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Trendiga elbilar i stort test
Foto: Jonny Mattsson

n Elbilsmarknaden växer snabbt och den populäraste biltypen är medelstora suvar i 50.000-eurosklassen.
Bil & Motor har provkört den mest sålda VW ID.4 och utmanarna från Ford och Hyundai. Bilarna har helt
olika form och filosofi, men är rymliga och snabba och riktar sig till samma målgrupp.
Räckviddsångesten sägs vara ett hinder för en snabb elektrifiering, men dagens elbilar klarar ledigt 400 km.
SIDORNA 14–16

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
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Elbilen rullar in på gott och ont
Utbudet och efterfrågan på både elbilar och laddhybri-

eller Warszawa, men den totala klimatnyttan är
tveksam.
Tillverkningen av batterier till elbilar slukar enorma mängder sällsynta jordartsmetaller, exempelvis kobolt som utvinns i
krigsområden med orimliga arbetsvillkor.
Även miljöbelastningen från tillverkningen av en ny bil är betydande jämfört
med att fortsätta använda en modern
väl fungerande bil hela dess livslängd.

der har ökat snabbt det senaste året. Delvis till
följd av EU:s skärpta utsläppsgränser med tuffa
sanktioner för de tillverkare som missar gränsvärdet. Allt fler storstäder i Europa har också
infört miljöklassning av bilar för att förbättra
luftkvaliteten i stadskärnorna, något som påskyndar övergången från fossil till elektrisk drift.
I många länder finns dessutom rundhänta
bonussystem eller rena stöd för köpare
av elbilar. Det har även gett upphov till
missnöje över att statliga skattemedel
används för att subventionera dem
som faktiskt har råd att köpa nya bilar.
Orimligt anser de som tvingas hålla i
gång sin 90-talare för att överhuvudtaget komma till närmaste butik, som
i glesbygden kan ligga tiotals kilometer bort.

Den tekniska utvecklingen gör

att dagens bilköpare tvekar
i valet av drivmedel. Elbilsspekulanterna läser varje
dag om bättre batterier,
högre kapacitet, snabbare
laddning och lägre priser i
morgon. Vad händer nästa år, hur ser det ut 2025?
Vad blir andrahandsvärdet på dagens
50.000-eurosbil
då?
En ny bil har

Elbilar kräver energi och den ska

produceras någonstans, inte sällan med kol- eller oljekraftverk i
Mellaneuropa. Det
blir visserligen lättare att andas i Berlin

KRÖNIKA

JONNY MATTSSON

en livslängd på i genomsnitt 20 år. Därför måste
det finnas ekonomiskt försvarbara villkor för fossila
bruksbilar åtminstone till 2050, allt annat drabbar
hushållen.
Vad händer med beg-bilmarknaden när batterigarantin,

vanligen åtta år, gått ut? Var ska staten ta in skatter
när det säljs allt mindre bensin och diesel. Det finns
en uppenbar risk för nya pålagor.
I Finland blir det extra viktigt att se upp med att
inte beslutsfattarna får för sig att lägga straffskatter
på gamla bilar och bränslen. Den som har en äldre
bil har redan gett sitt bidrag till statskassan, direkt
eller indirekt. Det fanns en tid när bilskatten var 132
procent av importpriset och den har följt med i begbilpriserna sedan dess.
Det finns som synes betydligt fler frågor än svar. Det vi

med säkerhet vet är att bilen behövs för att folk ska
kunna ta sig till jobbet, till skolan, till fritidsaktiviteter och för ha ett socialt liv efter klockan fem på eftermiddagen. Bilen är också mångas arbetsplats och
levebröd. Den ger sysselsättning och en meningsfull
hobby.
Kortsiktiga beslut och tvingande regler har aldrig
gynnat marknadsekonomin.

SMARTexperter
ENERGITEKNIK
Ålands
på laddningsteknik av elfordon!
Vill du bo i ett smart hem?
Vi fixar allt ända från planering till
installation och service.

DIGettOCH
HEM
ViFÖR
erbjuder
brett DITT
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!

IoT Automation

SOLCELLER
Kontakta
oss så berättar vi tillmer!
40 %

!

Stöd upp

• Smart energilagring & optimering
• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning
• Brandlarm
• Inbrottslarm

Nyckeln i handen paket
– ladda bilen med solel

ENERGILAGRING

!

LADDNINGSSTATIONER

• Genom styrning av
värmepump
• I Ackumulatortank
• I byggnaden
• I Elbilen

Stöd för
akumulatortank

NYH

ET!

!

Smart laddbox – enkel installation

VÄRMEPUMPAR

Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)
• R32 köldmedie
• Upp till 65° med komp. drift
• PV & Smart Grid Ready
Stöd för att

!

Stöd upp till
ACS - EVTUN GkW 2-fas till 1-fas
50 % för BAB
• Omvandlar två faser till en fas
– snabbare laddning, mindre säkring
Nyhet!
• Nätövervakning - undvik att
Vi
har
breddat vårt
huvudsäkringarna löser ut
!
T
E
sortiment
med
H
• Levereras med 3-fas kontakt
NY
MICROINVERTERS
– plug & play
Chargestorm laddboxar

VÄXELRIKTARE

byta från olja

Psst! Missa inte landskapsregeringens stödpaket för både laddningsstationer och solceller!

www.acs-energy.com

Ålandstidningens temabilaga
fredagen den 24 september 2021.

KONTAKT
info@acs-energy.com
Tel. +358 440 422 649

Redaktör: Jonny Mattsson

Kontakt

Ansvarig utgivare: Daniel Dahlén

E-post fornamn.efternamn@alandstidningen.ax

Annonsproduktion: Annonsverkstan / ÅTT

Telefon: +358 18 26026

Tryck: Tidningstryckarna på Åland

Adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland

Ges ut av Ålands Tidnings Tryckeri Ab
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FORD RANGER

FORD GARANTI
FORD
GARANTI
år
eller
år eller
100
000
km
100 000 km

0,5

% ränta
+ kostnader

T.ex. Ford Ranger SingleCab 2.0 TDCi
från 35.390€ eller 319€/mån*

KÖR DIT DU VILL, GÖR SOM DU VILL

Fyra olika karosser - alla kan även fås som lätt lastbil. Ranger Raptor och nya specialmodeller: Ranger Stormtrak och
Ranger Wolftrak. Lastkapacitet 3500 kg, bärighet upp till 1150 kg, vridmoment upp till 500 Nm, markfrigång på 237 mm
och vadar enkelt genom vatten som är upp till 800 mm djupt, lastflakens längd 2317 mm på Single Cab-modellerna.
ford.fi
Ford Ranger rek. pris från 34.573,30 € (N1, CO2 222g/km). Ranger Double Cab från 49.313,91 € (N1, CO2 227 g/km) inkl. lev.kostnader 600 € enligt prislista från 13.8.2021.
Ford Ranger -modellens beräknade CO2-utsläpp 218–278 g/km, WLTP-kombinerad förbrukning 8,3-10,6 l/100 km. *Finansieringsexempel: Ford Ranger Single Cab 2.0 TDCi 170 hk M6 4x4
XL rek. pris från 35.389,59 € (CO2 229 g/km, inkl. lev.kostn.), handpenning 3.900 €, avtalstid 60 mån, månadsrat 319 €, kredit tills. . 31.679,59 € (inkl. uppläggningskostn. 190 €), sista stora
rat 14.140,15 €. Månadsraten inkl. ränta 0,5 %, uppläggningskostnad 190 € och behandlingskostnad 12 €/mån. Kreditkostnader tills. 1.483,56 €, kredit och kreditkostnader 32.973,15 €,
eg. kreditpris 36.873,15 € och eg. årsränta 1,3 %. Finansieringen förutsätter ett godkänt kreditbeslut och kaskoförsäkring. Förmånen gäller nya beställnings- och köpavtal 1.7–30.9.2021.
Gäller ej Ranger Raptor-modeller. Bilen på bilden är extrautrustad.

Västra utfarten, tel. *5252 www.motorcompany.ax
Bilförsäljning: vard. 9–17, lörd. 11–14.
Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311

Nu även Plug-in hybrid
Premiär för helt nya Hyundai Tucson
– en fullfjädrad designrevolution

Ränta 0 % + kostnader

Tucsons progressiva design är uppenbar. Vid första anblicket upplevs de parametriska signaturljusen osynliga. Men så fort bilen startar
väcks den karaktäristiska änglavingsbelysningen till liv. När bilen stängs av smälter ljusen återigen samman med frontgrillens mönster.
Och ljusen är bara början. Kom och upplev den progressiva, sofistikerade och helt nya Hyundai Tucson. hyundai.fi
Helt nya Tucson från 28 590 € | Helt nya Tucson Hybrid från 38 590 €

5

GARANTI
ÅR

UTAN KMBEGRÄNSNING

Priser inkl. lev.kostnader. Nya Tucson-modellens förbrukning 5,7–7,1 l/100 km, CO2 127–161 g/km (WLTP). Finansieringsexempel: bilens pris
28 590 €, handpenning 0 €, finansieringsdel 28 780 € (inkl. uppläggningskostnader 190 €), avtalstid 72 mån, uppläggningskostnad 9 €/rat,
ränta 0 %, månadsrat 299 €, sista stora rat 8 193,53 €. Egentlig årsränta 0,8 %. Kreditkostnader 838 €, kreditkostnader totalt 29 428 €. Max
kredit 30 000 €. DNB Auto Finance Oy, Urho Kekkosen katu 7B, 00100 Helsinki. Förutsätter ett godkänt kreditbeslut samt finansierings- och
kaskoförsäkring. Erbjudandet gäller ett urval bilar t.o.m. 30.9.2021 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

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
Vassa linjer och eldrift
bakom nya blixten
Nya Opel Astra blir den första generationen
som utvecklats efter det franska övertagandet. Det blir samtidigt märkets tredje eldrivna
bil, men först 2023. Tills dess blir det bensinare
på 110 eller 130 hk, två laddhybrider och en
diesel, precis som i den tekniskt likvärdiga
Peugeot 308. Laddhybriden har en elmotor på
81 kW och ett batteri på 12 kWh för 60 km körning på el.
Nya Astra mäter 437 cm på längden och har

fått aningen längre axelavstånd samt rejält
större bagageutrymme. Den nya kantiga designen speglar Opels nya identitet och en bredare
och lägre kaross ger ett sportigt intryck. Även
på insidan är det nya vindar, med pure panelförarplats och två stora digitala skärmar samt
joystick i stället för växelspak.
Även om mekaniken numera är fransk har
tyskarna anpassat chassi och många detaljer
den för att bevara Opel-känslan. Nya Astra
byggs också i Rüsselsheim, medan föregångaren kom från England och Polen. Leveranserna inleds i början av nästa år.

Helt nya
Opel Astra
har ny
teknisk bas
och följer
märkets
nya vassare
designlinje med
så kallad
Vizor-front.

Bantad Ferrari får superprestanda med elhjälp
Italienska Ferrari breddar utbudet av tvåsitsiga mittmotorsportbilar med 296 GTB. Den nya laddhybriden får en turbomatad V6-motor på 2,9 liter och blir första Ferrarin med sexa
sedan Dino 1974.
Effekten är 663 hästar, men en elmotor på 167 hk ser till
att det finns 830 hk som driver bakhjulen via en åttaväxlad
dubbelkopplingslåda. Bilen axar till 100 på 2,9 sekunder och
till 200 på 7,3, men kan även köras i 25 km på ren el
med max 135 km/h.
Karossen är 457 cm
lång och

har typiska sportbilsproportioner. Svarta vindrutestolpar får
taket att se svävande ut och de svällande bakskärmarna avslutas med en rak akter. När försäljningen inleds nästa år står
det 269.000 euro på prislappen i Italien, men hos oss tillkommer bilskatt.

Nya Ferrari 296 GTB är märkets första sportbil
med sexcylindrig motor på 47 år. Bensinturbon
ger 663 hk och en elmotor ytterligare 167, vilket
räcker till en toppfart på drygt 330 km/h.

Tuffa stadsbilen Dacia Spring är märkets första elbil och blir billigast
på marknaden.

Cupra Born är Seats premiär i elbilsklassen och distanserar sig från VW-upplagan med design.

Nya Kia Sportage känns igen på sin frontdesign. Tvåtonslack
och svarta fält förstärker dynamiken.

