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Bakom ratten på en digital Golf

n Bilen som 1974 skapade en helt ny bilklass, Volkswagen Golf, har tagit sitt största tekniksprång. Den
åttonde generationen har en helt digitaliserad förarplats och nya mildhybridmotorer. Golfen är också
först med ett system som gör att den kan kommunicera med andra bilar och varna för problem i trafiken.
Samtidigt är dess position som Europaetta hotad, både av nya trender och av elbilarna som kommer på
bred front. SIDORNA 18–19

AX privatleasing – ett bekvämt alternativ!
n Helt ny bil utan kontantinsats eller inbytesbil.
n Du betalar enbart för användningen och månadskostnaden är fast utan risk
för oförutsedda bilutgifter.
n Säkert och tryggt – ingen risk för värdeminskning, du har alltid ny bil.
n Din inbytesbil betalas kontant av bilfirman.

KONTAKTA DIN BILHANDLARE ELLER OSS PÅ AX FINANS!
En förnyad bilpark med bilar som uppfyller strängare krav
är en miljövinst för Åland.

Vi sköter finansieringen – smidigt och lokalt.

PRIVATLEASING

Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn • Tel. 018 27610 - info@axfinans.com
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Bilvärlden förändras – men en sak består
De senaste decennierna har förändrat bil- det gamla trygga, även i den nya tidens
världen i grunden. Få andra branscher har form och skepnad.
lyckats förändra sig själv på det sätt som
bilbranschen gjort för att undvika
Oavsett vilket bilmärke man håller högt
allt för hårda restriktioner från
brukar de flesta ändå lyfta på hatten för
regeringar.
Volkswagens trotjänare och – i mångt
Denna självtransformering
och mycket – moderna urmoder Golf. I
har minskat utsläppen från
år lanseras den åttonde versionen sedan
bilarna, och utvecklingen
golfen såg dagens ljus 1974.
mot en allt med elekSom av en händelse delar undertrifierad nybilsflotta
tecknad och denna en av de största
fortsätter och acceikonerna födelseår. Man kan konlererar det arbestatera att golfens många ansiktstet.
lyftningar har lämnat den med
Men samtiett betydligt piggare utseende än
digt som det
mitt.
blir mer volt
Men det mest fascinerande
och
mindre
med Golf och det sätt på vilket
cylindervolym
VW hanterat dna:t genom genär bilar presennerationerna är att urteras
finns
sprunget fortfarande syns
det de som
tydligt. Även om modelH
KRÖNIKA JONAS BLAD
håller fast vid
len blivit större, bulligare,

fått ett tydligare flin och på alla sätt moderniserats så finns en röd tråd genom golfens
alla skepnader.
VW har genom åren fått kritik för att man
varit för fega, för försiktiga med att uppdatera
sina modellers utseende. Jag tycker tvärt om.
Att försiktigt förvalta en blivande legend är en
av orsakerna bakom golfens succé.
Jonny Mattsson har testat den senaste
versionen av bilen som skapade en egen
klass – men samtidigt är mer utmanad än
någonsin.
”Utan bilen stannar Åland” brukar det heta,
och det lär nog krävas ett sjutusan till kollektivtrafikprogram från landskapsregeringen att ändra det. Ålandstidningens Bil och
Motor är en hyllning till alla som älskar att
skruva på en gammal femdörrars Golf, men
lika mycket till den som hyllar frihetskänslan i att utan motorljud susa fram i en elbil.
Välkomna till höstens bilaga.

14 olika
modeller!

Laddhybrid – det bästa av två världar!

Laddhybrider erbjuder det bästa av två världar: I stan kan de köras helt på el, på långa sträckor kan du utnyttja förbränningsmotorns räckvidd.
De går totalt sett effektivare, eftersom de kan återvinna energi vid bromsning.
UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: måndag–fredag 9–17
www.bilcenter.ax

Ålandstidningens temabilaga
fredagen den 25 september 2020.

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

Redaktör: Jonas Bladh

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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Helt nya Suzuki Across 4x4 Plug in Hybrid
75 km räckvidd på el!

Across 4x4 Plug in Hybrid

från

57 990 €

HYUNDAI • DACIA • SUZUKI • ISUZU • BYTESBILAR

Hos oss inom kort.
VERKSTAD & BILAR på Uppgårdsvägen 5
tel. 31 762 ■ www.zebrabil.ax
ÖPPET: mån–tors 8–17, fre 8–16
VERKSTAD: måndag–fredag 8–16

PEUGEOT 2008

TANKEVÄCKANDE SKÖNHET

299 €/mån eller 26 124 €

GARANTI 5 ÅR ELLER 150 000 KM
UNIK I-COCKPIT® 3D
8-VÄXLAD AUTOMAT
Bensin
Diesel
El

Peugeot 2008 Active PureTech 130 EAT-automat pris fr. 26 124 € (inkl. lk. 600€). Co2-utsläpp 137 g/km. Finansieringsexempel: pris 26 124 € (inkl. lk. 600€), handpenning 2700€, avtalstid 60 mån, mån-ret 299,28 €, krediten totalt 23 614,00 €, större sista rat
8000,00€. Mån-rat inkl. ränta 1,90%, grundläggningsavgift 195 €, hantering 9 €/mån. Kreditkostnader totalt 2052,41 €, krediten och kreditkostnader totalt 25 666,41 €, verkligt kreditpris 28 366,41 € och verklig årsränta 2,47%. Krediten kräver godkänt kreditbeslut
och kaskoförsäkring. Tjänsten erbjuds av DNB Auto Finance Oy, Urho Kekkonen gatan 7B, 00100 Helsingfors. Bilen på bilden är extrautrustad. Förlängd garanti 5 år eller 150 000 km gäller vid nybilsköp under tiden 1.-30.9.2020.

Bilförsäljning: Sven tel. 329 920, Pontus tel. 329 926, Alexander tel. 329 922 Reservdelar: tel. 329 921 Verkstadsbokning: tel. 329 935

Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00
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Många bilnyheter
n Bilbranschen har drabbats hårt av coronakrisen. En av de grenar som
i praktiken upphört i år är de stora bilmässorna. Nya bilar kommer det
dock fortfarande och tillverkarna lanserar i stället nyheterna digitalt i
sin egen takt. Ålandstidningen presenterar här ett urval av det nya.
Höstens premiärflod följer tidsmässigt till stor del den invanda
rytmen. September har varit en
aktiv månad och flera av nyheterna finns snart ute hos handlarna.
Parissalongen som skulle ha hållits i oktober är inställd. Under
årets sista kvartal får vi se de bilar som rullar in i början av 2021.
Framtiden för Genèvesalongen
är oviss. Ett förslag på ett mindre
tredagarsevenemang endast för
media har nyligen kommit från
Palexpomässan.
Elektrifieringen står högst på
agendan för de flesta bilkoncerner just nu. Orsaken är försåts
de skärpta utsläppsgränser som
infördes vid årsskiftet. De som
inte kommer ned till i medeltal 95
gram CO2 per bil får böta rejält.
Det gör att det nu är högkonjunktur för laddhybrider och utbudet
av elbilar flerdubblas i en snar
framtid.
Den senaste stora tillverkaren
att presentera en eldriven suv är
BMW, vars iX3 förebådar ett växande sortiment av batteribilar i de
konventionella segmenten. iX3
har ett batteri på 80 kWh och en
motor på 286 hk som driver bakhjulen Räckvidden anges till drygt
450 km. Grundversionen kostar
73.000 euro.
Både X2 och X3 finns numera
som laddhybrider med 225 hk totaleffekt och fyrhjulsdrift.

Latinsk spänning
Fiat-ägda Jeep har lanserat sina
första laddhybrider av sina båda
kompakt-suvar, Renegade och
Compass. Beteckningen 4xe
innebär att en 1,3-liters bensinturbo får sällskap av en elmotor
på 45 kW som driver bakhjulen.

Polen ska bygga
en egen elbil
BILINDUSTRI Fyra statliga energi-

bolag har gått ihop för att bygga
en egen polsk elbil. Bolaget
EMP ska år 2023 inleda produk-

n Mercedes S-klass går in på sitt

70:e år med en helt ny bilgeneration.
Modellen som definierat lyxbilsklassen erbjuder en ny nivå av komfort,
skydd och interaktion. Motorerna blir
raka sexor en V8 och en laddhybrid.
S-klassen är även förberedd även för
autonom körning.

Systemeffekten blir 190 eller 240
hk beroende på version. Batteriet
på 11 kWh ska ge en räckvidd på
el på upp till 50 km. Bilarna har
nyligen prissatts i Finland och
kostar 39.900 respektive 43.900
euro.
En helt omarbetad lite större
Fiat 500 finns nu som elbil med
motor på 87 kW (118 hk) och batteri på 42 kWh som ger 320 km
räckvidd. Försäljningen startar i
oktober
Renault har utvecklat ett eget
hybridsystem med en nyutvecklad intelligent växellåda som har
rötterna i Formel 1. Det består av
en 1,6-liters bensinmotor och två
elmotorer. Den större driver bilen, den mindre sköter start och
laddning. Effekten är totalt 158
hk.
Captur E-Tech blir med 29.390
euro tillsvidare marknadens billigaste laddhybrid. Samma teknik återfinns även i Megane och
batteriet på 10 kWh ger fem mils
aktionsradie. Småbilen Clio får en
mildhybridteknik.

