inkl. 3 st bett
(689,-)

335,-

551,-

HUSKVARNA
GRÄSKLIPPARE LB 146

Gräsklippare med BioClip®
och idealisk för användning
på mindre gräsmattor då den
är mycket lätt att manövrera.

HUSQVARNA
RÖJSÅG 545FR

Pris inkl. 3 st bett
(979,-)

783,-

Levereras komplett
med trimmerhuvud,
gräsklinga och
sågklinga.

Sista lördagsöppet för i år 24.9!
Boka din robotklipparservice med
Jim, tel. 527 203!

AUKTORISERAD
ÅTERFÖRSÄLJARE 2022

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022
MÅN-FRE 08–17 LÖRD 24.9 09–14

Samtliga erjbudanden gäller så långt lagret räcker.

(419,-)

Levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga,
sågklinga, kombiskydd och klingskydd..