Snart kommer lågpriselbilen

Eldig spansk elbilsutmanare

Utmanande design på Kias nya suv

Dacia har de senaste 15 åren skapat en helt ny klass av prisvärda bilar med Logan, Duster och Sandero. Nu kommer
märkets första elbil Spring, en kompakt stadsbil med tuff suvdesign. Markerade hjulhus, hög markfrigång, takreling och
hasplåtsliknande sköldar ger intryck av en mini-Duster.
Bilen mäter 373 cm och har en elmotor på 33 kW (45 hk)
och 125 Nm som drivs av ett batteri på 27 kWh. Det ger en aktionsradie på 225 km i blandad körning och 295 i stadstrafik.
Med en eco-knapp kan man begränsa effekten och toppfarten och öka räckvidden med tio procent. Som jämförelse är
den genomsnittliga körsträckan för citybilar i Europa 31 km
per dag.
Dacia Spring började säljas i Frankrike redan i mars och
kostar från 17.000 euro. Vinteranpassningen för Norden har
dragit ut på tiden, men bilen väntas till Finland har under första kvartalet 2022. Senare nästa år kommer paketbilsversionen Spring Cargo.

Seats dotterbolag Cupra kommer nu med sin
kompakta elbil Born, en sportigare version
av VW ID.3 där crossoverprofilen tonats
ned. Med optiska medel och annan front
ser bilen lägre ut. Med hjälp av andra inredningsfärger och -material samt en egen ratt
skiljer sig spanjoren ytterligare från den asketiska tyska förlagan.
Sportprofilen förstärks av att 150 kilowattsmotorn kan förses med E-boost som ger 20
extra kW vid start och omkörningar. Man har
även höjt toppfarten till 180 km/h. Basmotorn
ger 110 kW liksom i VW samt Audis och Skodas elbilar. Bilen fås med tre batteristorlekar,
45, 58 eller 77 kWh.

Kia har utvecklat en ny Sportage för Europa. Kompaktsuven har en dramatisk front med större ”tigernos”
och skarpt vinklade varselljus runt de rombformade
strålkastarna.
Karossen har slanka muskulösa linjer och erbjuder
trots kompakta yttermått generösa kupéutrymmen.
Bilen lastar från knappt 600 upp till 1.780 liter och
förarplatsen domineras av den stora svängda digitalskärmen.
Under huven återfinns enbart 1,6-litersmotorer.
Bensinturbon ger 150 eller 180 hk, hybriden har även en
60-hästar elmotor. Laddhybridens elmotor är på 67 kW
och systemeffekten 265 hk. Dieselmotorn ger 115 eller
136 hk och Sportage fås både fram- och fyrhjulsdriven.
En nyhet är terrängläget automatisk optimerar
framfarten i snö, sand eller lera. Modellen väntas till
Finland vid årsskiftet.
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BILNYHETER

MERA
ELBILAR
ÅT FOLKET
n Två konceptbilar med eldrift stod i fokus i München när
den första bilmässan i Europa på två år hölls i början av
månaden. Renault 5 och VW Life ska bli elbilar för folket
och beräknas få prislappar på cirka 25.000 euro när de
rullar ut om några år.
Vägen dit kantas av laddhybrider och små suvar.

Text: Jonny Mattsson
Foto: Tillverkarna

D

en tyska huvudbilmässan
har flyttat från Frankfurt
till München och fått ett
nytt koncept. Utbudet har
breddats med olika slags cityfordon,
elskotrar och -cyklar samt mobilitetstjänster. Dessutom visade många
teknik- och it-företag upp sig med nya
fordonstillämpningar och tjänster.
En stor del av utställningen hade
flyttat ut från mässhallarna till parker och torg i centrum. Besökarna
kunde även provköra omkring 250
nya fordon.
Arrangörerna räknade in drygt
400.000 besökare under sex dagar
och ser mässan som en framgång med
tanke på omvärldsläget. Den nya inriktningen lockad också en yngre publik.
Två tredjedelar var under 40 år.
Huvudintresset riktades mot nya
det dussintal nya elbilar som visades, trots att många stora bilmärken
saknades, exempelvis hela Stellantiskoncernen och Toyota.

och 450 hk i de starkaste varianterna.
Fler tillverkare lär uppdatera sina
bilar efter att Tyskland beslutat höja
minimiräckvidden för laddhybrider
som är berättigade till miljöbilspremie till 60 km.

Sportbilar utan sladd
På den konventionella sidan saknades inte nyheter. Porsche kompletterar 911-utbudet med GTS för att fylla
luckan mellan basmodellen och Turbon. Ferrari kontrade med en egen
premiär för en billigare hybridsportbil
och BMW kommer med en ny 2-seriekupé med klassisk bakhjulsdrift.
VW:s nya Multivan blir den första i bussfamilien som baseras på
personbilsplattformen MQB. Det
betyder mer utrymmen, fler förarstödsystem och ökad uppkoppling.
Nästa år ska den även komma som
laddhybrid.

Skåpbil stramas upp

Lågprismärket Dacia ersätter både
kombin Logan och minibussen Lodgy med nya Jogger. Det är en crossover med långt axelavstånd och
plats för fem eller sju passagerare.
Motorn är en ny enlitersturbo på
110 hk. Till 2023 väntas en hybridversion med teknik från Renault.
Bland höstens nya nyttofordon
finns Mercedes Citan, som tidigare
en systermodell till Renault Kangoo, men nu med mera ”Mercedeskänsla” på order av styrelsen. Släktskapet med övriga Mercor har blivit
tydligare och utrustningsnivån är
högre med en rad assistanssystem
som standard. Under huven en diesel i tre effektnivåer och till sommaren med elmotor på 75 kW och räckvidd på 285 km.

Både stort och smått

Skoda Fabia blir större och får en mera dynamisk formgivning. Färgen heter Phoenix orange.

Skodas småbil närmar sig Golfklassen
Sedan den lanserades 1999 har Skoda Fabia sålts i mer
än 4,5 miljoner exemplar. Den fjärde generationen
växer rejält och erbjuder högre komfort och säkerhet.
Däremot blir det av kostnadsskäl inga hybridversioner.
Bilen har vuxit med 11 cm på längden och blir rymligast
i klassen. Axelavståndet ökar till 256 cm och är därmed
större än på den första moderna Octavian från 1996.
Fabia rymmer 380 liter bagage och 1.190 liter när baksätet fälls.
Motorerna blir nykonstruerade enlitersbensinare
med eller utan turbo. Sugmotorerna på 65 eller 80 hk
är av Atkinsontyp. Turbomaskinerna på 95 eller 110
hk har fått en plasmabelagda cylindrar i stället för
gjutjärnsfoder för att minska friktionen. De bygger på
det bränsleeffektiva Miller-konceptet. DSG-låda är
tillval till den större och standard på 1.5 TSI som även
använder cylinderavstängning (ACT).

BMW tog chansen att på hemmaplan visa upp både nya i4 och den
mer futuristiska iX, en suv i X5-format. Konkurrenten Mercedes visade lyxvagnen EQS och nya EQE, en
elektrisk E-klass med form från CLS,
samt mellanstora suven EQB.
VW ställde ut ID.5 GTX, prestandaversionen av sin nya suv-kupé, och ett framtidskoncept för en
billig eldriven småbil, ID Life.
Minibilen Smart läggs ned och
ersätts av en eldriven liten suv. Den
schweiziska skotertillverkaren Micro företag tänker fylla tomrummet med Microlino, en 2,5 meter
lång tvåsitsig stadsbil. Både designen
och konceptet lånas från 1950-talets
Isetta, droppformad med en stor dörr
i fronten. Toppfarten anges till 90
km/h med 12 kW motor och priserna
väntas börja kring 12.000 euro.

Designen på Renault 5 concept som elbil vilar tungt på grundformen och stilelement
från den klassiska småbilen som tillverkades 1972-1995. Strålkastarna och bakljusen
är direkta lån, men får modern teknik. Modellen ska ersätta Zoe i småbilsklassen men
bli väsentligt billigare. Den väntas få sällskap av en liten suv med namnet 4Ever som
får retrodesign från skrytbilen R4.

Lågprisbil med retrolook
Ett antal kinesiska nykomlingar
med eldrift visade också, bland annat Great Walls kompakta Ora Cat
01, med en formgivning som ser ut
som en blandning av VW Bubblan
och Nissan Micra. Bilen ska börja
säljas i Tyskland till våren och får
lågbudgetprofil.
Volvos laddhybrider i 60- och
90-serien får större 60 procent batterikapacitet, vilket ökar räckvidden
på el upp till 90 km. Samtidigt höjs
toppeffekten till 350 hk i de svagare

Volkswagens instegsmodell bland elbilarna kommer att ligga nära konceptbilen ID
Life. Till formen är den en crossover med utpräglat kantiga linjer. Storleksmässigt blir
den som en Polo, men med längre hjulbas. Nya innovativa material ska hålla vikten
nere, exempelvis ett tak i textilmaterial med snabbfästen för att göra bilen till en
targa. Räkna med att samma bil även kommer med Seat- och Skoda-emblem.
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Megane blir elektrisk crossover
Den femte upplagan av Renault Megane får tillägget
E-Tech och tar upp kampen med VW ID.3. Efter 25
år blir den franska kompaktbilen en crossover med
modernt stöddig design och ett långt axelavstånd på
270 cm. Det ger ett rymligt baksäte och en bagagevolym på 440 liter. Drivlinan består av två elmotorer på
96 eller 162 kW och två batteristorlekar 40 respektive
60 kWh.
Till skillnad från VW har Megane motorn fram och
är framhjulsdriven. Även i övrigt har fransmännen
aktat sig för överdrivet futuristiska lösningar. Körsträckan uppges till 470 km. Med snabbladdare ska
man kunna tanka el för 300 km på en halvtimme.

BMW i4 är märkets mest konventionella elbil och basversionen blir traditionsenligt bakhjulsdriven.

Bayersk högspänning i mellanklassen
BMW satsar hårt på elektrifiering och nu har turen kommit till det viktigaste segmentet. Nya i4 är en eldriven 4-serie
Gran Coupé som ska utmana storsäljaren Tesla Model 3. Bilen har fått behålla de groteska njurarna i fronten, men på
insidan har instrumenten ersatts av en stor svängd digitalskärm.
Motorn i i4 Drive 40 är på 250 kW och driver bakhjulen. Batteriet på 83 kWh ska ge en räckvidd på 590 km. Prestandaversionen i4 M50 får fyrhjulsdrift via en motor på 190 kW framtill och en på 230 kW baktill. Den klarar 0-100
på 3,9 sekunder, medan toppfarten begränsats till 225 km/h. Systemeffekten blir 400 kW och maxvridet 795 Nm, men
bättre prestanda betyder 80 km kortare körsträcka.

Ny trendig liten suv från VW
Volkswagen lanserar en tredje modell i den populära
klassen för små suvar. Nya Taigo är en vidareutveckling av den brasilianska Nivus och ett försök att locka
yngre köpare som inte fallit för den kantiga T-Cross.
Taigo har utpräglad kupéform baktill och är lika
stor som Golf-baserade T-Roc. Trunken rymmer 438
liter, men baksätet är inte skjutbart. Modellen får
tre olika bensinmotorer med turbo på 95, 110 eller
150 hk, men inga elektrifierade drivlinor. Som tillval
finns panoramatak, olika designpaket och förarstödsystem. Bilen tillverkas parallellt med Polo och
T-Cross i Pamplona.

Teslas nya suv sväljer två kubikmeter

Teslas mellanstora suv-utmanare ser ut som en uppblåst Model 3
och delar även frontparti och teknik med sedanen.

Teslas fjärde modell, suven Model Y som baseras på
mellanklassbilen Model 3 har nyligen anlänt till Finland. Starten sker med fyrhjulsdrivna modellen Long
Range. Den har två motorer på totalt 378 kW (514 hk)
och accelererar till 100 km/h på fem sekunder samt
har en deklarerad räckvidd på 507 km. Karossen är 475
cm lång och 162 cm hög och rymmer 850 liter bagage
med fem personer och drygt 2.000 med två. Bilen fås
även i sjusitsigt utförande.
Baspriset är knappt 67.000 euro. Performance-versionen kostar drygt 5.000 mera. Av konkurrenterna är
en Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro 2.000 billigare,
men modellen startar på 49.000. En Volvo C40 Twin
Engine kostar strax under 61.000 euro.
Model Y importeras från Shanghai, men Elon Musk
hoppas att den nya fabriken utanför Berlin ska kunna
starta innan årets slut. Naturskyddsorganisationer har
lämnat in upprepade besvär mot projektet och därigenom förhalat byggprocessen.