Kreativa japaner
EU:s utsläppskrav ger upphov till
intressanta lösningar. Suzuki lanserar i höst två helt nya modeller
med hybridteknik. Kombimodellen Swace och suven Across är
helt enkelt omdöpta Toyota Corolla och RAV4. Det är ett resultat av att de båda bolagen inlett
ett närmare samarbete. Swace
1.8 hybrid kostar från 29.400 och
laddhybriden Across 2.5 med fyrhjulsdrift betingar 57.400 euro.
Suzukis lilla terrängbil Jimny
hann redan dras bort från marknaden på grund utsläppskraven,
men gör nu comeback som mi-

nimal paketbil. En mellanvägg
i metallnät skiljer lastutrymmet
på 863 liter från kupén. Priset är
29.000 euro.
Volvo börjar i november bygga
den helt eldrivna versionen av
XC40 kallad Recharge. Ett batteri på 78 kWh ska ge räckvidd på
över 400 km, men då ska man inte
utnyttja hela effekten på 300 kW
(408 hk) så ofta. Bilen kan axa till
100 på under fem sekunder, men
får även dra släp på 1.500 kilo.
Listpriset i Finland är 62.600 euro.

Brexit påverkar
Nu i oktober skulle den tredje
generationen av Qashqai börja
tillverkas i Sunderland, men coronapandemin och den tilltagande brexitoron gör att Nissan
skjutit fram byggstarten till maj
nästa år. Då står det klart vilka
handelsvillkor som gäller med
EU. Nackdelen är att man tappar
mark mot konkurrenterna i nyckelsegmentet. Fabrikens framtid
är dock säkrad, sedan Nissan beslutat lägga ned sin anläggning i
Barcelona.
Kinesiska elbilstillverkaren Nio
räknar med att landstiga i Europa under andra halvåret 2021.
Suv-modellen ES6 med aluminiumkaross är i storlek med Audi
e-tron och Mercedes EQC. Bilen
har två elmotorer på totalt 400
kW och fås med tre olika batterier
på 70-100 kWh, vilket ger upp till
510 km körsträcka. Priserna på
ES6 börjar i Kina på 274.000 yuan,
vilket motsvarar 35.000 euro. Nios
utbud består även av suv-kupén
EC6 och den större ES8.
Text: Jonny Mattsson
Foto: Tillverkarna

tion av bilar under märket Izera. Det handlar om en mellanstor suv och en kompakt modell
som ska byggas i en ny fabrik
i sydvästra Polen. Bilarna ska
baseras på en färdig plattform
som köps in utifrån.

Investeringen beräknas till
en miljard euro och projektet
väntas skapa 6.000 nya jobb.
Polen har inte haft något eget
bilmärke sedan FSO gick i konkurs 2002. (JM)

n Aston Martin DBX är en femmeters

n Nya Hyundai Tucson får ett helt

lyx-suv med dubbelturbo-V8 på 550
hästar och nioväxlad automatlåda.
Alltså en direkt konkurrent till Lamborghini Urus och Porsche Cayenne.
Den axar till 100 på 4,5 sekunder och
toppar 292 km/h.

nytt formspråk. Karossen får skarpare veck och vassare kanter än i dag.
Den blir längre och bredare än tidigare med tio centimeter längre hjulbas.
En kul detalj är att LED-strålkastarna
smälter in i grillmönstret och blir
osynliga när bilen är avstängd.

Supersportbilen MC20 är Maseratis mest potenta hittills och utmärks av sina saxdörrar.

n Ariya heter Nissans nya crossover med en längd på drygt 4,6 meter. Först ut

är en framhjulsdriven bil med motor på 160 kW (218 hk). Senare ytterligare fyra
versioner, vissa med fyrhjulsdrift. Batteripaketet är på 63 eller 87 kWh och ger 360500 km körsträcka.
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men inga mässor
Ny sportbil från Modena
Maserati investerar tungt i nya modeller de närmaste åren.
Nya kupémodellen MC20 har en helt ny motor, med förkammartändning som ökar effekten. Biturbo-V6:an på tre
liter levererar 630 hästar och ger i kombination med låg vikt
klassledande prestanda. En öppen version kommer senare
liksom en helt eldriven variant. Priset för MC20 anges på
hemmamarknaden till 216.000 euro.
Maserati Ghibli har uppdaterats med en mildhybridversion där en tvåliters turbofyra på 330 hk stöttas av
en 48-volts startmotor/generator.

n Toyota Yaris Cross tar nästa år plats i bilbranschens kanske tuffaste segment.
Med en längd på 418 cm och en trecylindrig bensinmotor på 120 hk lägger den
sig precis mitt i klassen av små crossovers. Bilen kommer även som hybrid och
med fyrhjulsdrift.

n Rumänska långköraren Dacia Sandero har blivit en hit i Europa och ligger på 13:e plats i registreringsstatistiken i år. Den
nya upplagan baseras på förra Renault Clio och får därmed tydligare kilform samt modernare motorer och kan erbjudas
med fler assistanssystem.
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Efter experimentet med C4 Cactus satsar Citroën på en trendriktig uppföljare.

Stil och komfort ledord för nya C4
n Citroën C4 byter skepnad till
dagens trendigaste format, crossoverkupé.
Den välutrustade Golf-konkurrenten mäter 436 cm på
längden och kommer med såväl

bensin- och dieselmotorer som
eldrift. Modellen är komfortorienterad och den franska stilen
understryks av att nya C4 fås i 31
färgkombinationer och sex olika
inredningsstilar.

Crossovern ID.4 är en hörnsten i Volkswagens miljardsatsning på elbilar.

Elektrisk crossover ska erövra världen
n Volkswagen ökar tempot i
sin elbilssatsning. ”Folkelbilen” ID.3 har nyligen rullat ut
och innan året är slut kommer
crossovern ID.4 i Tiguan-storlek. Bilen blir 460 cm lång, 185

cm bred och 162 cm hög. Kort
front och långt axelavstånd ger
goda kupéutrymmen. Först ut
är en bakhjulsdriven version,
senare kommer den även med
fyrhjulsdrift.

ID.4 ska byggas och säljas i hela världen för att möta
den kommande Tesla Model
Y. Produktionen har inletts i
Tyskland och följer snart i Kina,
senare även i USA.

Opel Mokka inleder en ny märkesidentitet och blir även eldriven.

Opel hoppas på en ny storsäljare
n Nya Opel Mokka tar upp konkurrensen med små crossovers
som Ford Puma och VW T-Roc.
Bilen får en tuffare och renare
formgivning än sin framgångsrika
föregångare. Frontdesignen kallad
Vizor är inspirerad av Mantan och
tas även upp på förarplatsen som

har digitala instrument.
Mokka kommer med effektiva
bensin- och dieselmotorer på 100130 hk, samt med eldrift i Mokka-e
med samma drivlina som Corsa-e.
Motorn är på 100 kW och batteriet
på 50 kWh ska ge en körsträcka på
323 km.

Lyxsedanen DS 9 får ett rymligt baksäte i kinesisk smak.

Laddbar långfranska från Kina
n DS 9 är en ny högteknologisk fransk lyxsedan med slösande utrymmen och formgivning som tar fasta på Citroëns
anor i klassen ända sedan den

klassiska ”Gudinnan” från
1955. Bilen baseras tekniskt på
Peugeot 508, men har förlängd
hjulbas. Modellen kommer
med bensin- och dieselmoto-

Skoda Enyaq bygger på samma teknik som VW:s elbilar.

Ferrari Roma är en elegant men brutal sportbil för fyra.

Rymlig Skoda prickar in två trender

Fyrsitsig Ferrari med F1-prestanda

n Skodas första elbil är Enyaq
iV, en crossover i mellanklassen.
Bilen mäter 4,65 meter och får
ett bagageutrymme på 585 liter.
Den fås med fem motoralternativ och tre batteristorlekar.
Elmotorn är i basmodellen på

n Ferrari Roma är den senaste
sportvagnen från Maranello.
Det är en 2+2-sitsig coupé som
ska locka nya typer av kunder.
Bilen har därför fått en sportigt
elegant design med inspiration
från märkets legendariska GT-

109 kW (149 hk) och batteriet
på 52 kWh ska räcka till 340 km.
Med största batteriet når man
upp till 510 km. Toppmodellen
RS får fyrhjulsdrift. Prisspannet
ligger preliminärt mellan 40.000
och 80.000 euro.

vagnar från 1960-talet. Roma
bygger på den öppna Portofino, men 70 procent av komponenterna är nya.
Motorn är en 3,9-liters V8 på
620 hk kopplad till en åttaväxlad dubbelkopplingsautomat.

rer men även som laddhybrid
i tre effektklasser.
Den byggs enbart i Kina,
som även väntas bli den största marknaden.

Bilen gör 0-100 på 3,4 sekunder
och toppar 323 km/h.
Det finns alltså täckning för
fabrikens beskrivning, en Formel 1-vagn i aftonklänning.
Priserna börjar i Italien på
201.000 euro.
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Höstkampanj!
Port med motor och 2 st fjärrkontroller
5 olika modeller: Linea, Trend, Style, Flair & Classic.
Standard kulörer Vit RAL 9016, Vit aluminium RAL 9006,
Grå aluminium RAL 9007, Antracitgrå RAL 7016,
Metallgrå DB703.