Elektrisk lyxbil med rekordräckvidd

Storlastande fransyska blir laddbar
Mercedes EQE är den eldrivna motsvarigheten till
direktörsvagnen E-klass och snarlik storebror EQS.
Bilen mäter knappt fem meter och har ett axelavstånd på hela 312 cm. Bredden har ökat elva cm och
kupéutrymmena blir därför större än i E-klass.
Motorn i EQE är på 215 kW som matas av ett batteripaket på 90 kWh. Räckvidden anges bli upp till
660 km. Interiören är en blandning av klassisk lyx
och digitalteknik, med en hyperscreen som ersätter
hela instrumentbrädan. Den digitala panelen är 141
cm bred.
EQE är en av de första bilarna som byggs av återvunnet stål, vilket minskar CO2-utsläppen i materialskedet
med 60 procent. Den nya sedanen ska tillverkas i Bremen och Peking. Försäljningen inleds i mitten av nästa
år.

Stellantis-koncernens huvudmärke Peugeot kommer med
en ny 308. Kompaktbilen växer på längden och får ökade
kupéutrymmen tack vare längre hjulbas. Kombin blir hela
464 cm och lastar 608 liter i normalläge. När baksätet viks
undan går det in 1.634 liter. Maximala lastlängden är 185
cm. Motorutbudet blir heltäckande med två vanliga bensinare på 110 och 130 hk, en diesel på 130 samt två laddhybrider, bekanta från 3008. De baseras på 1,6-litersturbon
och får systemeffekt på 180 eller 225 hk med en räckvidd
på el upp till 60 km.

Citroëns flaggskepp får aktiv fjädring
Citroëns nya flaggskepp blir crossoverkombin C5X.
Bilen sägs ge sedanens komfort och elegans i förening med kombins utrymmen och flexibilitet. C5X
mäter 480 x 186 x 148 cm och lastar upp till 1.640 liter bagage. Karossen får kraftigt skulpterade hjulhus
och låga rutor som ger ett kompakt intryck. En ny Vformad lyktdesign både fram och bak kompletteras
av konkava linjer.
Modellen, som byggs enbart i Chengdu i Kina, blir
först med märkets nya aktiva fjädringssystem CAC.
Basmotorn blir en laddhybrid med bensinturbo
på 225 hk som kan köras i upp till 135 km/h på el.
Den maximala räckvidden uppges till 50 km.
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Vi vill göra det enkelt att inreda
din servicebil. Genom smarta
lösningar hjälper vi dig att
skapa en perfekt bilutrustning
som passar i alla bilar.
BOB Systems skåpsinredning
är modulanpassad vilket gör det
enkelt att montera, bygga till,
ändra och flytta mellan fordon.

OT

CAR

Toyota Yaris framgångar fortsätter.
I början av året blev Yaris den
mest sålda bilen i både Europa
och i Finland, och har nu även
blivit utsedd till Årets bil 2021.
Yaris har fått särskilt beröm för
sin lågutsläppshybridteknik,klassledande
säkerhetsutrustning,
bra köregenskaper och
snygg design.

UT

AUTO

GRATTIS
TOYOTA YARIS,
ÅRETS BIL 2021!

A

Vi fixar smart
bilinredning till din bil

NA

UTO

AU

TO

PASSA PÅ!
ÄNNU HINNER DU!
GÄLLER T.O.M. 30.9

HYBRIDIPAKET
NU

590 €

Innehåller vinterdäck,
skyddsmatta i
bagageutrymmet
och gummimattor i kupén.

YARIS 1.5 HYBRID ACTIVE totalpris 22 171,57 € (inkl. lev. kostn 600 €), WLTP CO2-utsläpp 87 g/km,
WLTP EU-förbrukning 3,8 l/100 km. Nya Yaris Hybrid -modeller WLTP CO2-utsläpp 87–98 g/km
och förbrukning 3,8–4,3 l/100 km. Garanti 3 år/100 000 km, rostskyddsgaranti för karossen 12 år, garanti
på hybridsystemet 5 år/100 000 km. Toyota Hybridbatterigaranti 10 år/350 000 km. Erbjudandet gäller
nya kundbeställningar (endast privatbeställningar) och gäller t.o.m. 30.9, erbjudandet gäller ej GR Yaris och
Yaris Cross –modellerna. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Vikingagränd 1B
Mariehamn

☎ 13 720
pr@aland.net

Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – Fre 09.00-17.00

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

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

FREDAG 24 SEPTEMBER 2021

8

BILNotiser

Finland näst bäst
på däckåtervinning
MILJÖ Två länder sticker

Skattesänkningen innebär att elbilarna blir mellan 500 och 2.000 euro billigare. 

Foto: Istock

Bilskatten på elbilar
slopas nästa vecka
BILBESKATTNING Regeringen

i Helsingfors föreslår att
bilskatten på elbilar slopas
från den 1 oktober, vilket
innebär att bilarna blir
mellan 500 och 2.000 euro
billigare. I 50.000-eurosklassen innebär det cirka
1.300 euro.
Som kompensation avser regeringen att höja den

årliga fordonsskatten på
elbilar, men man har inte
angett någon storleksordning. Vid Automobilförbundet uppskattar man att
det handlar om några tior
eller en femtiolapp per år.
Grundskatten är i dag omkring 100 euro per år.
Skattesänkningen ingår
i statens budgetförslag för

I lager hos oss!

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING
av motorer och
reservdelar

En innovativ smörjmedelstillsats som minskar friktion
och slitage på ytor. Blandning
i motorolja är endast 3% av
totala oljemängden
i en motor.
150 ml

37,20
500 ml

86,80
1000 ml

148,80
ÖPPET VARDAGAR 8–17

Skarpansv. 20, Mariehamn • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

2022 och kommer att antas
av riksdagen senare, men
ska tillämpas retroaktivt.
Importörerna har redan
korrigerat sina prislistor.
För att en köpare ska få del
av det statliga elbilsstödet
på 2.000 euro krävs ett pris
under 50.000.
Enligt gällande lagstiftning skulle årets stöd upp-

höra den 30 november,
men lagen ska nu ändras
så att stödperioden förlängs till årets slut. Däremot förslås inte någon
höjning av elbilsstödet,
vilket bilbranschen hoppats på. I budgeten har
man upptagit sex miljoner
euro för stödet. (JM)

Dyr nota
för vattenskadade bilar

Westfalen till den näst
värsta naturkatastrofen
hittills.
Det mest förödande
ovädret är den hagelstorm
som drabbade landet i juli
2013, då 190.000 bilar skadades till en kostnad av 1,1
miljarder euro, däribland
helt nya bilar som stod
i exporthamnar i norra
Tyskland. (JM)

Den svåra
översvämningskatastrofen
i västra Tyskland i juli blir
en dyr affär för försäkringsbolagen, uppger branschtidningen Auto Handel.
Till slutet av augusti
hade skador för 450 miljoner euro anmälts, enligt
en sammanställning från
den tyska försäkringsbranschens förbund. Antalet
skadade bilar uppgår till
omkring 50.000, vilket gör
skyfallet och översvämningarna i främst Rheinland-Pfalz och NordrheinFÖRSÄKRING

Beställ dina vinterdäck redan nu!

ut i den europeiska statistiken över återvinning av
uttjänta bildäck. Cypern
toppar med 145 procent av
nyförsäljningen, före Finland på 120. Därefter kommer Portugal 108, Estland
105 och Norge på 102 procent. Genomsnittet i Europa har stigit till 94 procent.
Utgångspunkten
för
beräkningen är den nationella
organiserade
däckhandelns volymer,
medan även privatimporterade däck och däck från
importbilar hamnar hos
återvinningsföretagen.
Den största delen av
däcken, omkring 85 pro-

Tel. 41 210 l www.godbyservice.ax
MÅ–FR 07–22 l LÖ 08–22 l SÖ 10–22

Godby
Service

(JM)

Foto: Istock

Tyskt elbilsbolag
bygger fabrik i
Bulgarien
BILINDUSTRI Det nystartade

tyska elbilsbolaget Next eGo Mobile ska investera 140
miljoner euro i bygget av en
bilfabrik i Bulgarien, uppger
branschtidningen Automotive News Europe. Avsikten
är att bilproduktionen ska
inledas om två år.
Fabriken beräknas få
ett tusental anställda och
den bulgariska staten har

utlovat ett stöd på 34
miljoner för satsningen.
Pengarna ska utbetalas
i tre rater, den första när
bilproduktionen inleds
och den sista när försäljningen uppgår till 20.000
bilar per år.
Next e-Go Mobile är inriktat på elbilar i budgetklassen för att ge vanligt
folk råd att åka utsläppsfritt. Två modeller planeras, småbilen Life och minisuven Cross. (JM)

Förstärkt elbilsdäck från Pirelli
Italienska Pirelli
har tagit fram ett nytt däck
speciellt för stora tunga
hybrid- och elbilar. Däcket, som baseras på P Zero,
är extra förstärkt och förses med HL-index (High
Load). Lasttåligheten är
20 procent högre än för ett
konventionellt däck och
TEKNIK

Vi har
däck i alla
prisklasser!
ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL. 22!

cent, används hos oss
till fyllning vid väg- och
markbyggnation, antingen
som sådana eller som flis.
Däcksresterna väger bara
en tredjedel så mycket
som sten och medger därför byggen även på mjuk
mark. Knappt 15 procent
av de gamla däcken blir
energiråvara, medan endast två procent regummeras numera.
Finlands Däckåtervinning bygger som bäst en
pilotanläggning för att öka
återvinningsgraden och
bland de framtida produkterna nämns gummistövlar och ishockeypuckar.

Hitta din nästa bil på

cirka 6-9 procent högre än
för ett XL-däck i samma
dimension.
Däcket får sin premiär
på lyx-elbilen Lucid Air i
dimensionerna 245/35-21
99Y och 265/35-21 103Y.
Det nya däcket har extra
lågt rullmotstånd och en
särskild gummiblandning
för att möta det omedelbara vridmomentet från
elmotorer och öka greppet. Det innehåller också
en vibrationsdämpande
massa som ska öka komforten. (JM)

Smarta lastbilsdäck förutser
punktering
TEKNIK Goodyear har ut-

vecklat en smart teknologi
för lastbilsdäck, Sightline,
som innebär att sensorer
och molnbaserade algoritmer skapar information
om däckets skick. Därmed
kan åkeriet kontinuerligt
hålla koll på lufttryck, slitage och förväntad livslängd. Vid behov kan bilen beordras till verkstad
för byte innan tidsödande
punkteringar, vilket minskar olycksrisken.
Det nya systemet utprovas på distributionsbilar
och blir tillgängligt som
originalutrustning från
årsskiftet. I framtiden ska
tekniken även kunna ge
rapporter om väglaget och
dela informationen med
andra uppkopplade fordon. (JM)
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Ge din pärla skön vintervila!
Basservice för
din robotklippare
Lämna in din robotklippare för en
basservice så är den redo igen nästa vår.
• Noggrann rengöring av
klippare och laddstation
• Kontroll av: chassits täthet samt
omtätning av chassihalvor,
laddning, kontaktbleck på robot
och laddstation, lyft- och
krocksensorer, funktioner
via diagnosprogram
samt karossupphängning
• Knivbyte
• Karossvaxning
• Batterikontroll
• Testkörning

135,-

Låt din robotklippare
övervintra femstjärnigt!

All inclusive
vinterförvaring
• Hämtning av robot och laddstation
hemma hos dig inom fem arbetsdagar.
Gäller på fasta Åland
• Basservice samt vinterförvaring
med underhållsladdning
i torrt och frostfritt utrymme
• Hemleverans av robot och
laddstation samt slingkontroll
(ej reparation).

,
9
6
2

Staffan tar hand om din
robotgräsklippare. Välkommen!

Sista lördagsöppet för i år 25.9!
Boka din robotklipparservice med
Jim, tel. 527 203!