PRIS FRÅN

1.450,-

• Vi monterar även garageporten
om så önskas
• Vi sköter alltid om service av portarna
• Vi lämnar en 10-årig tillverkningsgaranti
för garageportar, inklusive slitdelar,
5-års garanti på mekaniken och 2-års
garanti på elektroniken i Crawfords
portautomatik
Kampanjen gäller t.o.m. 25.10

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax

NYA OPEL CORSA

OPEL ASTRA 5 D
HATCHBACK

Bästa bilköpet 2020
enligt AUTOBEST

Den framtida stadsbilen som kombinerar körglädje i vardagen med spännande teknik
från större bilar. Nu tillgänglig som bensin, diesel och 100 % elektrisk.

15 390€
inkl. bilskatt 1.438€
Opel Corsa bensin

GRANDLAND

Opel Corsa-e Elektrisk
inkl. bilskatt 855€

SUV:en med soﬁstikerad design och innovativ
teknik samt smarta säkerhetssystem.

33 715€

Grandland X bensin

27
390€
nkl. bilskatt 4 035€
i

Fullmatad med spännande funktioner och
mer praktisk och bekväm än någonsin.

CROSSLAND

Grandland X Plug in hybrid

39 390€

inkl. bilskatt 1 223€

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

19 159€

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

inkl. bilskatt 2.465 €

20 390 €
inkl. bilskatt 1 855 €

Innovativ, modern SUV design med slående
design och flexibilitet som passar dig och
din livsstil perfekt.
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Sportigt kort akter, så kort att det
med nöd och näppe räcker till en
baklucka. Öppningen är trång och
låg, men det ryms in 430 liter. Baksätet går att fälla i tre delar.

BMW:s minsta sedanmodell är nästan lika stor som första 5-serien.
Grillens så kallade dubbelnjure har
vuxit vid varje generationsskifte.
Från att ha varit ett stilelement dominerar den nu hela fronten.

Körglädjen kvar
efter teknikskifte

n Kan en riktig BMW faktiskt ha trecylindrig motor och framhjulsdrift? Nej, säger puritanerna. Men det
fungerar faktiskt utmärkt. Nya 218i Gran Coupé tar fasta på de rådande trenderna och lyckas väl.

Efter 90 år med bakhjulsdrift och
sportiga köregenskaper som varumärke introducerade BMW i
fjol sina första framhjulsdrivna
vanliga personbilar i den nya
1-serien. Familjekombin 2-serie
Active Tourer kom visserligen tre
år tidigare, men riktade sig till en
annan målgrupp än den traditionella. Även suvarna X1 och dess
kupévariant X2 har framhjulsdrift
men även fyrhjulsdrift som tillval.
Entusiasterna må förfäras, men
2-serien gör ett gott intryck. Körglädjen har inte försvunnit, tvärtom. Även med den minsta motorn gör bilen sitt blåvita emblem
rättvisa. Man ska också minnas
att framhjulsdriften utvecklats
enormt sedan 3-seriens glansdagar på 1980-talet. Elektroniken
gör även sitt för att balansera
upplevelsen.
En faktor bakom den rådande
trenden är att allt färre bilköpare
är teknikfokuserade. De bryr sig
helt enkelt inte om i vilken ända
av bilen drivhjulen sitter. Det
finns också praktiska fördelar
som större innerutrymmen och
ökad bagagevolym, trots en mera
kompakt kaross.
Det handlar också om kostnader och skalekonomi. Nu bygger
både BMW:s båda minsta modellserier och dotterbolaget Minis
kompaktbilar på samma bottenplatta och delar även motorer och
växellådor.

Hakar på trenden
Den nya 2-serie Gran Coupé är en
slank fyradörrars kupémodell, där
utseendet har företräde. Konceptet är ingen slump, utan det är en

Förarmiljön är överskådlig. Mätartavlorna ser analoga ut men är digitala. Ett
plus för manuella värmereglage och separat stereopanel.

direkt konkurrent till framgångsrika Mercedes-Benz CLA.
Eftersom bilarna växer hela
tiden uppstår luckor på marknaden. Tillverkarna fyller dem
genom att skapa nya segment.
Exempelvis dyker det upp allt fler
suvar med kupéstuk vid sidan av
de mera praktiska grundmodellerna, som BMW X4 kontra X3.
Förarplatsen är identisk med
1-serien och enkel att hantera.
Man sitter sportigt lågt i de rejält
skålade stolarna. Eljustering och
utdragbart lårstöd är tillval. Bakåtsikten är inget vidare, men speglarna är tydliga och backkameran
ger skarp bild.
Baksätet är delat 40/20/40 och
går att fälla varvid även långa prylar får plats. Takhöjden är bättre
än taklinjen antyder och även en
medellång passagerare får rum

med benen. Trunken har en minimal lucka som begränsar åtkomligheten, men bredd och djup är
bra för biltypen. En mellandurk
som kan vikas upp framåt för att
få större höjd ger pluspoäng.

Övertygande körkänsla
Instegsversionen 218i har koncernens basmotor, en trecylindrig dubbelturbomaskin på 1,5
liter med fyra ventiler per cylinder. Det är i praktiken en avkortad tvålitersmotor, med samma
cylindermått. Effekten är 140
hästar, men prestandan tillräcklig tack vare att maxvridet finns i
ett brett band från 1.500 till 4.600
varv. Bränsleförbrukningen anges till 6,3 liter på 100 km, men lär
ligga högre med aktiv körning.
Då känns det lite snålt med bara
42 liters tank.

Ute på vägen lever bilen upp
till förväntningarna. Snabb gasrespons, direkt styrning och fast
fjädring ger kvicka reaktioner.
Den här bilen gillar kurviga vägar
och rondellerna tas med bravur.
Antispinnsystemet bidrar till
balansen genom att bromsa innerhjulen lätt när det svänger.
Bakaxeln är av multilänktyp.
Provbilen hade sportpaketet och
19-tumsdäck i 35-profil, men
gick ändå oväntat bekvämt över
vägskarvar och potthål.
Värre blir det när man stannar
vid ett rödljus. Start-stoppsystemet stänger av motorn blixtsnabbt, men när den ska i gång
igen, då vibrerar det kraftigt. Hela
bilen rister till som en gammal
diesel. Det här är den enda skönhetsfläcken, men systemet går ju
att stänga av.

Fyra olika versioner
Basversionen Business med manuell låda kostar drygt 32.000 euro och då ingår LED-strålkastare,
läderratt, parkeringsradar, farthållare, klimatanläggning samt
8,8-tums
multimediasystem.
Automatlåda kostar 2.700 euro
extra.
Sport-utförandet som passar
bilens karaktär kostar nära 4.000
och ger sportstolar och dito ratt,
head up-display i vindrutan,
17-tumsfälgar, dimljus, gråa lister på utsidan och belysta i kupén. För ytterligare en tusenlapp
får man Luxury-versionen med
bland annat läderklädsel och aluminiumdekor.
Topputförandet M Sport ger
dessutom sportchassi med snab-

Nya 2-serien följer märkestraditionen med karmlösa dörrar på kupémodellerna, precis som på redaktörens första bil 1600-2.

BMW 218iA
Gran Coupé Business
Mått: 453 x 180 x 142 cm.
Axelavstånd: 267 cm.
Markfrigång: 15 cm.
Vändcirkel: 11,4 m.
Vikt/last: 1.450/455 kg.
Släpvagnsvikt: 725/1.300 kg.
Bagage: 430 liter.
Däck: 225/40 R18.
Motor/effekt: R3 1.5 turbo 12V/140
hk.
Växellåda: 7-växlad automat.
Prestanda: 8,7 s/215 km/h.
Bränsletank: 42 liter.
Förbrukning: 6,3 l/100 km.
CO2-utsläpp: 143 g/km.
Pris: 34.783 euro.

bare styrning och 18-tumsfälgar,
spoilerpaket, mörkgrått innertak
och alpinvit lack. Det kostar ytterligare 3.000 och då står det
39.000 på fakturan.

Lätt tömma plånboken
Som vanligt finns ett otal tillval
enskilt och i paket, exempelvis
öppningsbart panoramaglastak
(1.300 euro), nyckelfritt system
och elstyrda stolar (1.000), förarstödsystem (900), ställbara stötdämpare (600), M-sportbromsar
med blå ok (700) och metalliclack
(800). Testbilen var späckad med
prylar och betingar ett pris på
hela 51.300 euro.
Förutom 218i finns det två
dieslar, 218d med 150 hk för
33.500 samt 220d med 190 hk och
automatlåda för 40.000. Fyrhjulsdrift är tillval till den senare för
1.900. Steget blir sedan långt upp
till toppmodellen, den fyrhjulsdrivna M235iA med 306 hästar
för 60.900. Ett bensinalternativ i
mellanrummet, en 220i, saknas
än så länge.
Konkurrenter är förutom CLA
även Audi A3 sedan och varför
inte Volvo S60. Tuffaste motståndet kanske kommer från de egna
leden i form av 3-serien, prisskillnaden till 318i är 3.300 euro och
bara en tusenlapp för dieseln.
Text och foto: Jonny Mattsson
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DEMOBILAR
FINNS!

NYA CITROËN C3

5 ÅRS GARANTI!

UPPTILL 97 ALTERNATIV FÖR PERSONLIG STYLING

CITROËN BERLINGO

5 ÅRS GARANTI!

PRIS FRÅN 22.112€

Rekordstor lastvolym, otrolig flexibilitet med tre individuella baksäten som
kan fällas ned, många förvaringsutrymmen, bland annat senaste versionen
av Modutop®-innertaket med flera smarta funktioner, och ett urval av
fina färger och material för olika inredningsstilar.

UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: måndag–fredag 9–17
www.bilcenter.ax

LAUNCH EDITION
Välj färgkombination
utan kostnad, 3 alternativ
Parkeringssensor utan kostnad
Svenskpråkig pekskärm
Automatisk klimatanläggning
Även som automat

NYA CITROËN C3
PURETECH 82 LAUNCH EDITION

17.578 €

AUTOMAT FRÅN 20.552€

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

Hos oss hittar du

biltillbehör, verktyg och reservdelar!
Batteridriven
luftpump

Batteri
62 Ah

69,-

69,936-F62

922-120

Motorolja
helsynt.
5W-40 5L

2390

BESTÄLL
RESERVDELARNA
– Det handlar
om kvalitet –
innan kl. 15 – leverans
redan dagen efter.
Och du, vi får leverans
ÄVEN LÖRDAGAR!

114-F540-5

Skyddsöverdrag
bilsäte

990
942-53000

Bälteskudde
15-36 kg

Jerrydunk
20L

1790

20,-

913-Booster

929-JERRY

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

VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 10–14
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BREXIT

Hård brexit
ödesdiger för
bilindustrin
En rad tunga organisationer
inom den europeiska bilindustrin varnar för att en oreglerad brexit skulle kosta bilbranschen 110 miljarder euro i
förlorad handel de kommande
fem åren.

för en bransch som redan är hårt
drabbad av coronapandemin.
Nedgången i nybilsförsäljningen
har inneburit att det samlade
produktionsvärdet i sektorn rasat med 100 miljarder hittills i år.

Det återstår nu snart bara tre
månader av övergångstiden för
brexitprocessen och förhandlingarna om ett frihandelsavtal från 2021 befinner sig i djup
kris, efter att britterna hotat att
bryta mot utträdesavtalet. Den
samlade europeiska bilindustrin uppmanar därför EU och
Storbritannien att i brådskande
ordning förhandla fram ett frihandelsavtal.
Om parterna inte kan enas om
ett avtal leder det till att tullar
införs på bilar och att priserna
stiger. Följden blir minskad efterfrågan som kan minska produktionen med tre miljoner fordon till år 2025, uppger branschtidningen Automotive News
Europe.

Tullsatserna skulle bli tio procent på personbilar och upp
till 22 procent på paketbilar
och lastbilar som passerar över
Engelska kanalen. Nya tullklareringsrutiner vid gränsen stör
transporterna och befaras skapa
stora problem med komponentförsörjningen och bilfabrikernas
just in time-system.
Motorfordon är den enskilt
största varugruppen i Storbritanniens import från EU, med
ett värde på 50,6 miljarder euro
och en andel på 18 procent i fjol.
Exporten av fordon till EU uppgick samtidigt till 18 miljarder
euro, vilket motsvarar en tiondel
av hela örikets export.
Ett alternativ som förts fram
till ett heltäckande handelsavtal är branschvisa separatavtal,
men där är det politiska motståndet hårt. EU-parlamentariker har gjort klart att det är allt
eller inget som gäller.

Astronomiska kostnader
Fabrikerna i EU beräknas förlora 57 miljarder euro och de
brittiska 53 miljarder. De vidare
ekonomiska konsekvenserna är
oöverblickbara, framhåller de 23
branschorganisationerna.
Bland undertecknarna finns
biltillverkarnas förbund Acea,
tyska bilindustriföreningen VDA,
den brittiska branschorganisationen SMMT och europeiska underleverantörsföreningen Clepa.
De understryker att nya tullar
ytterligare skulle förvärra läget

Fordonen dominerar handeln

Nytt avtal med Japan
Medan striden med EU förvärras
har Storbritannien slutit sitt första stora post-brexit handelsavtal.
Uppgörelsen med Japan innebär
att den brittiska tullen på japanska
bilar sänks stegvis till noll fram till
2026. Det motsvarar dagens avtal
mellan EU och Japan.
Avtalet innehåller även flera

Ett brexit utan frihandelsavtal med EU är helt uppåt väggarna enligt bilindustrin på båda sidor om gränsen. Enligt
branschen blir notan 110 miljarder euro de första fem åren.

andra viktiga områden och öppnar för ökad brittisk export av
livsmedel, kläder och teknologi
till Japan.

Storbritannien hoppas nu att
avtalet med Japan ska hjälpa
landet att ro i land nya frihandelsavtal med andra stora länder

som Kanada och Turkiet vid sidan av EU.

Rejäl svacka
för däckbranschen

Intelligent däck
från Pirelli känner
av klimatet

Sista förbränningsmotorbilen från
klassisk fabrik

TEKNIK Den italienska däcktillver-

BILINDUSTRI En av Tysklands älds-

karen Pirelli har lanserat en ny
version av prestandadäcket P7.
Dess gummiblandning har förmågan att anpassa sig efter temperatur och körförhållanden.
De nya teknologin förenar bra
våtgrepp med lågt rullmotstånd,
traditionellt en svårlöst ekvation.
Lösningen är en gummiblandning med nya polymerer som
samverkar bättre med kiselkomponenterna, vilket ger ett bredare
funktionsregister. Bromssträckan har kortats med fyra
meter, samtidigt som
livslängden
ökat
med sex procent.
Rullmotståndet är
tolv procent lägre, vilket totalt
uppges minska
bränsleförbrukningen med fyra
procent. (JM)

ta bilfabriker har gått in i en ny
era. Den forna Trabantfabriken
i Zwickau har tillverkat sin sista
bil med förbränningsmotor. Numera är det elbilar som gäller.
Med början 1904 byggdes
Horch, sedan Audi och DKW.
Efter andra världskriget låg fabriken i östzonen och blev i 40 år
centrum för tvåtaktsproduktion
med IFA och Trabant.
VW köpte 1990 anläggningen,
som då kallades Mosel, och har
byggt Polo, Golf och Passat där.
Totalt har det tillverkats 9,5 miljoner bilar i Zwickau, varav drygt
tre miljoner Trabant och sex miljoner Folkvagnar.
Nu har fabriken byggts om för
1,2 miljarder euro. Från nästa
år ska den kunna producera
330.000 bilar per år, vilket gör
den till Europas största elbilsfabrik. (JM)

Text och foto: Jonny Mattsson

NOTISER
Ovisshet om
Mitsubishis
framtid i Europa
BILHANDEL Mitsubishi, som nu-

mera ingår i Nissan-Renaultalliansen, meddelade överraskande i slutet av juli att man
avvecklar sin bilförsäljning i Europa. Bolaget tänker fokusera på
de lönsammare marknaderna
i Sydostasien och Sydamerika.
Så sent som i fjol bildade Mitsubishi ett bolag i Europa för att
stärka sin verksamhet.
Beskedet att försäljningen
upphör när de nuvarande modellerna når slutet på sin livscykel kom som en chock för
importörer och återförsäljare.
Upprördheten är särskilt stor i
Tyskland, där handlarna väntat
på den nya upplagan av laddhybriden Outlander som var planerad till nästa år.
Förra månaden kom nya besked, enligt vilka leveranserna
av suv-modellerna ASX, Eclipse
Cross och Outlander skulle av-

slutas redan i höst. Småbilen
Space Star och pickupen L200
skulle bli kvar ett år till, men introduktionen av nya modeller
stoppas. Förra veckan tog frågan
en ny vändning. Efter påtryckningar från Mitsubishi Tyskland
och återförsäljarna mot ledningen i Japan, meddelades att Eclipse Cross trots allt ska lanseras
som laddhybrid i början av 2021.
Fortsättning lär följa.
– Vi vet inte mer än vad som
stått i media, men vår importör
Bergé Auto är involverad i förhandlingarna. Det ryktas att det
kan bli olika lösningar för olika
länder, säger vd Niclas Fagerlund på Håwe-Bil som säljer
märket på Åland.
Mitsubishi har sålt bilar i Europa sedan 1975, då Lancer, Galant och Celeste introducerades.
Terrängbilen Pajero med turbodiesel anslöt 1982 och blev en
storsäljare. Bolaget köpte även
NedCar-fabriken i Holland och
byggde bilar där 1995-2012. Nu
ska Pajeron läggas ned och fabriken i Japan stängs. (JM)

MOTOR Till följd av coronakrisen

och nedgången i bilhandeln har
även försäljningen av bildäck
rasat. Den europeiska eftermarknaden för konsumentdäck
backade under det första halvåret med en dryg femtedel, uppger
branschtidningen Automobilwoche.
För det andra kvartalet noterades ett minus på 31 procent,
vilket innebär 15 miljoner osålda däck.
En enkät som gjorts på uppdrag av Continental visar att
bränsleekonomin nu är det
viktigaste kriteriet för däcksköparna. På andra plats kommer
driftsäkerhet,
medan
betydelsen av
livslängd och
köregenskaper har mindre inverkan
på däcksvalet
än förr. (JM)
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BRETT SORTIMENT
I FLERA
PRISKLASSER

batterier och
batteriladdare
EB620
STARTBATTERI
12V 62AH

72,-

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

DRIVE TOGETHER

HELT NYA MAZDA CX-30 M HYBRID
L ÅT S T I L E N VÄC K A D I N A K Ä N S LO R

M A ZDA 5
0 Å R PÅ Å
L A ND!
H ÅW E- B I
L 50 ÅR!
VINTERD
Ä C K PÅ K
ÖPET
(G Ä L L E R
N Y B I L S KÖ
P
T .O . M . 3
0 .9 . 2 0 2 0
)