AUKTORISERAD
ÅTERFÖRSÄLJARE 2021

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022
MÅN-FRE 08–17 LÖRD 25.9 09–14
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BILsAkerhet

Elbilar på färjorna
ingen stor risk
n Ett brinnande litiumjonbatteri kan inte släckas, utan
måste kylas ner med hjälp
av vatten. De åländska rederierna är medvetna om problematiken och har utbildat
sin personal.
– Men i princip är elbilar
inte farliga i sig, säger trafikchef Dan Roberts på Viking
Line.
Företag inom räddningsbranschen håller på att utveckla innovationer som ska
underlätta släckningsarbetet och göra
det mer säkert att transportera elbilar till
sjöss. Ett exempel är en bassäng som man
bygger kring den brinnande bilen.
Det kan ta flera dygn att släcka en brinnande elbil och det krävs 10-15 ton vatten.
En stor brand kan i värsta fall skada fartygets konstruktioner.
Vid en batteribrand uppstår den livsfarliga gasen vätefluorid som i värsta fall kan
orsaka hjärtstillestånd. Gaserna sprids
snabbt och räddningsinsatserna måste
därför ske omgående.

Laddning en risk
Enligt Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA sker det årligen 50-90 bilbränder ombord på fartyg, alltså en till två i veckan.
Över hälften av bränderna är elbränder.
Risken för bränder ökar speciellt då bilens
batterier laddas under sjöfarten.
En ombyggd elbil som stod på laddning
och fick kortslutning anses ha orsakat troligen branden på bildäck på DFDS-färjan
Pearl of Scandinavia (tidigare Athena)
mellan Oslo och Köpenhamn för snart
två år sedan. Från den brinnande bilen
spreds elden till såväl bilar intill som ett
antal lastbilssläp. Efter branden togs färjan ur trafik i fem dagar för sanering.
Det ledde till att flera rederier införde
laddningsförbud ombord, däribland
Tallink-Silja och Viking Line. Transportstyrelsen i Sverige har därefter har tagit

Laddning av
elbilar på fartyg
Laddning får endast ske med utrustning
som är tillverkad i enlighet med gällande
standarder.
Endast typgodkända och fabrikstillverkade
elbilar får laddas ombord. Laddning ska ske
på väderdäck.
Elbilar bör parkeras så att fartygets brandbekämpningspersonal har enkel åtkomst
till fordonen. En brand i ett eldrivet fordon
ska kunna isoleras så effektivt att branden
inte sprids till närliggande fordon eller
utrustning.
Det rekommenderas att skumsläckare eller
vattenkanoner installeras på väderdäck och
öppna ro-ro däck.
Laddningsplatsen bör hållas under uppsikt,
till exempel genom kameraövervakning.
Personal som är ansvariga för brandbekämpning ombord bör ha goda kunskaper
om och utrustning för brand i eldrivna
fordon.
Källa: Transportstyrelsen

Antalet elbilar i samhället ökar och rederierna är medvetna om problematiken med elbilsbränder
och att hantera dem ombord. De ser dock risken som liten, men erbjuder inte laddning ombord.
Foto: Istock
Skadade elbilar får däremot inte fraktas på färjorna.

fram ett antal rekommendationer angående laddning av elbilar ombord på ro-ro
fartyg. Se faktaruta här intill.

– Det kan sannolikt bli aktuellt på Viking
Glory.

Personalen övar

Även på Eckerölinjen ska man vid bokningen ange om man har elbil. Bo-Gustav
Donning, direktör för driften på Eckerökoncernen, säger att bilarna inte separeras på bildäck.
– Vi har små bildäck och det finns olika
syn på om det är bättre eller sämre att samla dem på ett ställe eller ha dem utspridda.
Statistiskt sett är det väldigt ovanligt med
elbilsbränder. Men när det gäller skadade
bilar är vi väldigt restriktiva.
Inte heller Eckerölinjen erbjuder laddning ombord.
– Vi anser inte att det är hållbart att ladda med el från dieselgeneratorer. Däremot tittar vi på att skaffa snabbladdningsstationer till hamnarna.

Viking Lines trafikchef Dan Roberts säger
att resenärer vid bokning ska uppge om
de har en elbil.
– Vid incheckningen får den sedan en
dekal i vindrutan för att besättningen ska
se att det är en elbil. Någon särskild plats
anvisas däremot inte, det vore svårt att
lösa. Vi tar däremot inte ombord skadade
elbilar ens som frakt.
– Personalen övar på bilbränder och
har fått utbildning om elbilsbränder. Vi
har också egen utrustning för att vid behov komma åt att kyla med vatten under
bilarna. Bildäckets sprinklersystem räcker
inte till.
Viking Line ser principiellt inte elbilar
som en stor risk, men erbjuder i dagsläget
inte laddning ombord.

Inte hållbart

Jonny Mattsson

Elbilsbränder svåra och oförutsägbara
Flammade upp igen

n Räddningsverket i Lahtis har skaffat
specialutrustning för att ta hand om
nyckfulla elbilsbränder.
En krockskadad elbil kan vara en tickande bomb. När ett litiumbatteri skadas av
yttre påverkan eller överhettning, mer än
120 grader, uppstår en process som kallas
termisk rusning. Det innebär att batteripaketet spricker och branden sprider sig
från cell till cell. Temperaturen kan stiga
till över 1.000 grader och en brand kan
pågå i ett dygn. Förloppet kan dessutom
vara oförutsägbart och växlande.
– En brand som man tror är släckt kan
återuppstå spontant flera gånger i upp till
48 timmar, säger specialforskare Marko
Hassinen vid Räddningsinstitutet till
facktidningen Pelastustieto.

Elbilar som fått skador på batteriet kan börja
brinna först flera dagar senare och ska därför
förvaras isolerat utomhus.

I Lahtis inträffade våren 2019 en elbilsbrand utanför en bilaffär. Brandmännen
som kom till platsen såg vit rök välla ut
under bilen och beslöt bogsera ut den
mitt på gården, då den plötsligt stod i
lågor. De släckte elden och började kyla
ned bilens underrede med vatten.
Efter en timme sjönk temperaturen och
rökutvecklingen avtog. 15 minuter senare
tog bilen explosionsartat eld på nytt, falnade ett tag och flammade upp på nytt.
Brandkåren spolade bilen med vatten i en
halvtimme, varefter den verkade utbränd.
Senare samma dag upprepades förloppet
och släckningen tog flera timmar.

Dränks i två dagar
Päijänne-Tavastlands räddningsverk har

efter händelsen utarbetat en plan för
elbilsbränder och skaffat ett vattentätt
kastflak som kan köras till brandplatsen.
Elbilen sänks ned i vattnet och flaket förses med ett tätt lock och får sedan stå och
brinna ut och kallna i två dygn. Skrotbilen
förs sedan till skadebesiktning och återvinning. Vattnet omhändertas som farligt
avfall.
Till följd av att skadade elbilar kan vara
instabila under lång tid ska de inte förvaras inomhus eller nära byggnader eller
andra fordon. En säkerhetsradie på 15
meter rekommenderas.
Text och foto:
Jonny Mattsson
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Nissan Juke Acenta Elegance
1.6 5MT -2011

Nissan Micra 1.2 DIG-S
Acenta -2012

Chevrolet Trax 1,4T
4×4 LT -2013

Medkörd 61.000 km

Medkörd 96.500 km

Medkörd 158.000 km

Ålandssåld!

Ålandssåld!

En ägare!

Toyota Verso 1,8 Valvematic
Sol Edition 7-pers -2011
Medkörd 160.000 km

Ålandssåld!

En ägare!

10.400,ABS bromsar, Airbag förare & passagerare,
Ålandssåld - En ägare, Antisladdsystem, Antispinn,
AUX, USB m.m.

9.900,-

7.400,ABS bromsar, Airbag förare & passagerare,
Ålandssåld - En ägare, Antisladdsystem, Antispinn,
m.m.

13.400,-

AC, Airbag förare & passagerare, Ålandssåld, Antisladdsystem, AUX, USB ,Bluetooth, Backkamera,
Centrallås fjärrstyrt, m.m.

7-sits, ABS bromsar, Airbag förare & passagerare,
Antisladdsystem, Antispinn, CD/Radio, m.m.

Hyundai Ioniq Plug-in
Hybrid -2019

Mercedes-Benz E220 CDI
Automat -2013

Suzuki Vitara 1.6VVT
Aut. AllGrip 4wd -2017

Peugeot 307cc 2.0i
Automat-2004

Medkörd 46.000 km

Medkörd 134.000 km

Medkörd 28.000 km

Medkörd 193.000 km

Ålandssåld!
En ägare!

24.900,ABS bromsar, Adaptiv farthållare, Airbag förare &
passagerare, Antisladdsystem, Antispinn, App Connect, Apple CarPlay m.m.

ABS bromsar, Airbag förare & passagerare, Antisladdsystem, Antispinn, Bluetooth, CD/Radio med
USB, Centrallås fjärrstyrt, Dragkrok infällbar m.m

Forest River Lexington GTS
6.0 Diesel -2005

Dethleffs Globebus T001
-2007

Medkörd 28.000 km

23.900,-

24.900,-

Medkörd 138.000 km

48.900,AC, Backkamera, Elhissar, Läderklädsel, Servostyrning
AC kyla samt värmare, Dubbelsäng, Kyl/Frys m.m.

4.900,-

4wd, ABS bromsar, Adaptiv farthållare, Airbag
förare & passagerare, Ålandssåld - En ägare, Antisladdsystem, Antispinn, Backkamera m.m.

26.900,Airbag, Backkamera, CD/Radio, Centrallås, Elhissar,
Farthållare, Cykelställ, Kyl med frysfack m.m.

ABS bromsar, Airbag förare & passagerare, Antispinn, CD/Radio m.m.

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

Säkert grepp i vinter!
!
t
e
h
y
N

Nokian Hakkapeliitta 10
– nästa generations säkerhet
Kombinerar miljövänlighet, körkomfort och överlägset
grepp på snö och is. En av Nokian Hakkapeliittas 10
unika innovationer Double Stud Technology ger
maximal säkerhet på is och snö, dubbarna i
slitbanans mittparti förbättrar greppet vid
acceleration och inbromsning medan
dubbarna på skulderpartierna maximerar
greppet i kurvor och vid filbyten.
• Optimal säkerhet – överlägset
grepp på is och snö
• Stabila och exakta
köregenskaper, även på barmark
• Maximal körkomfort med
behaglig ljudnivå
• Förbättrad livslängd, lågt
rullmotstånd med lägre
bränsleförbrukning

Nokian Nordman 8

I krävande nordiska
förhållanden ska däcken
fungera utan problem.
Dubbdäcket har utvecklats
för att fungera perfekt i
varierande nordiska
förhållanden där
bilisterna kör varje dag.
• Trygghet på vintervägar
• Överlägset broms- och
accelerationsgrepp
• Miljövänligare mil

VI HAR ÄVEN ANDRA MÄRKEN I OLIKA PRISKLASSER. SE PRISERNA PÅ VÅR HEMSIDA.

– SERVICE OCH DÄCK –
Michaelsvägen 2B (i Maxingeområdet)
Tel. 525 901 • info@vianor.ax • www.vianor.ax
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ÅLANDS BIL & PLÅT
I MARIEHAMN

Dags för vinterdäck!

Karlbergsvägen 10, tel. 22446, ax.bilplat@aland.net
Öppet: måndag–fredag kl. 07.00–16.00

Välkommen till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

Vi är återförsäljare för Euromaster
och säljer Michelindäck, Nokian
Goodyear och Tigar.
Riktning bilplåt • Dragriktning

195/65R15 pris från 78 €
205/55R16 pris från 79 €

Egen lackering • Byte av bilglas
Reparerar stenskott i glas • Plastreparationer
Tillverkar övningsbromsar
Riktning tyngre maskiner • Svetsning
Specialjobb? ombyggnad, lackering...

Behöver du lånebil?

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Ålands bästa pris på däck!
Vinterdäck – i olika
dimensioner

■ Däckförsäljning ■ Hjulskifte ■ Däckhotell ■ Hjulinställning ■ Bilverkstad

VERKSTAD

JP SERVICE

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

FREDAG 24 SEPTEMBER 2021
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Ladda din elbil säkert och lätt!
En fast monterad laddstation är det enklaste och säkraste
sättet att ladda en elbil eller laddhybrid. Vi är återförsäljare
av DEFA, Nordens ledande leverantör av kompletta laddsystem för elbilar, till privatbostäder, bostadsbolag, företag
och publika parkeringsanläggningar.
Privatbostad

Vi erbjuder kompletta laddlösningar till alla typer av bostäder. Välj den laddstation som passar dina behov bäst!
Prisexempel:

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

1595,- inkl. installation

(i priset ingår installation inom fasta Åland, upp till 30m
utanpåliggande kabel från elcentral för maxeffekt 3,7kW,
montering av laddstationen på vägg, behövligt fästmaterial, lämpligt överströmsskydd, justering av laddningsström, dokumentation och uppdatering av elschema)

Bostadsbolag och företag
Vi har den kunskap och erfarenhet som behövs för att skräddarsy lösningar som passar just
er. Med DEFA:s laddningsstyrning kan varje användare enkelt betala för sin förbrukning.
Det går även att begränsa laddningen med RFID så det inte går att ladda utan behörighet.

• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax • vard 8-17, lörd 10-14 •

BÅT • BIL • TRAKTOR • HYDRAULIK • TRÄDGÅRD • VERKTYG • ARBETSKLÄDER
Backkamera

Allt för
bil och
motor!

Poleringssats
för strålkastare
110-HRK

21,-

Helljusramp 5400LM

79,90

ST86202

79,-

trådlös
880-PK

129,-

Bälteskudde 15-36 kg
913-BOOSTER

17,90

Körramp 2-pack

Helljusramp 14400LM

ST86204

3000 kg
929-TS295

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

VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 9–14
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biltest

Den nya tiden
Ford Mustang
Mach-E RWD
Tillverkningsland: Mexiko.
Mått: 472 x 188 x 163 cm.
Axelavstånd: 298 cm.
Markfrigång: 16 cm.
Vändcirkel: 11,6 m.
Vikt/last: 1.995/560 kg.
Släpvagnsvikt: 750 kg.
Bagage: 402/1.420 liter.
Däck: 225/60 R18.
Motor/effekt: Synkron elmotor 198 kW/269 hk.
Växellåda: 1-växlad reduktionsväxel.
Prestanda: 6,2 s/180 km/h.
Batteri: 75 kWh.
Förbrukning:
16,5 kWh/100 km.
Räckvidd:
440 km.
Pris: 49.991
euro.

Ford Mustang Mach-E är
en femdörrars crossover
som har väldigt lite gemensamt med den klassiska sportkupén, bortsett
från prestandan. Även
hästemblemet har fått ny
tolkning.

n Elbilarna kommer på bred front. Ålandstidningen har testat tre mellanstora suvar som
har grundpriser strax under 50.000 euro.
De provkörda exemplaren kostar dock mellan
50.000 och 73.000, där Mustangen representerar den mest påkostade nivån med största
motoralternativet. Valet står mellan charm,
hightech och folklighet.

Text och foto: Jonny Mattsson

Allt fler biltillverkare bygger elbilar. Starten sker oftast i de högre
prisklasserna, delvis en följd av
att Tesla länge satt agendan men
nu får allt fler utmanare.
Testbilarna är av samma typ,
men tre helt olika bilpersonligheter. Ford Mustang Mach-E är
en lyxig crossover med svepande
taklinje och hög effekt. Hyundai
Ionic 5 skiljer sig från allt annat
på vägarna, en högteknologisk
kubistisk suv med slösande stora

utrymmen. VW ID.4 har en futuristisk mjukt böljande form som
maskerar bilens storlek, samt
neddraget bakparti.
Mustangen saknar yttre dörrhandtag och öppnas elektriskt
med en knapp på mittstolpen.
Nedanför den finns en liten plåtlist att dra upp dörren med.
På insidan är Forden mest ombonad där förarplatsen utökats
med en stående 15-tumsskärm.
Stolarna är mjuka och i den

provade toppversionen läderklädda med röda sömmar. Lyxigt som det brukar i amerikanska
bilar och med ett rymligt baksäte
på bekostnad av bagageutrymmet. Den inre höjden är dock
begränsad och bakåtsikten dålig.

Digital minimalism
ID.4 har en avskalad och luftig
interiör, asketisk anser vissa. Utrymmena är goda och stolarna
bekvämast i trion, men instru-
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ns familjebilar
Volkswagen
ID.4 Pro 150
Tillverkningsland:
Tyskland.
Mått: 458 x 185 x 160
cm.
Axelavstånd: 277 cm.
Markfrigång: 16 cm.
Vändcirkel: 10,2 m.
Vikt/last: 2.125/535 kg.
Släpvagnsvikt:
750/1.000 kg.
Bagage: 543/1575 liter.
Däck: 235/55 R19.
Motor/effekt:
Synkron elmotor 150
kW/204 hk.
Växellåda: 1-växlad
reduktionsväxel.
Volkswagen ID.4 har en
prisvärd blandning av
egenskaper och har på kort
tid blivit Finlands mest
sålda elbil, bara snäppet efter fossila syskonet Tiguan.
ID.4 toppar statistiken även
på Åland.

Prestanda: 8,5 s/160
km/h.
Batteri: 82 kWh.
Förbrukning: 17,6
kWh/100 km.
Räckvidd: 516 km.
Pris: 49.990 euro.

Hyundai
Ionic 5 Style

Med Hyundai Ionic 5
tar den sydkoreanska
biljätten ett stort steg
in i elbilseran. Den
skarpa karossen med
Z-formade sidoveck och
den mattgrå lacken ger
påtaglig Stealth-känsla.

Tillverkningsland:
Sydkorea.
Mått: 464 x 189 x 160
cm.
Axelavstånd: 300 cm.
Markfrigång: 16 cm.
Vändcirkel: 12,0 m.
Vikt/last: 1.910/520 kg.
Släpvagnsvikt:
750/1.600 kg.
Bagage: 527/1.587 liter.
Däck: 235/55 R19.
Motor/effekt: Synkron
elmotor 160 kW/217 hk.
Växellåda: 1-växlad
reduktionsväxel.
Prestanda: 7,4 s/185
km/h.
Batteri: 73 kWh.
Förbrukning: 16,8
kWh/100 km.
Räckvidd: 481 km.
Pris: 49.990 euro.

menthuset är litet och ger sparsamt med information. Parkeringsbromsen är liksom hos de
övriga elektrisk med en knapp
på växelreglaget. De flesta funktioner sköts via pekskärmen och
en smidig användning kräver en
rejäl genomgång och tillvänjning,
precis som i nyaste Golfen.
Hyundais vassa yttre design
förbyts i kupén till lugna raka
linjer. Man sitter bra och har god
sikt, men de bakre takstolparna

är breda. Baksätet är skjutbart
och bagageutrymmet väl tilltaget med praktisk lådform. Koreanen får även dra mest av testbilarna, 1,6 ton, mer än dubbelt så
mycket som Forden.

Stabilt uppträdande
Ute på vägen imponerar accelerationen i alla tre, även om det
märks att Folkan väger mest i
gänget. Prov-Mussen med sina
båda motorer är naturligtvis

överlägsen basversionen. Den
känns också mest som en vanlig bil enligt flera förare, kanske
med analoga fördomar. Alla tre
går tyst, med viss fördel för Forden. Tack vare det hörs också ett
bakgrundsvinande från elmotorn i samtliga.
ID.4 har snabbaste styrningen
och är underhållande att köra,
men också tydligt understyrd
fastän batteripaketet på 493 kilo
ger låg tyngdpunkt. Forden gillar

inte ojämnheter, men charmen
och mysfaktorn överväger. Ionic är lättkörd och upplevs som
mindre än den faktiskt är.

Kraft i överflöd
Forden finns med två batteristorlekar, 75 och 98 kWh och är i
grunden bakhjulsdriven. Minsta
motorn ger 198 kW och prislistan börjar på 50.000. Med det
större batteriet blir motorn 216
kW och priset 58.000. För ytterli-

gare 10.000 får man fyrhjulsdrift
och en totaleffekt på 258 kW.
Räckvidden anges från 610 till
400 km beroende på kombination. Som standard finns bland
annat led-strålkastare, nyckelfri
start och backkamera samt aktiv
farthållare. AWD-versionen har
därtill större fälgar, röda bromsok, elstyrda stolar och laminerade sidorutor med mera.
Fortsättning på sidan 14
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Folkvagnen är lite kortare men lastar mer. Mustangens sluttande bakparti har kompenserats med en svartlackerad förhöjning. Bakljusens form anknyter till den vanliga Mustangen. Stora hjul är typiskt
för dagens elbilar.

Hyundai har liksom Mustang en förvaringslåda under främre huven. I Forden
dessutom med dräneringsplugg.

Längst bak i trunken på ID.4 finns ett fack för laddkablar, varningstriangel och
första-hjälpväska.

Mustangens skulpterade 19tumsfälgar med svart dekor och
läckert röda bromsok hör till den
dyrare AWD-versionen.

Fortsättning från sidan 15

motor fram och blir därmed
fyrhjulsdrivna. Samma grundteknik används också i Audi Q4
e-tron och Skoda Enyaq, men
konfigurationerna varierar.
Instegsversionen av ID.4 har
en motor på 109 kW och ett
batteri på 52 kWh (netto). Den
kostar 40.000, medan 125 kWutförandet är 1.600 dyrare. Räckvidden för båda är 343 km enligt
WLTP-normen.
Med 150 kW-motor och större
batteri på 77 kWh stiger priset till
49.000. Businessutförandet för
1.300 är prisvärt och innehåller
backkamera, nyckelfritt system,
larm, elmanövrerad baklucka
och flera assistanssystem.
Högsta utrustningsnivån Max
betyder drygt 54.000 euro och

tillkommer flera faktorer, exempelvis hur regelbundet batteriet laddas, användningen av
elektrisk utrustning och kupévärme.
De svenska biltidningarnas
tester visar att den verkliga aktionsradien ligger på cirka 80
procent i blandad körning, men
då ingår en hel del motorvägskörning som driver upp förbrukningen. I stadstrafik räcker batterierna längre.
Vilken bil man väljer bero på
behoven och vad man trivs med.
Futuristisk eller samtida form
med goda utrymmen eller en
läcker landsvägskryssare. Räkna också med att utbudet ökar
snabbt när EU skärper utsläppskraven.

Avancerad laddteknik
Hyundai och systermärket Kia
har utvecklat en helt ny elbilsplattform som använder
800-voltsteknik. Det medger extra snabb laddning. Att fylla på el
för 100 km ska gå på fem minuter med snabbladdare. Laddning
från tio till 80 procent utlovas ta
18 minuter. Ionic kan också ge
ifrån sig el via ett 220-voltsuttag,
exempelvis för att ladda andra
elbilar eller driva elektrisk utrustning.
Basversionen har en motor på
160 kW baktill. Med fyrhjulsdrift
sitter en motor på 70 kW framtill
och ger en systemeffekt på 224
kW. Batteriet är i båda versio-

ner på 73 kWh, vilket ska räcka
till 480 respektive 460 km. Bilen
kostar från 50.000. Påslaget för
fyrhjulsdrift är 5.000 och lika
mycket för den bättre utrustade
Premium-versionen.
För pengarna får man då elstyrda fram- och baksäten,
Bose-stereo, head up-display i
vindrutan, 360-graderskamera,
ekologisk läderklädsel och lite
annat. Som tillval finns solceller
på taket för att ge extra energitillskott och undvika urladdning.

Folkbil för 40.000
VW-koncernens enorma satsning på elektrifiering bygger
på en skalbar plattform med
bakhjulsdrift i basutförandet.
Prestandamodellerna har även

Instrumentpanelen i Ionic 5 domineras av den breda digitalskärmen. Nedanför den finns ett antal fysiska knappar. Lister och
detaljer i aluminium ger ett sobert intryck.

då ingår exempelvis elstyrda
stolar med lårstöd och minne,
matris-led-ljus och skidlucka i
baksätet.
Folkvagnen har även kommit
i en högprestandaversion GTX,
som motsvarar bensinbilarnas
GTI. Med effekt på 220 kW och
fyrhjulsdrift accelererar den till
100 på drygt sex sekunder, medan räckvidden minskar till 475
km.

Teori och praktik
Förbrukningssiffrorna för de
tre bilarna är tämligen likvärdiga, men precis som med förbränningsmotorbilar är det
förarens körsätt, lasten och
väglaget som avgör den verkliga förbrukningen. För elbilar

Förarplatsen i ID.4 är stram och enkel. Växlingarna sköts med ett
plastvred på sidan av det lilla mätarhuset. Pekskärmen i mitten
fordrar en hel del inlärning.