Då du ser nya Mazda CX-30, kommer stilen utformad av de japanska KODO-mästarna att väcka dina känslor. Interiörens harmoniska former
och högklassiga finish lugnar ditt sinne. Och då du kört iväg, vill du inte längre stanna. Bekanta dig med SUV-klassens kompakta nyhet
utrustad med M Hybrid -teknologin hos oss. Vi lovar att du blir imponerad.
Ett axplock av standardutrustningen bl.a: • Fönsterprojicerande display • Adaptiv farthållare
• 7” digital mätartavla • M Hybrid -teknologi • Navigator • LED innerbelysning
Mazda CX-30 pris från 28 990 € + 600 € lk. Modellens EU-blandad förbr. 5,9-7,0 l/100km.
Uppskattade CO2-utsläpp 133-160 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilförsäljning:
Sven tel. 329 920, Pontus tel. 329 926, Alexander tel. 329 922
Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935

Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00
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Renault Zoe har dragit nytta av att flera länder i år gett stora stöd till elbilsköpare, vilket gjort att nettopriset på vissa håll legat kring 20.000 euro.

Europas bilmarknad
går fortfarande trögt
Efter en ljusning i juli dök
nybilsförsäljningen i Europa
med 18 procent i augusti.
Hittills i år har det registrerats 7,3 miljoner nya bilar, en
tredjedel mindre än samma
tid i fjol. Tre av de fem största
marknaderna, Italien, Spanien
och Storbritannien ligger nära
40 procent under fjolårsnivån.
I Tyskland är minskningen 29
procent och i Frankrike 32 procent.
Det största raset noteras i
Kroatien och Portugal, två stora
turistnationer som drabbats
hårt av coronakrisen. De nordiska länderna har klarat sig bäst

med nedgångar kring 20 procent.
Nedgången för elbilar och hybrider har varit mindre än för
bensin och dieselbilar. Försäljningen av laddbara bilar ökade
under andra kvartalet med 53
procent medan hybriderna tappade sju procent. Dieselbilarna
fortsätter att backa och utgör
nu 28 procent av volymen,
medan drygt varannan ny bil
går på bensin.

Fransk utmanare
Småbilarna fortsätter att vara
det populäraste segmentet,
men små crossovers fortsätter
att växa starkt. Av de stora bil-

Europas mest sålda bilar 2020

märkena har Toyota, Skoda och
Mercedes drabbats minst av
nedgången, medan Dacia, Ford
och Opel förlorat mest.
VW har nu fyra modeller
bland de tolv mest sålda, men
Golfens tätposition börjar vara
hotad. Renault Clio som toppade statistiken i maj och juni
närmar sig.
Årets vinnare så här långt är
Renaults elbil Zoe, upp 66 procent från fjolåret. Andra modeller som klarat krisen väl är
BMW 3-serien, Hyundai Kona,
Toyota Corolla och Volvo XC40.
Av nykomlingarna har Ford
Puma och VW T-Cross gått bäst.

Märke/modell

Jan-juli

Diff. %

Volkswagen Golf

150.800

–40

Renault Clio

143.130

–30

Peugeot 208

105.380

–26

Volkswagen Tiguan

105.100

–35

Ford Focus

101.930

–30

Opel/Vauxhall Corsa

99.430

–30

Skoda Octavia

97.620

–29

Toyota Yaris

93.520

–30

Volkswagen Polo

93.490

–44

Renault Captur

90.070

–34

Volkswagen T-Roc

89.280

–32

Ford Fiesta

86.370

–40

Dacia Sandero

86.290

–40

Mercedes-Benz A-klass

81.370

–30

Citroën C3

79.390

–42

Övriga

5.764.450

–34

TOTALT

7.267.620

–33



Källa: Automotive News Europe

Text: Jonny Mattsson

Bilverkstadsmässa
i Helsingfors i höst

God service bjuder vi på!

Beställ dina
vinterdäck nu!
KVALITETSDÄCK från:

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL. 22!

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

Foto: Jonny Mattsson

MOTOR Efter ett halvår med

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING
av motorer
och reservdelar
ÖPPET VARDAGAR 8–17

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

stiltje i mässbranschen börjar marknaden ta fart igen. I
slutet av november ordnas
Bilverkstadsmässan i Helsingfors mässcentrum. Finlands största specialmässa
för bilbranschens eftermarknad firar i år 40-årsjubileum.
Arrangörerna hoppas på
extra stort intresse med anledning av att den världsledande tyska Automechanika-mässan flyttas fram till
nästa år.
Bilverkstad 2020 hålls den
27-28 november. (JM)
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Drop-in besiktning

Vill du också bli en
av våra nöjda kunder?

onsdag 30 september kl. 17–20
Ingen förhandsbokning behövs.

Behöver du kontrollbesikta eller eftergranska
din personbil, paketbil eller släpvagn?
Kom då in med ditt fordon till oss. Du anmäler dig och
betalar i kassan och väntar sedan på din tur.

Har du missat att besikta din släpvagn?

Vi skickar inte ut besiktningskallelser för bromsade lätta
släpvagnar (O2). Därför behöver du själv hålla koll på när det är
dags för besiktning. Det gör du genom att antingen kontrollera
ditt registreringsbevis där detta framgår eller genom att söka
upp släpvagnen via vår e-tjänst på https://fordon.fma.ax/.

Känn dig trygg på vägen!
Mycket kan hända i trafiken och med rätt försäkring
ökar din trygghet. Oavsett fordon har vi de försäkringar
du behöver för att ha ett bra skydd.

Tips: Om det är dags för besiktning, passa på
att ta med ditt släp till drop-in besiktningen.

Välkommen som kund hos oss!
omsen.ax I 018 27 600 I Köpmansgatan 4

Ålands landskapsregering
Fordonsmyndigheten
Möckelövägen 58
AX-22120 Mariehamn

Bokning/växel:
+358 (0)18 525 840
E-post: fma@fma.ax
www.fma.ax

ALLA SKA HA RÅD
MED SMARTA
LÖSNINGAR.

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

11.610€

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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MC-MUSEUM

Ännu på 1920-talet var trehjuliga mc ett alternativ till bilen. Den
här Morgan Aero från 1927 var en av fyra modeller som tillverkades. Den har en vattenkyld JAP 980 kubiks V-twin på 8 hästar. Det
var första årgången med bromsar på framhjulen, men startmotor
var fortfarande tillval. Trehjulingarna tillverkades till 1939.

MC-Collection har alltid haft ett särskilt gott öga till italienska
motorcyklar. De är fortfarande välrepresenterade med Laverda,
Benelli, Bimota, Aprilia och Ducati.

Excelsior-Henderson Super X 1400 var ett försök att uppväcka
de klassiska mc-märkena som lades ned 1931. Nystarten 1999
blev kortvarig och avslutades samma år efter att cirka 2.000
maskiner byggts. Modellnamnet är från 1925 då man sålde
3.000 mc per år.

Yamaha G
med navs
struktion
teleskopg

Klassiska mo
visas i nytt mindre format
n MC-Collection i Sollentuna stängde sommaren 2018 och flyttades till
Tidö slott utanför Västerås.
Museet har mindre yta än tidigare, men den nya utställningen
har mera interaktiva miljöer och är uppbyggd för att passa hela
familjen.
Museet öppnade i fjol våras på nytt
i nyrenoverade utrymmen i slottets
stenladugård. Utställningen har förnyats och utvidgats med specialteman.
Motorcyklarna är nu uppställda
mera tematiskt, bland annat historiskt, enligt tillverkarland och mctyp, vilket gör det lättare att fokusera.
Det finns även en tidningshörna, en
gammal verkstadsinteriör och ett
kafé i entrén.
En nyhet är speciella montrar med
exempelvis framgångsrika svenskar i
mc-sporten, teknisk utveckling, underleverantörer och olika slags rekvisita. För barnen finns lekrum och
pedagogiska aktivitetshörnor.
Flytten tillkom på initiativ av slottsherren David von Schinkel, som själv
har ett gediget motorintresse. Han
har bland annat varit stallchef för
Team Tidö i STCC-serien.