Toppversionen av Mustang har tyg- och läderklädd panel. Det
mesta sköts med den stora skärmen i mitten, medan övriga reglage
hämtas från koncernhyllan, exempelvis det runda växelreglaget.
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

SN A RT DÄCK SBY TE!
FÖRMÅNLIGA ATT
SKAFFA OCH ANVÄNDA

1 3 9 00

€

FXA

DÄCK BY TA R SE T F X A XCL ICK

400nm mutterdragare + 1 x 4Ah batteri + hylsset

1 9 95

€

PROBUILDER

1 7 9 90

T RYCK LUF TT IL L BE HÖR S SAT S 6 delar

€

DÄCK FRÅN KUMHO, CORDIANT
OCH ANDRA MÄRKEN

3 9 9 00

ÄVEN BILSERVICE

€

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

BOSCH

MU T T ER DR AGA R E
STANLEY KOMPR E S S OR 2,5Hk 24L

GDS 18v-1000 solo
- ställbart vridmoment upp till
1000nm, brytmoment max 1600nm

JS-Däck

OM

BU

D

Tel. 16880, 040 729 4200 eller 0400 804 190
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn
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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

Mattssons_logo_red.eps

DRIVE TOGETHER

Mattssons_logo_black.eps

M E TA L L F Ä
RG O C H
V IN T E R PA
KET
PÅ KÖ P E T
!

FÖR M ÅN

3587€

SUPERUTRUSTAT SPECIALPARTI 32 990 €
M A Z DA C X-3 0 S K YA C T I V- G V I S I O N P L U S AT
Mazda CX-30 fås nu som fullutrustad Skyactiv-G Vision Plus -modell till priset 32
990 €. Till utrustningen hör bl.a. automatväxellåda och priset innehålle dessutom
metallfärg och vinterpaket: vinterhjul med Mazda original aluminiumfälgar,
motorvärmare samt kupéfläkt installerat. Välkommen för att uppleva den ut till
fingerspetsarna slipade modellen med äkta japansk körglädje hos oss redan idag.

Den rikliga utrustningen innehåller bl.a:
• Automatväxellåda • Elektrisk baklucka • Heads Up Display
• Adaptiv farthållare • 18” aluminiumfälgar • Parkeringssensorer fram och bak
• Backkamera • Bi-Led strålkastare • 7” digital mätartavla • Nyckelfritt system
• 8,8” multimedia, navi, Apple Carplay • Dessutom metallfärg och vinterpaket

Mazda CX-30 M Hybrid Skyactiv-G Vision Plus AT pris från 32 990 € + leveranskostnad 600 €. EU-blandad förbrukning 6,3 l/100km. Uppskattat CO2-utsläpp 143 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Bilförsäljning:
Pontus tel. 329 926, Alexander tel. 329 922, Farbod tel. 329 927
Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935
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Deltagarna i Hondaträffen samlade i Bomarsund. Från vänster Roland
Jansson, Kjell Dahl, Sven Jansson, Gunnar Jansson, Brage Mattsson, Robert Gottberg, Daniel Wiklund, Jonny Lindström, Jeanette Lindström, Henrik Karlsson, Johan Selander, Mats-Erik Fagerström, Erik Häggblom, Göran
Tjerneld och Robert Suominen.
Foto: Privat

motorcyklar

Ny tradition för

JAPANSKA
KLASSIKER

n Motorentusiasten
Henrik Rosenberg har
dragit i gång en ny träff
för klassiska Hondamotorcyklar. Premiären
kördes för en månad sedan.
– Det blev 15 deltagare
på ett tiotal olika modeller.
Nästa år hoppas vi på
det dubbla.

Det finns mycket gamla motorcyklar på
Åland. En stor del av dem kommer från de
fyra japanska tillverkarna som dominerade marknaden fullständigt på 1970- och
80-talet. En del entusiaster hör till märkesklubbar i Sverige och försöker få med
sig flera ålänningar.

AE

Henrik Rosenberg från Saltvik har varit
med i Classic Honda Club Sweden några
år och hade tidigare i somras besök av
några från klubben.
– De planerar ett reportage till klubbtidningen, så jag ville samla ihop åländska
ägare av klassiska Honda för att se hur
intresset är.
En lördag i augusti körde gruppen en
rundtur på småvägar genom Jomala och
Finström till Bomarsund där man fikade
och pratade hojar.
– Det blev 15 motorcyklar, ett bra resultat med tanke på att vädret var mulet och
ostadigt, anser Henrik Rosenberg.
Han säger att målet är att göra Classic
Honda Run Åland till en årlig tradition.
– Det finns många gamla hojar som används allt för lite. Till nästa år hinner vi
nå ut till fler och då hoppas jag på mera
deltagare. Det vore kul om vi kom upp i
det dubbla.
Evenemanget är tänkt för modeller som
är över 30 år gamla.

bilverkstad

Japansk majoritet

En kontroll i fordonsregistret ger vid handen att det vid årsskiftet fanns 148 Honda
som är minst 30 år gamla. De äldsta är två
CB350 från 1969 och det finns fortfarande
många kvar från mc-boomen i mitten av
1970-talet.
Den vanligaste modellen är CB750 i
olika versioner, totalt 25 stycken, följd av
CB500 med 16 och CB450 med 13 exemplar. Av 350:an och Gold Wingen finns ett
tiotal. I registret finns också drygt 20 äldre
lättviktare av olika generationer.
De andra japanerna är inte så långt
efter. Antalet äldre Yamaha är 105 och
Suzuki 104, medan det finns 73 Kawasaki
som passerat 30 år.
Totalt står de fyra fortfarande för mer
än hälften av det åländska mc-beståndet
på drygt 2.000 hojar. De senaste tio åren
har dock HD och österrikiska KTM vuxit
snabbt.
Text och foto: Jonny Mattsson

Henrik Rosenberg har själv två äldre Hondamc och tog initiativ till rundturen för klassiker
från den japanska branschettan.

SERVICE & RESERVDELAR

Bilservice för alla märken
Besiktningskontroll
Däckförsäljning
Mindre plåtskador
Skogshyddsvägen 8 • Tel. 0457 342 8676

Uppgårdsvägen 12, Dalbo, tel. 018-525128, info@sos-service.ax
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Med den imponerande sexcylindriga CBX-modellen på 1.047 kubik
som kom 1978 brädade Honda konkurrenterna.
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Även 750-modellen genomgick på 80-talet modernisering med
kåpor och 16-ventilsmotor på 91 hästar.

Den klassiska 750-modellen som revolutionerade mc-industrin
är eftertraktad och finns i olika utföranden.

Motorcyklar på
Åland 31.12.2020
Märke
Yamaha

Antal
355

Honda

335

Suzuki

279

Harley-Davidson

248

Kawasaki

192

KTM

79

Triumph

55

BMW

51

Piaggio/Vespa

50

Aprilia

47

Övriga

361

TOTALT

2.032

Den åländska Honda-träffen för en månad sedan samlade 15 deltagande mc från 1970-och 80-talen.

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

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

Ring och boka tel. 12 362, välkommen!

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
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Dags för vinterdäck
och skyll inte på
halkan!
• Bra vinterdäck med dubbar
• Mönsterdjup 3 mm, rekommenderas 5 mm
• Krav på vinterdäck: december – februari
• Sänk hastigheten
• Håll avstånd till framförvarande fordon
• Ha rena rutor och lyktor

Hämta en isskrapa gratis
från Självstyrelsegården!

1 % RÄNTA UTAN HANDPENNING

199 €/mån ELLER 19 990 €
AUTOMATVÄXLAD 22 990 €*

ETT GALET ERBJUDANDE
PEUGEOT 2008 - EN STILIG SUV
Peugeot i-Cockpit® • LED strålkastare • Automatväxellåda*
Lättmetallfälgar • Parkeringssensorer bak

Erbjudandet gäller 29.9.-6.10.2021 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. CO2 123-134 g/km, medelförbrukning 5,4-5,9 l/100 km. Garanti 3 år/100 tkm.
FINANSIERINGSEXEMPEL: Peugeot 2008 SUV Active Pack PureTech 100 19 990 € inkl. lev.kostn. 600 €, mån-rat 199,75 €, finansierad andel 20 180 €, sista rat 7470 €, avtalstid 72mån, ränta 1 %, uppläggningsavgift 190 €, handläggningsavgift 9 €/rat. Kreditkostnader 1472,02 €, verkligt kreditpris 21652,02 €, verklig årsränta 2,02%. Finansiering
kräver godkänt kreditbeslut och Kasko-försäkring med finansieringssäkerhet. Tjänsten produceras av DNB Auto Finance Oy, Urho Kekkonens gata 7B, 00100 Helsingfors.
Bilen på bilden är extrautrustad.

GÄLLER 29.9.-6.10. VIA HULLUTPAIVAT.COM OCH HOS PEUGEOT-ÅTERFÖRSÄLJARNA.

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

Bilförsäljning: Pontus tel. 329 926, Alexander tel. 329 922, Farbod tel. 329 927 • Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935
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BRETT SORTIMENT
I FLERA
PRISKLASSER

batterier och
batteriladdare
EB620
STARTBATTERI
12V 62AH

74,-

EXIDE
SMARTLADDARE
12V 5,5 AH

79,-

EXIDE
SMARTLADDARE
12V 7 AH

99,-

Bra batterier håller
längre och ger bättre
effekt & driftsäkerhet.
FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax

Auktoriserad
VVS-installatör

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

620 C
Få båtar omfattar så här mycket; Bella 620 C
är helt enkelt ett perfekt val både för fiske,
utflykter och förbindelsetrafik. Den erbjuder en
komplett uppsättning köregenskaper, men också
mycket elegans, vackra former och innovativa
detaljer. Den här båten är samtidigt säker och
behaglig, anpassningsbar och praktisk.
Finns i lager

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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Ökad återvinning ger grönare däck
Tyska Continental satsar
de kommande åren stort
på hållbarhet. Däcken
ska innehålla större andel
återvinningsmaterial och
bli mera energieffektiva.
Man vill minska användningen av naturgummi
från kritiserade plantager i
Asien till förmån för maskrosolja. Fossila oljeprodukter ska ersättas av växtbaserade oljor och harts.
Nästa år ska återvunna
pet-flaskor börja användas

i de polyesterfibrer som
bygger upp däckstommen,
skriver Automobil Woche.
Återvinningen sker med
en ny förenklad process
som kräver mindre energi.
Till år 2050 är målet att
bara använda återvunnet
material i alla nya däck.

Socker och ris
På bilmässan i München
visades ett nytt miljödäck
som bygger på en ny stomteknik. Tillsammans med
ett optimerat mönster och
andra material är det 40
procent lättare än ett konventionellt däck, men går
fortfarande att regummera.

Det förekommer fler
forskningsprojekt i däckbranschen. Amerikanska
Goodyear granskar sina
biokemiska processer och
söker efter nya lösningar.
Man ser nu bland annat på
hur sockerrör kan ersätta
andra råvaror, uppger Tire
Technology International.
Koreanska Kumho har
tagit fram en ekologisk
biosilica som utvinns ur risolja. Metoden sägs minska CO2-utsläppen med 70
procent jämfört med energikrävande utvinning av
kisel från mineral.
Nya hållbara material och annan mönsterdesign ska göra däcken mer miljövänliga.

Jonny Mattsson

Foto: Istock

Lamborghini
slår rekord
tack vare suv

Den manuella
växellådans
dagar är räknade

BILINDUSTRI Den som vill

TEKNIK VW-koncernen har

ha en ny Lamborghini får
ha tålamod. Den italienska sportbilstillverkaren
sålde under första halvåret
4.852 bilar, en ökning med
37 procent och nytt halvårsrekord. Hela produktionen är nu slutsåld ända
till april nästa år.
Bästsäljare är suven Urus
som står för mer än hälften
av volymen. På bara tre år
har den sålts i 15.000 exemplar, vilket gör den till
märkets mest framgångs-

fattat ett principbeslut om
att övergå till enbart automatlådor från omkring
2030. Orsakerna är dels att
spara in på utvecklingskostnader, dels att övergången till elbilar minskar efterfrågan. Även den
ökande digitaliseringen
av bilarna påverkar utvecklingen. Många av dagens förarassistanssystem
fungerar inte ihop med
manuella lådor.
Beslutet gäller de stora
marknaderna
Europa,
Kina och USA. Den första modellen som ska
erbjudas med enbart au-

rika modell någonsin.
Den största marknaden
är USA, dit var tredje bil
skeppas, följt av Kina och
Tyskland. I Finland har

det i år registrerats två nya
Lamborghini, men hela
elva exemplar av konkurrenten Ferrari. I fjol låg
båda på noll. (JM)

tomatlåda blir den tredje
generationen av Tiguan
som får premiär 2023. I
Tyskland är det nu bara
en tredjedel av alla nya
bilmodeller som går att få
med manuell låda.
Andelen automatlådor
har de senaste åren ökat

Bosch utvec
klar CVT-låda
för elbilar
Elbilar behöver
egentligen bara en växel
tack vare elmotorns karakteristik och stora varvtalsområde. Flera utväxlingar
ger dock bättre komfort
och köregenskaper i högt
tempo och med släp.
Bosch har tagit fram en
steglös CVT-automatlåda
för elbilar. Den gör att el-

motorns vridmoment och
varvtal kan anpassas efter
behov. Bättre acceleration
i låg fart och mer dragkraft

Foxconn växlar
upp från telefoner
till bilar

LAUNCH EDITION AUTOMAT

25.990 € eller 233 €/mån
LANSERINGSFÖRMÅN
ÖVER 4.700€

PREMIÄRVISNING!

Foxconn har som leverantör till Apple och andra
elektronikföretag blivit
världens största kontraktstillverkare. Företaget har
global närvaro och bland
kunderna finns alla stora
varumärken, från Amazon
och Dell till Nokia, Sams-

Uppkopplade
bilar löper risk
för dataintrång
TRAFIK Den tyska it-sä-

UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: mån-fre 9–17
www.bilcenter.ax

kerhetsmyndigheten BSI
varnade i samband med
bilmässan i München för
cyberangrepp på uppkopplade bilar och produktions-

Foto: Istock

BILINDUSTRI Taiwanesiska

NYA CITROËN C3 AIRCROSS SUV
STANDARD UTRUSTNING BL.A:
NAVIGATION • LED-KÖRLJUS
BACKKAMERA • UPPVÄRMD
VINDRUTA • 9” TOUCHSKÄRM
ALUMINIUMFÄLGAR M.M.

Foto: Istock

TEKNIK

DEMOBIL
FINNS!

Foto: Pressbild

Foto: Istock

Flera stora tillverkare
jobbar nu aktivt med att
skapa däck med lägre
miljöpåverkan.

ung och Sony. Det är dock
tillverkningen av iPhone
och iPad som lagt grunden
till framgången.
Nu vill Foxconn ge sig
anläggningar i bilindustrin.
Enligt myndighetens
första branschstudie går
nya fordon från att vara
rullande datorer till att bli
helt digitala mobilitetsplattformar. Det ökar risken för angrepp och manipulation som kan få oanade konsekvenser i form av
olyckor och trafikkaos.

snabbt och ligger nu i Europa i genomsnitt över
40 procent. Sverige toppar med 80 procent, före
Schweiz 66, Finland 60
och Tyskland 52 procent.
På Åland har hittills i år 84
procent av de nya personbilarna automatlåda. (JM)
vid släpvagnskörning, liksom ökad energieffektivitet i hög fart.
För biltillverkarna innebär fler växlar att drivpaketet kan göras mindre
och billigare. Lika prestanda med lägre effektuttag
betyder längre räckvidd
och möjlighet att erbjuda
olika batterialternativ.
Den nya CVT-lådan sägs
lämpa sig även för mindre
paketbilar och sportbilar.
(JM)

in i bilbranschen. Bolaget
planerar att redan nästa år
bygga nya elbilsfabriker i
Asien och USA och inleda
serieproduktion 2023. I
Thailand ska uppemot
200.000 bilar per år byggas
för den regionala marknaden och i USA aviserar Fisker en ny lågprisbil. Foxconn har också utvecklat
en egen elbilsplattform
som ska erbjuda till andra
tillverkare. (JM)
BSI konstaterar att när
bilar är uppkopplade mot
trafikinfrastruktur
och
andra fordon blir it-säkerheten lika viktig som
fungerande bromsar. Man
efterlyser därför ett standardiserat test för bilars
cybersäkerhet på samma
sätt som dagens krocktest.
(JM)
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Mokka från 19 990€

OPEL CROSSLAND X

inkl. bilskatt 1911,68€

Mokka electric 34 990€
inkl. bilskatt 887,33€

MÅNGSIDIGHET SOM VÄCKER
UPPMÄRKSAMHET.

Från den djärva och distinkta fronten Opel Vizor till den
stilrena och praktiska interiören, är Crossland definitionen
av en SUV med flexibilitet för vardagen och vacker design.
Crossland X från 20 390€ inkl. bilskatt 2 200,98€

Corsa från 15 390€
inkl. bilskatt 1307,23€

Corsa electric 33 710€
inkl. bilskatt 854,64€

Leveranskostnad 600,- tillkommer

ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800
NIKLAS SKOGBERG 527 722
BILFÖRSÄLJNING: VARD. 09–17, LÖRD. 10–13
RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

Det mesta för service och underhåll!

SuperCut 500 QSL kit

1/2”
881 Nm

KAMPANJPRIS!

Bilfärger

Hos oss får du färg till bilen i burk,
sprayburk eller som ett praktiskt lackstift
• Vi blandar enligt färgkod eller avläsning
från en befintlig färg
• Välkommen in så hjälper vi dig!

498,-

(749,-)

1/2”
300 Nm
1/2”
339 Nm

Meguiar´s Detailer

• Rekonda med proffsprodukter!
• Stort urval i lager!

SERVICE FÖR DIG

1”
2711 Nm

Mutterdragare

Många olika modeller i lager

3/4”
2034 Nm

Pris från

295,-

Hylsnyckelsats

149,-

1/2” + 1/4”, 94 delar
inkl. batterier
och laddare

(195,-)

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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BILNYHETER

Med sina långa
raksträckor, svåra
kurvor och lömska backar
hör Spa i Belgien till de svåraste, men också mest hyllade
racerbanorna. Förr körde
man på allmänna vägar
med livet som insats.

Ett sekel
av triumfer,
fruktan
och död

Foto: Istock/
Pressbild

n Belgiska Spa, ansedd som en av världens vackraste
racerbanor, fyller 100 år i år. Den är berömd för sina
24-timmarstävlingar och fruktad för sin svåra kurvor
som skördat många liv. Jubileumsåret fick en tragisk
vändning i augusti då vd:n mördades i ett passionsdrama.
Spa-Francorchamps ligger i Vallonien
i sydöstra Belgien och i augusti 1921 invigdes en tävlingsbana som bestod av
tre landsvägssträckor. Banan bildade en
triangel och var 15 kilometer lång. Den
första tävlingen var ett mc-lopp med 23
deltagare. Vinnaren Hassal på en Norton
nådde en snittfart på 90 km/h.
Följande år kördes den första biltävlingen, Belgiens GP över 600 km. Av tolv
startande kom tre i mål. Loppet vanns av
baron de Tornaco på en inhemsk Imperia-Abadal med Englebert-däck, vilket
fick pressen att skriva ”trippelseger för
Belgien”. Kritikerna påpekade att inget av
dåtidens stora märken ställde upp, varken Bugatti, Fiat, Minerva, Peugeot eller
Sunbeam.
Den första 24-timmarstävlingen kördes

1925 och vanns av Antonio Ascari i en
Alfa Romeo.

Livsfarlig omgivning
Förutom att banan var ovanligt lång och
naturligt kuperad och kurvig, var det en
vanlig smal grusväg med kärr och gropar,
vilket ställde förarna inför stora utmaningar. Först 1928 fick den asfaltbeläggning.
Det innebar högre farter och större risker, eftersom vägen kantades av hus, träd,
elstolpar, diken och andra hinder. Vädret
i regionen är notoriskt ostadigt och medförde ofta överraskningar.
Den beryktade kurvan Raidillon kom
till 1939 när banan kortades med en kilometer och är en knixig passage följd av
en uppförsbacke. Den bortre delen av ba-

nan bestod av två 2,4 kilometer långa raksträckor åtskilda av en dubbelböj mellan
två ladugårdar kallad Masta Kink.
Med toppfarter på 250 km/h och några
halmbalar som enda säkerhetsarrangemang inträffade många tragiska olyckor. År 1960 omkom två brittiska förare
inom 15 minuter under F1-loppet och
Stirling Moss skadades svårt på träningen.

Säkrare efter bojkott
Formel 1 har körts på Spa sedan 1950
och följande år breddades banan från
sex till nio meter. Först 1963 sattes de
första räckena upp. År 1969 ansåg förarna att banan var för farlig och bojkottade
GP-loppet. Till 1970 sattes riktiga kraschbarriärer upp och F1 återkom tillfälligt.
Andra tävlingar fortsatte på Spa och
banrekordet sattes 1973 på träningen inför 1.000-kilometersloppet av fransmannen Henri Pescarolo i en Matra med 3,13
minuter. Det motsvarar en snittfart på
262 km/h.
Efter det byggdes banan om i sex år
och kortades till sju kilometer, men hade
fortfarande ett avsnitt på allmän väg. F1-

cirkusen återkom 1983 och först 2003 blev
Spa en helt permanent racerbana.

Finalen uteblev
Hundraårsjubileet skulle kulminera med
F1-loppet den 29 augusti, men blev en
antiklimax. Ihållande regn gjorde att loppet bröts efter några varv bakom säkerhetsbilen. Detta fick stark kritik av fansen
och publiken som väntat i timmar.
Två veckor tidigare inträffade en händelse som lade sordin på feststämningen.
Banans vd Nathalie Maillet hittades då
skjuten till döds i sitt hem tillsammans
med sin älskarinna och hennes man.
Mannen misstänks ha mördat kvinnorna
och sedan skjutit sig själv.
På museet Autoworld i Bryssel öppnade
den 3 september en stor jubileumsutställning som pågår till slutet av november.
En hel våning har byggts upp som en stor
racingdepå och 35 historiska tävlingsbilar
visas.
Jonny Mattsson
Fotnot: Belgien har två andra racerbanor som haft F1tävlingar. Zolder i norra delen av landet är fortfarande i
bruk, medan Nivelles-Baulers utanför Bryssel stängdes 1981.
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BILNotiser

Halvledare är grunden i datachips som behövs i alla slags funktioner, från radio och fönsterFoto: istock
hissar till motorstyrning och inte minst elbilsladdning. 

Halvledarkrisen större
problem än coronan
BILINDUSTRI Bilbranschens största pro-

blem nu när brexit är vardag och coronapandemin börjar vara under kontroll
är bristen på halvledare, en elektronisk
komponent. Den är grunden i datachips
som behövs i alla slags funktioner, från
radio och fönsterhissar till motorstyrning och inte minst elbilsladdning.
Många länder stängdes ned förra våren och bilförsäljningen sjönk drastiskt.
Även produktionen drabbades eftersom fabriker tvingades stänga av smittskyddsskäl. Halvledarproducenterna
inriktade sig då mera på telefon- och
nöjeselektroniktillverkare.
När efterfrågan från bilbranschen
åter ökade uppstod flaskhalsar, samtidigt som flera fabriker drabbats av avbrott. Torka och vattenbrist i Taiwan,
världens ledande halvledarproducent,
vinterstorm med strömavbrott i Texas
och coronanedstängningar i Malaysia
har spätt på krisen. De senaste måna-

derna har de flesta stora biltillverkare
tidvis bromsat eller helt stoppat produktionen.
Stora volymer har gått förlorade. Enbart Skoda räknar med att de tappar
försäljning på 100.000 bilar i år. Globalt
beräknas bortfallet till fem miljoner bilar. Det här har fått EU att anta en strategi om ökad självförsörjning. Problemet är att fabrikerna är avancerade och
att bygga upp helt nya enheter tar minst
tre år, samtidigt som elbilsproduktionen stiger kraftigt.
En ljuspunkt är att tyska Infineon,
den ledande halvledarleverantören till
bilbranschen, förra veckan invigde en
ny fabrik i Österrike. Anläggningen,
som har kostat 1,6 miljarder euro och
blev klar tre månader före tidtabellen,
ska tillverka datachips till bilar men
även till datacenter och vindkraftverk.
(JM)

Bra, bättre eller bäst
– vad behöver du?
Med vår Bilöms får du en fordonsförsäkring med många valmöjligheter
Mycket kan hända i trafiken. Med vår Bilöms är din bil i ännu
tryggare händer och du som bilägare har fler valmöjligheter.
Nu finns det fler tillval att välja på – bland dem maskinskada
som vi är bland de första i Finland att erbjuda.
Välkommen in så hjälper vi dig!

Det här ingår i våra frivilliga
fordonsförsäkringar

Mest
begränsad

Begränsad

Optimal

Brand

Tyska belysningsföretaget Hella säljs till franska jätten Faurecia.