Unika hojar under klubban
Som en följd av flytten tvingades
ägarna Christer Christensson och
Ove Johansson att sälja mer än halva
sin samling. Deras vägar möttes 1993
och tillsammans skapade de den
unika samlingen som först fanns i
Sunne, Värmland och öppnade 1999.
Vid det som är världens hittills
största auktion för klassiska motorcyklar, såldes 235 av dem i Las Vegas
i januari 2019. Hela auktionen omfattade 1.750 mc. Samtliga museets objekt såldes och dyrast blev en
1939 års Crocker Big Tank, som gick
för 704.000 dollar. Det är nytt rekord
med bred marginal, den tidigare
högsta noteringen för märket var
385.000.
Högt eftertraktad var även en
Brough Superior SS 100 Alpine Grand
Sport som klubbades för 357.500.
Prisskillnaden motiveras med till-

Kawasaki Z1300A från 1985 beräknades säljas för runt
10.000, men steg till
18.000 dollar.
Slutligen kan noteras att en unik Ducati
750 Mike Hailwoodreplika från 1978 såldes
för 49.500 dollar. Motorcykeln
är fabriksny, den har aldrig körts
utan stod som demohoj hos MC-huset i Malmö i 30 år, innan den hamnade på museum.
Text och foto:
Jonny Mattsson

Samlingen är numera tematiskt strukturerad och innehåller även moderna
sporthojar som Husqvarna Vitpilen (närmast kameran), Buell, Triumph, Norton
och BMW.

verkningsvolymen, drygt 3.000
Brough mot påstådda 300 men i
verkligheten kanske bara ett 50-tal
Crocker.

Moderna klassiker stiger
Bland många andra höjdpunkter
kan nämnas en Henderson Model
A 1919, såld för 302.500 dollar och
en BMW R37 1925 för 229.000.
Även modernare maskiner klubbades ut, som Kawasaki 750 H2
1972 för 17.000, vilket var under det
förväntade priset på 20-26.000. En
Ducati SS 750 1975 gick för 247.500.
Det tidigare rekordpriset för modellen var 176.000. Racerhojen Honda
NR750 1992, byggd i 300 exemplar,
hittade en ny ägare för 181.000 dollar.
Åttiotalets superhoj, sexcylindriga
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GTS1000 från 1993 var en revolutionerande modell
styrning, Omega-ram och låsningsfria bromsar. Konnen var komplex och dyr, men inte bättre än en vanlig
gaffel, varför modellen överlevde i endast två år.
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Tändstiften har sett nästan likadan ut i 120 år. Fransmannen
Lenoir var först, men 1898 fick
tre män patent på uppfinningen;
Tesla i USA, Simms i England och
Bosch i Tyskland. Tändstiftet utvecklades sedan tack vare fransmannen Champion, bröderna
Lodge och ingenjören Guinness
som skapade KLG.

Tidö Slott byggdes på 1600-talet i
holländsk renässansstil.
Motorcykeltävlingar på träbanor (board track racing) med
45 graders dosering i kurvorna var en stor publiksport i USA
på 1910-och 20-talen. Banorna av tvåtumfyra var billiga att
bygga, men krävde underhåll och innebar stora olycksrisker.
Som mest fanns 24 stycken banor, de längsta på 3,2 kilometer
bland annat i Chicago och Cincinnati.

otorcyklar

Adligt residens
med långa anor
HISTORIA Tidö Slott är sannolikt

ett av Sveriges bäst bevarade
och mest levande slott från
stormaktstiden. Det var Gustaf II Adolfs rikskansler Axel
Oxenstierna som 1625-1641
lät uppföra Tidö slott nära den
plats där hans hustru Anna
Åkesdotter Bååt var uppvuxen. Den kvadratiska borgruinen som kallas Oldenburg
finns i dag norr om slottet.
Halvön Tidö-Lindö är belägen i den sydvästra änden av
Mälaren. Slottets omgivningar
består främst av åkrar, ängar,
äppellundar och ädelskog.
Slottet är ritat av arkitekterna
Simon de la Vallée och Nicodemus Tessin den äldre.
Det är byggt i stram holländsk
renässansstil med sandstensportaler som tongivande
element. På gräsmattan vid
slottet finns Axel Oxenstiernas
månghundraåriga ek, med en
omkrets på cirka sju meter.
Tidö ägdes i 200 år av familjen Oxenstierna och såldes första gången 1840. Det följande
halvseklet innebar en stark
nedgångsperiod för slottet då
det bytte ägare inte mindre
än sex gånger tills det köptes
av Carl-David von Schinkel
1890. Sedan dess har fyra generationer av familjen von
Schinkel ägt, bebott och vårdat Tidö som bedriver aktivt
lantbruk.
Slottet ägs i dag av David
von Schinkel (född 1971) och
hans hustru Christina. Slottet
är privat bostad, men paradvåningen visas för allmänheten.
På guidade turer får besökarna
se slottets originalmöbler och
inredning med takmålningar,
konst, speglar och kristallkronor.
På slottet fanns tidigare ett
leksaksmuseum öppnat 1974
och sedermera utökat med
ett seriemuseum. Båda dessa
samlingar flyttades 2017 till
det så kallade Bergrummet på
Skeppsholmen i Stockholm.
(JM)

Smal och dålig
väg till slottet
TRAFIK Den som ska bege sig

Sista upplagan av Ducati Panigale R 1299 från 2017 är företagets
mest avancerade och vågade serietillverkade mc någonsin. Motorn på
209 hästar är förmodligen den kraftfullaste V-twin som klarat Euro
4-avgaskraven. Med 162 kilo torrvikt har den blixtrande prestanda.

till Tidö slott bör vara beredd
på en skumpig resa. Den sista
vägsträckan från landsvägen till slottsbacken består av
drygt tre kilometer gammal
asfalt, där gropar, rötter och
tjälskott dominerar. Vägen är
smal utan vägrenar och med
tvära kurvor, vilket kräver hög
uppmärksamhet – i synnerhet
på två hjul. (JM)

FREDAG 25 SEPTEMBER 2020

16
FORD GARANTI

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

FORD HYBRID
HELT NYA PUMA LÄTTHYBRID

Nya Ford Focus Active
Från

25.970 75 €*

Metallfärg
och vinterpack

(Värde ca 800,-)
Vinterpack: Uppvärmd
vindruta, spolmunstycke och ratt

(Värde ca 1.000,-)
Vinterpack: Uppvärmd
vindruta, spolmunstycke och ratt

Helt nya Ford Puma SUV-crossover är imponerande och är full av
smart teknologi. Pumas specialitet är 456 liters bagageutrymme: den
innovativa Ford MegaBoxen rymmer t.o.m. två golfbags. Avancerade
EcoBoost-mildhybridmotorn (mHEV) är bränslesnål och behöver inte
anslutas till en extern strömkälla eftersom batteripaketet som driver
48 V elmotorn laddas under körningen. Nu även som automat.

Pris från 23.230
ford.fi

ÅRETS BIL I FINLAND

Metallfärg
och vinterpack

0,-

FORD GARANTI
år eller
100 000 km

0,-

EN FOCUS ANPASSAD FÖR DIG
Helt nya Focus Active – både 5 dörrar och Wagon – passar perfekt
för en aktiv livsstil. Högre markfrigång och körställning, samt fem
körlägen, garanterar en njutningsfylld körupplevelse på alla sorters
körunderlag. Ta stadens gator, motorväg eller stugvägen och du
kommer att njuta av varje kilometer.

Välkommen att uppleva nya Focus Active!
ford.fi/focus

€

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

DEN ÄR STARK. DEN ÄR SÄKER.
DET ÄR EN TOYOTA.

TOYOTA
PROACE.

NU KAN DU ÄVEN BESTÄLLA PROACE 4X4.

TOYOTA PROACE L2 2.0 D 4X4

När din medarbetare är Proace kan du fokusera på ditt arbete till fullo.
Det finns tre karossmodeller att välja mellan med effektiva och
ekonomiska motorer och omfattande standardutrustning. Efterlängtade
Proace 4x4 finns nu för beställning – välkommen in så berättar vi mera.

5 DÖRRAR

Välkommen att även bekanta dig med nyheterna i Proace-familjen:
Kompakta Proace City och 5- eller 7-sitsiga Proace City Verso personbil.

42 944 €

Automat
TOYOTA PROACE
AUTOMATIC EDITION

34 079 €*

PROACE L2 2.0 D 120 Automatic Edition totalpris 34 079,32 €*, inkl. lev. kostnad 600 €. WLTP CO2-utsläpp 196 g/km och EU-förbrukning 7,5 l/100 km. PROACE L2 2.0 D 120 4x4
5-dörrars totalpris 43 544,31 €, inkl. lev. kostnad 600 €. WLTP CO2-utsläpp 210 g/km och EU-förbrukning 8,0 l/100 km. PROACE CITY Active L1 1.5 D 100 4 dörrars totoalpris 26 547,49 €,
inkl. lev. kostnad 600 €. WLTP CO2-utsläpp 142 g/km och EU-yhd.förbrukning 5,4 l/100 km. PROACE CITY Verso Active L1 1.2 110 5 dörrars totalpris 24 731,21 €, inkl. lev. kostnad 600 €. WLTP
CO2-utsläpp153 g/km och EU-förbrukning 6,7 l/100 km. GARANTI 3 år/100 000 km, rostskyddsgaranti för genomrostning av karossen 6 år. Proace City - modellerna CO2-utsläpp 142–160 g/km och
förbrukning 5,4–7,1 l/100 km. Proace-modellerna CO2-utsläpp 178–210 g/km och förbrukning 6,9–8,0 l/100 km. Bilarna på bilderna är extrautrustade.*Kampanjpriserna gäller tillsvidare.

Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

www.ohmansbil.ax
www.toyota.fi • www.toyota.se

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – Fre 09.00-17.00
Lör 11.00–14.00

Verkstad
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00

Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
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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

VÄLKOMMEN TILL GODBY!

TA H A ND OM BILEN!

6 9 50

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

2 3 00

€

Rawlink Batteribooster med
kompressor, 12V, uttag & lampa

€

Ardeca motorolja
10w40, 4 liter

Tillverkar övningsbromsar
Riktning tyngre maskiner • Svetsning
Specialjobb? ombyggnad, lackering...

Behöver du lånebil?

Båtmotorservice!

Lämna in din motor för service och vi ser till att du tryggt
och säkert kan njuta av nästa års båtsäsong!
Rawlink

Även vinterförvaring och/eller inplastning.

84

AUKTORISERAD VERKSTAD FÖR:

De -Ic er

Stanley

9 0 € däc k by t a rset

500 ml

4 90

Vi servar
givetvis alla
märken!

Stefan, med 40 års erfarenhet
i branschen hjälper dig med
service och reservdelar.

Vi utför SERVICE och
tillhandahåller RESERVDELAR

Kom p r e s s or
St a n ley
FAT M A X

Testa oss när det gäller, välkommen in!

24l 2,5hp 10 bar

Vikingagränd 11, Mariehamn, tel. 528 270
brinktec.aland@gmail.com

OM

h
ess oc
Ny adr mer!
m
tel. nu

BU
D

179 90
Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax

FREDAG 25 SEPTEMBER 2020

18

BILTEST
VW Golf 1.5 eTSI DSG Style
Mått: 428 x 179 x 144 cm.
Axelavstånd: 262 cm.
Markfrigång: 14 cm.
Vändcirkel: 10,9 m.
Vikt/last: 1.380/500 kg.
Släpvagnsvikt: 690/1.500 kg.
Bagage: 381/1.237 liter.
Däck: 225/45 R17
Motor/effekt: R4 1.5 turbo 16V/150
elmotor 13 hk.
Växellåda: 7-växlad automat.
Prestanda: 8,5 s/224 km/h.

hk +

Bränsletank: 50 liter.
Förbrukning: 5,9 l/100 km.
CO2-utsläpp: 134 g/km.
Pris: 33.558 euro.

Många utmaningar
n Varje ny Golf är en stor händelse i bilvärlden. Europas mest sålda bil i
decennier, med några undantag, har nu en tuffare uppgift än någonsin.
Smart teknik och snålare motorer är nya argument, men digitaliseringen
kräver tillvänjning hos föraren.
Jämfört med föregångaren har
den nya Golfen en lägre front som
kan upplevas lite väl snäll. Inte
ens den nyligen visade GTI-versionen förmår ge det visuella intrycket som förädlats i årtionden.
Bakdelen har däremot de distinkta dragen med sina markanta
takstolpar och nya dynamiska
bakljus. Karossen har numera
alltid fyra dörrar.
På insidan har digitaliseringen
genomförts fullt ut. Alla fysiska
knappar har ersatts av en stor
pekskärm och en mindre modul
med touchknappar för belysningen. Även instrumentklustret
består av en digital skärm där utseendet kan varieras efter smak.
Konsekvensen blir att hanteringen av klimat och media blir
en flerstegsmeny som kräver
uppmärksamhet. Basfunktioner
fungerar i allmänhet bäst med
vred och knappar som kan skötas på känsla.

Förarplatsen är helt digital med mätare som projiceras på en dataskärm och
en pekskärm som styr alla andra funktioner utom belysning och defroster.

Bekväm och rymlig
Körmässigt ligger Golfen väl till
för normalbilisten. Chassit är
komfortinriktat och varken gropar eller farthinder upplevs som
problem. Storbilskänslan är påtaglig och frånvaron av buller
består i högre fart.
Utrymmet i baksätet räcker till
för de flesta och man sitter bekvämt med bra sikt. Framstolarnas ryggstöd har begåvats med
både stora och små förvaringsfickor.
Bagageutrymmet är lika stort
som tidigare, vilket betyder relativt kort lastyta, men bra inre
bredd och låg lasttröskel. Flyttbar durk ger slät lastyta eller extra höjd vid behov.
Nya Golf kommer även i kom-

Bagaeutrymmet är lådformat och
lättlastat, men det finns konkurrenter som erbjuder betydligt större
lastvolym.

Golf anno 2020 och en föregångare
från 1992, sista årgången för generation två. Grundelementen känns igen,
men dagens modell är längre, högre
och bredare och väger 300 kilo mer.

biutförande, Variant. Den blir
snarlik den utgående, men får
sex centimeter längre axelavstånd. Lastvolymen ökar marginellt till 611/1.642 liter, men
baksätet blir rymligare.
Kombin kommer även som
Alltrack, med terrängattribut
och fyrhjulsdrift, där toppmotorn blir en 200-hästars diesel.

torer. Basversionen har en enliters bensinturbo på 110 hk.
Följande steg är 1.5 TSI på 130
hk. Vardera har sexväxlad manuell låda. Båda motorer finns
även som mildhybrider, där
DSG-lådan är standard.
Under huven på provbilen
sitter en mildhybridmotor med
48-voltssystem. 150-hästaren
får hjälp av en elmotor på 13 hk
som ger extra kraft vid acceleration. Vid motorbroms fung-

Förbättrad körbarhet
Golf 8 finns med sex olika mo-

erar elmotorn som generator.
Systemet bidrar till att körupplevelsen med DSG-lådan fått en
ny dimension. Ihop med färddatorn kan bilen själv anpassa
körningen efter förhållandena
och trafiksituationen. Genom att
utnyttja motorbromsen sparar
man både bränsle och bromsbelägg.
Golfen är den första bilen i
Europa som utrustats med nya
kommunikationsstandarden

Car2X. Det betyder att den kan
ta emot information om trafikmiljön från andra bilar och infrastruktur inom 800 meters radie.
Den kan också sända varningar
för trafikproblem och halka till
andra bilar.

Välvald utrustning
Prislistan börjar på drygt 24.000
euro och går upp till knappt
34.000 för 1.5 eTSI i R-lineutförande. Enda dieseln är en tvåli-

FREDAG 25 SEPTEMBER 2020

19

KRÖNIKA

Europafavoriten
vid ett vägskäl
Genomslaget för åttonde generatio-

för nya Golfen
Den åttonde
generationen av VW
Golf kommer i en brytningstid, när elbilarna tar
allt större plats. Golfens
frontdesign har anpassats
till eldrivna ID.3 i
bakgrunden.

nen av Golf sedan starten 1974
har skuggats av flera moln. Först
tvingades biljätten skjuta fram introduktionen på grund av elektronikproblem, sedan kom krisen som
förlamade bilhandeln i stora delar
av Europa.
Samtidigt pågår en omställning
i branschen mot elektrifiering, där
VW pekar med hela handen och
nu introducerar en helt nytt elbilssortiment. Först ut är en modell i
samma storleksklass som Golfen,
men dyrare.
Som om inte det vore nog har
koncernmärkena Seat och Skoda
nyligen släppt modeller som konkurrerar om samma köpare. Vad
värre är, Leon och Scala lyckas
även överträffa ”originalet” på flera
punkter.
Sist men inte minst pågår en
förskjutning av efterfrågan från traditionella folkbilsmärken i riktning
mot premiumbilar där Audi A3 tar
stor plats.
Frågan är om marknaden orkar fort-

sätta att bära fram Golfen till nya
titlar i statistiken. Det som talar för
detta är att utbudet är brett med
kombi, GTI och laddhybrider och
att kunderna ofta är märkestrogna.
Det slutliga avgörandet
fälls av hur snabbt
elbilsvågen erövrar
Europa. På lång sikt
ser det inte ut att
finnas plats för fossila bilar av dagens
typ.
Jonny
Mattsson

ters på 115 hk i kombination
med manuell låda. Den kostar
strax under 28.000.
I standardutrustningen ingår LED-strålkastare, aktiv
farthållare, uppvärmd läderratt, parkeringsradar, trezons
klimatanläggning och lättmetallfälgar. Style-versionen
är 3.200 dyrare och erbjuder
exempelvis elstyrd förarstol,
filhållningssystem, 17-tumsfälgar och helljusassistent.

Dessutom finns R-Line med
sportattribut.
Bland de många tillvalen
kan nämnas backkamera
(370 euro), nyckelfritt lås
(500), metalliclack (700),
eluppvärmt baksäte (800),
head up-display (800), dragkrok (1.000) och panoramataklucka (1.200). Priserna
är ungefärliga och varierar
med bilskatten enligt CO2värdet.

Prestanda med blå emblem
Utrypen för snabba kompaktbilar, GTI:n har numera 245
hästarversionen av tvålitersmotorn och har nyligen prissatts hos oss. Den kostar drygt
41.000 euro.
Inom kort kommer laddhybriden GTE, som enligt VW:s
nya strategi ska ses som en
prestandabil jämbördig med
GTI, även prismässigt. Drivlinan får samma effekt och näs-

tan lika goda prestanda. Därför införs också en billigare
laddhybrid på 204 hk.
Den rent eldrivna Golf sjuan tillverkas till årets slut, varefter elbilarna koncentreras
till ID-serien.
Text: Jonny Mattsson
Foto: Hülya Tokur-Ehres,
Jonny Mattsson

Växelspaken har ersatts av en liten joystick.
Framför den startknappen och knappen för
parkeringsläget. Bakom den knappar för
parkeringsbroms och backstartspärr.
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Chevrolet Corvette
Convertible -92

Nissan King-Cab
2.5TD 4×4 -01

Mazda 6 Wagon 2,5
Skyactiv-G 192 hk Optimum -13

Volvo V70 2.0F
Automat -09

Medkörd 114.000 km

Medkörd 160.000 km

Medkörd 170.000 km

Medkörd 130.000 km

Ålandssåld!