Fransk-tysk
jätteaffär i
bilbranschen
BILINDUSTRI Den franska underleveran-

tören Faurecia köper 60 procent av den
tyska belysningsspecialisten Hella för
fyra miljarder euro. Det är den största
affären i bilbranschen i Europa på tre år
och fusionen skapar den sjunde största
underleverantören i världen.
Lippstadt-baserade Hella grundades
1899 och kontrolleras sedan 1923 av familjen Hueck. Namnet tros komma från
det tyska ordet för ljus. Bolaget börs-

Stöld och skadegörelse

valbart

Rättsskydd

valbart

Djur

–

Bilräddning

–

Glas

–

valbart

Vagnskada

–

–

Ansvarsskydd utomlands

–

–

Parkeringsskydd

–

–

Avbrott

–

valbart

valbart

Finansieringsskydd

–

–

valbart

Maskinskada

–

–

valbart

Foto: Pressbild

noterades 2014, men familjens ägaravtal löper snart ut och ett spritt ägande
gör att man inte längre kan behålla kontrollen, enligt branschtidningen Auto
Handel. Familjen får nu nio procent av
aktierna i Faurecia, som även löser in
övriga utestående aktier.
Hella-koncernen har 36.000 anställda
och en omsättning på 6,5 miljarder euro, medan Faurecia i fjol omsatte 14,7
miljarder med 114.000 anställda. Den
nya koncernen blir mera konkurrenskraftig och närmar sig de ledande underleverantörerna Bosch, Continental
och ZF. Bland framtida tillväxtområden
nämns autonoma bilar, it och energikontrollsystem. (JM)

omsen.ax I 018 27 600 I Köpmansgatan 6
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Sverige först
med märkesklubb
MOTORHOBBY Renaults nya kupémodell fick ett bra

mottagande i Sverige, men försäljningen upphörde
redan 1976 då nya avgaskrav infördes. En klubb för
modellen grundades i januari 1985, alltså när de första
bilarna var bara drygt 13 år gamla.
Club Renault 15/17 Suède var därmed den första
i sitt slag i hela världen och växte på några år till 150

medlemmar. Man ordnade olika aktiviteter och byggde upp ett eget reservdelslager, samt gav ut en klubbtidning med reportage och mek-tips. Utbyte idkades
även aktivt i Norden och med klubbarna i Frankrike,
Holland och Tyskland.
Medlemskåren minskade under 2010-talet i takt
med att ägarna blev äldre och bilarna ställdes undan.
Den sista stora årliga träffen Smålandsrundan kördes
2014 i Eksjö och följande år ställdes frågan om klubbens framtid. Flera i ledningen hade då varit aktiva

ända sedan starten och år 2016 beslöts med visst vemod att lägga ned klubben.
Den svenska klubbens mångårige ledargestalt, Jan
Karlsson från Habo, har haft sin R17 TS -73 sedan
1975 och kört osannolika 950.000 km med den. Bland
annat har han varje år besökt träffar i Frankrike och
Benelux-länderna. Genom åren har motorn bytts ut
mot en 20TL och renoverats flera gånger, liksom inredningen och mycket annat. Det har också gått åt
några växellådor. (JM)

JUBILEUM

Fransk elegans me
n En av Europas mest underskattade sportkupéer
firar 50 år i år. Renault 15 och 17 kombinerade
flärd med storseriemekanik, men har nästan
försvunnit ur gatubilden. Modellens mesta
entusiaster finns i Sverige och i hemlandet.
På 1960-talet blev det allt vanligare att volymbilstillverkare byggde sportiga kupémodeller
baserade på standardkomponenter från sina
familjebilar. Tyska Ford och Opel hade en lång
tradition av flärdfulla tvådörrarsbilar i Taunus
och Rekord-serierna.
Ford introducerade 1969 den nya Caprin
som blev en stor framgång. Redan året därpå
kom Opel med sin Manta medan Ford även
satsade på en svepande fastback-kupé av den
nya Taunusen.
Sommaren 1971 var det dags för en helt ny
fransk konkurrent. Renault hade redan vid
utvecklingen av mellanklassaren R12 en kupé
med i planerna. Nykomlingen blev dock två
modeller med olika design.
Den enklare Renault 15 hade stora glasytor
och rektangulära strålkastare. Renault 17 fick
en hardtop-kaross med kännspaka gälar över
de bakre sidorutorna samt dubbla runda strålkastare och elmanövrerade sidorutor.
Framskärmar, dörrar och huvar var gemensamma och baktill var bilarna likadana med
stor halvkombilucka. Trots detta var det bakre
ryggstödet inte fällbart, en kompromiss för att
öka karossens vridstyvhet.

Avancerad toppversion
Chassit och bottenplattan kom från Renault
12, liksom den minsta motorn på 1300 kubik
som vässats till 60 hästar i R15 TL. De större

Renault
15 TS 1972
Mått: 426 x 163 x 131 cm.
Axelavstånd: 244 cm.
Vändcirkel: 10,9 m.
Vikt/last: 1.005/320 kg.
Bagageutrymme:
300 liter.
Däck: 155 R13.
Motor/effekt:
R4 1.6 OHV/90 hk.
Växellåda:
4-växlad manuell.
Prestanda: 12,5 s./170
km/h.
Bränsletank: 55 liter.
Förbrukning:
10,4 l/100 km.
Pris: 29.000 mark (motsvarar ca 39.000 euro i
dagens penningvärde).
Produktion: alla R15 TS
39.300 exemplar, modellen totalt 1971-79 209.887.
R17 totalt 94.969 st.

motorerna hämtades från Renault 16 och
innebar en 1600 på 90 hästar i 15 TS samt R17
TL i kombination med fyrväxlad manuell låda.
I toppversionen 17 TS gav motorn 108 hk
med bränsleinsprutning och den hade även
femväxlad låda från R12 Gordini samt skivbromsar runt om. Den uppgraderades 1974 med
beteckningen Gordini och lades ned 1977.
En speciell stötfångarram i rostfritt med
gummilist ramade in hela fronten och baktill
fanns en liknande konstruktion, men i plast
och försedd med blanklister. Den nya småbilen R5 som kom 1972 fick sedan breda stötsköldar helt i plast både fram och bak.

Blandade omdömen
”Elegant och vägsäker men ganska dyr” löd
Teknikens Världs betyg efter det första testet
av R15 TS. Utrymmen, köregenskaper och
prestanda bedömdes som goda, medan växellådans långa slag, den hårda fjädringen och
högt kupébuller fick kritik.
Bullerproblemet åtgärdades redan till 1973
genom förbättrad isolering. Samma år infördes en version med elmanövrerat öppningsbart tak, så kallad cabriocoach, samtidigt som
automatlåda blev tillval på mellanmodellerna.
I media klagades även på opraktiska detaljer
i förarmiljön och trög styrning, trots smala
däck. Samtidigt ansågs bilen ha låga driftskostnader och som helhet vara en lyckad kompromiss.

Folkbil till premiumpris
Franska bilar var förr dyra i Finland och den
nya Renaulten var inget undantag. Priset på
R15 TS var 29.000 mark, klart högre än Ford
Taunus Coupé V6 och Opel Manta 1900 som
låg runt 25.000, medan en Toyota Celica ST
kostade 23.900 mark.

R17 TL kostade 31.000, nästan lika mycket
som en BMW 2002 eller en Ford Consul 3000
GT. En 17 TS gick på hela 39.000, vilket var mer
än en Opel Commodore eller en Volvo 142 GL
och lika mycket som en Alfa Romeo GTV eller
en Datsun 240Z.
Volymerna blev därför små och beståndet
har minskat kraftigt under decenniernas lopp.
Enligt finska bilregistret fanns endast sju bilar
av R15 och ett tiotal av 17-modellen kvar vid
millennieskiftet.
På Åland såldes ett fåtal nya och några togs
in begagnade eller som flyttgods på 80-talet,
men i dag finns bara två kända exemplar av
R15 plus en övergiven reservdelsbil.

Nytt ansikte hjälpte inte
En stor facelift ägde rum 1976 då övre delen
av frontsargen ersattes av en plastfront med
integrerad grill. Strålkastarna på R15 blev
större och låg i plan med fronten, vilket gav ett
klumpigare intryck. Bakluckans konkava form
rätades ut och rutan blev större. Interiört fick
bilarna en ny högre instrumentpanel samt nya
sportstolar.
Samtidigt förenklades modellprogrammet.
R15 TL bytte beteckning till GTL medan TSversionen försvann. R17 TS återkom i programmet med en motor på 1647 kubik liksom
i R16 TX och insprutningen ersattes av dubbla
förgasare.
Trots förnyelsen sjönk volymerna obönhörligt och i juni 1979 lades både 15 och 17 ned.
Efterträdare blev den modernt rundade Fuego, baserad på 12:ans efterträdare R18. Den
blev också den första kupén med turbodiesel,
men det är en annan historia.
Text och foto:
Jonny Mattsson
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Bilar från fyra
länder samlades i
Eksjö när den svenska
Renault 15/17-klubben
2014 ordnade det som
kom att bli den sista
sommarträffen i
Småland.

Komplicerat bygge
med små volymer
Renaults satsning på en storsäljande sportkupé hämmades
av krånglig produktion som
drev upp priset, samt en vikande marknad efter den första oljekrisen.
Serietillverkningen av R15/17serien inleddes i mars 1971, bilarna premiärvisades för pressen
i juli och den publika premiären
ägde rum på Parissalongen i oktober.
Första året byggdes drygt
12.000 bilar, men redan 1972
nådde man 57.000. Toppåret
1973 rullade nära 71.000 bilar ut
från fabrikerna, sedan kom den
första oljekrisen som drabbade
särskilt försäljningen av sportiga
och dyra bilar i hela Europa.
Av R15 tillverkades totalt nära

210.000 bilar, varav 80 procent
var den billigaste versionen. Renault 17 byggdes i 95.000 exemplar, av vilka en fjärdedel hade
öppningsbart tak. Som jämförelse såldes en halv miljon Opel
Manta A och dubbelt så många
Ford Capri Mk I.

Många transporter
Tillverkningen var från början
rätt krånglig. Chassiet tillverkades i Flins utanför Paris. Det
fraktades sedan till Chaussonfabriken i Maubeuge i norra
Frankrike där karosspåbyggnaden gjordes. Slutligen fördes bilarna till Sandouville i Le Havre
vid Atlantkusten för lackering
och slutmontering.
Från 1975 förenklades produktionskedjan då Maubeuge
även tog över chassitillverkningen. Vissa versioner av
17 byggdes helt
i Sandouville.

Unika överlevare

Trots prisbilden och det tekniska släktskapet med miljonsäljare som R12 och R16 så har få
bilar överlevt. Liksom hos konkurrenterna från Fiat, Ford och
Opel har en stor del av bilarna
rostat bort. Det finns dessutom
en stark slagsida för toppversionerna.
På den sista svenska träffen
var R17 i klar majoritet bland
de 15 bilarna och de flesta var
cabriocoach-utförande. Vid den
senaste stora tyska träffen var
förhållandet 25 stycken R17 mot
en enda R15.
De bilar som finns kvar är därför unika och bristen på plåtdelar och många detaljer gör
renoveringarna
utmanande,
trots nyproduktion av delar på
den franska klubbens försorg.
Vissa reservdelar kan köpas från
Rumänien och Turkiet där produktionen av R12 pågick in på
2000-talet.
Jonny Mattsson
Källa: Jean-Baptiste Colboc:
Les Renault 15&17 de mon père

Renault 17 blev ingen storsäljare i Finland. Priset låg på
Alfa Romeo- och BMW-nivå,
medan konkurrenterna från
Ford, Opel och Toyota var betydligt billigare.

ed beprövad teknik
Förarplatsen med sin låga panel har fyra runda
mätare under varsin skärm. I Sverige ansågs
konstruktionen för farlig och ersattes av en heltäckande kåpa.

Den dyrare R17 hade en elegant hardtopkaross med bakre sidorutor under en jalusi.

Här ses tydligt skillnaden mellan den ursprungliga frontdesignen till höger och den holländska
bilens uppdaterade utförande som kom 1976.

Akter halvcirkel Trots att det
tillverkades mer än dubbelt så
många R15 så är majoriteten av
överlevarna de exklusivare R17.
Starka färger var på modet
under 1970-talet.

En nyrenoverad och mycket ovanlig R15 TS med automatlåda ställdes ut på klassikerfordonsmässan i
Lahtis 2017.

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 verkstads- och lackeringsutrustningen som ﬁnns att tillgå på marknaden.

Vi utför reparationer av*:
Plåtskador

Lackskador

Plastskador

Glasskador

*på de ﬂesta märken.
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