14.900,-

5.900,-

15.900,-

13.900,-

350 LT1 300 hk, automat, antispinn, CD/radio,
elhissar, eljusterbara sportstolar i läder, färddator, farthållare, klimatanläggning, servostyrning m.m.

Manuell, airbag, Ålandssåld, CD/radio, dragkrok,
frontbåge, hög- och lågväxel, servostyrning m.m.

ABS-bromsar, airbag förare & passagerare, antisladdsystem, backkamera, eljusterbara säten,
färddator, förarstol m. minne, klimatanläggning,
motor & kupévärmare, servicebok m.m.

ABS-bromsar, airbag förare & passagerare, Auxin, CD/Radio, dragkrok, färddator, klimatanläggning, motorvärmare, servicebok, sommar- och
vinterdäck, tonade rutor m.m.

Nissan Juke Acenta 1.6 Aut. -12

Saab 9-3 SportsCombi -07

Adria Stargo 670SP -03

Eura Mobil Integra IL720EB -14

Medkörd 69.000 km

Medkörd 122.000 km

Medkörd 94.000 km

Medkörd 24.000 km

Endast 24.000 km!

Ålandssåld!
En ägare!

13.400,-

8.900,-

ABS-bromsar, Aux-in, Backkamera, elspeglar,
färddator, farthållare, isofixfästen, klimatanläggning, multifunktionsratt, navigation, servicebok, sidoairbags, sommar- och vinterdäck, tonade rutor, yttertemperaturmätare m.m.

ABS-bromsar, CD/radio, centrallås fjärrstyrt,
färddator, farthållare, isofixfästen, läder/tygklädsel, motor & kupévärmare, multifunktionsratt, servicebok, sidoairbags, sommar- och
vinterdäck på aluminiumfälg, Xenonljus m.m.

28.500,CD/radio, centrallås, servicebok, servostyrning,
golvvärme, kyl med frysfack, markis, nyreg. på
Åland, reg. för 5 personer, stödben, stort garage,
svängbara framstolar, toalett/dusch, totalvikt
3500 kg, trumavärmare m.m.

59.900,Backkamera, Bluetooth, färddator, cykelställ,
golvvärme, markis, reg. för 4 personer, stödben,
svängbara framstolar, totalvikt 3650 kg, stort garage, alde vattenburen värme (gasol/220v/12v),
separerad dusch och toalett, m.m.

Välkommen!
Uppgårdsvägen 3, Dalbo • Vard. 10–17 • Tel. 13 300 • info@primabil.ax • www.primabil.ax

Säkert grepp i vinter!
Hakkapeliitta 9 – anpassat
för nordiska vintrar
Världens första patenterade koncept med
två olika typer av dubbar som ger, förutom
utmärkt fäste vid inbromsning och acceleration, ett överlägset grepp i kurvor och vid
omkörningar både på ishala och snöiga vägar.
• Olika dubbtyper optimerar greppet
under extrema förhållanden
• Garanterat stabil och balanserad
väghållning i alla väderlekar
• Lägst däckljud och bränsleförbrukning
av alla dubbade däck i sin produktfamilj

Nordman 7

Hakkapeliitta 8

• Stabila köregenskaper
med bra grepp

• Säkert grepp i alla
vinterväglag

• Utmärkt is-, snöoch våtgrepp

• Pålitlig väghållning
i alla väder

• Mycket
komfortabelt

• Låg bränsleförbrukning
och behaglig ljudnivå

Pålitliga köregenskaper i
varierande och krävande
vinterväglag. Ger bra grepp
och stabilitet. Nokian
Nordman 7 är en kombination av bra vintergrepp
och slitstyrka.

Det mest framgångsrika
dubbdäcket på vinterdäcksmarknaden.Vunnit flera
test i motormagasin världen
över. För dig som inte vill
kompromissa med säkerheten i vinterväglag

– SERVICE OCH DÄCK –
VI HAR ÄVEN ANDRA MÄRKEN I OLIKA PRISKLASSER

Michaelsvägen 2B (i Maxingeområdet)
Tel. 525 901 • info@vianor.ax • www.vianor.ax
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Vi är Jussis Motor

Bra däck inför höstrusket?

med erfarenheten som krävs!

Dags för en ny 4-hjuling?

Linhai 500 finns i lager för omgående
leverans och Kawasaki 750 mot beställning

Hösten med regn och rusk närmar sig och då
är bra däck viktigare än någonsin.

Självklart säljer vi alla tänkbara tillbehör för hösten och vinterns projekt!
Vagnar för både löv och stock, plogblad och transportboxar.

5.790,-

Kom in till oss så kontrollerar vi dina däck. Behöver du nya
så har vi modeller i rätt pris och kvalitet för dig.

DÄCKHOTELL
Tröttnat på att ha utrymmeskrävande hemma i garaget?
Förvara dina däck hos oss
istället så får du mer plats
för annat.
I förvaringen ingår:
• Konditionsgranskning
• Hjultvätt
• Förvaring
• Lagerförsäkring

Välkommen till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

+ 300,- leveranskostnad

12.990,+ 300,- leveranskostnad

Specialerbjudande!

25,Förvaring/säsong .................. 30,Hjulbyte ..................................

Vi erbjuder vinterförvaring av MC/ moped för er som
vill ställa undan era fordon varmt under vintern.
Stöd din lokala handlare!

Välkommen!

Öppet vardagar 9.00-18.00
Jussi Grandells Motor Kb
Snickerivägen 4, 22100 Mariehamn
+358 18 16 432, direkt
Mail: jussis@aland.net

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Ålands bästa pris på däck!
Vinterdäck – i olika dimensioner
Prisexempel:
205/55R16 nya dubbdäck
195/65R15 nya dubbdäck

80,från 80,-

från

/st
/st

■ Däckförsäljning ■ Hjulskifte ■ Däckhotell ■ Hjulinställning ■ Bilverkstad

VERKSTAD

JP SERVICE

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

Mopedbilsbeståndet på Åland har ökat snabbt de senaste åren. I dagsläget finns över 260
stycken.

Åland mopedbilstätast i landet
Det finns fler mopedbilar på Åland än i någon kommun i Finland
utom Björneborg.
De dyker upp överallt
numera, små svarta, vita
och röda bullrande fordon som emellanåt stoppar upp trafiken. Mopedbilarna har ökat snabbt i
antal de senaste åren och
faktum är att Åland toppar statistiken i landet.
I landskapet fanns vid
årsskiftet 231 mopedbilar, eller lätta fyrhjulingar som de kallas i
fordonslagstiftningen.
Det är fler än det rullade i
Åbo vid samma tidpunkt

231
mopedbilar fanns vid
årskiftet registrerade
på Åland.

(208). Bara i Björneborg
fanns det enligt Trafis
statistik fler mopedbilar. Där uppgick de till
317 stycken. Totalt fanns
det vid utgången av 2019
nära 6.500 mopedbilar i
Finland. Beståndet har
minskat de tre senaste
åren.
Jämfört med andra orter i Svenskfinland har

Åland mångfalt fler mopedbilar. I Borgå noterades 80, i Vasa 46 och
i Karleby 27. Därefter
följde Korsholm med 26,
Pargas 19, Närpes 18, Nykarleby 16, Kristinestad
14 och Raseborg elva
stycken. I övriga kommuner var antalet under tio.
Under det här årets åtta första månader har det
dessutom importerats ytterligare 34 stycken mopedbilar till Åland. Med
den takten går vi förbi
Björneborg nästa sommar.

Morgans bilar har byggts på samma sätt sedan 1936.

Foto: Jonny Mattsson

Morgan byter chassi efter 84 år
BILINDUSTRI Brittiska sport-

bilstillverkaren Morgan
upphörde i somras med
tillverkningen av den klassiska stålramen. Man har
nu övergått till ett lättare
och starkare aluminiumchassi. Stålramen in-

troducerades på modellen 4/4 år 1936 och har varit oförändrad i 84 år, ett
världsrekord i branschen.
Den beprövade konstruktionen har använts på
nästan alla företagets bilar sedan 1950. Totalt har

det byggts 35.000 bilar.
Brittiska bilar blir gärna
långkörare. Land-Rover
Defender byggdes I samma form från 1948 till 2016
och klassiska Mini åren
1959-2000. (JM)

Lätt och tyst kamaxelmodul i plast
TEKNIK Motordelar görs

för det mesta i metall. Nu
har tyska forskare tagit
fram en kamaxelmodul
som tillverkas i fiberförstärkt specialplast i stället för aluminium. Fördelen är framför allt lägre

vikt i topplocket, vilket
förbättrar bilens tyngdpunkt. Dessutom blir
tillverkningen billigare
samtidigt som vibrationer och buller minskar.
En prototyp har utvecklats vid Fraunho-

ferinstitutet för kemisk
teknologi i Karlsruhe.
Forskarna arbetar nu
tillsammans med industriella partners som
Daimler och Mahle på
att anpassa modulen för
serieproduktion. (JM)

Text och foto:
Jonny Mattsson

NOTISER
Förfalskade
reservdelar
allt vanligare

Bentley Mulsanne Antisladdoch V8:an har
systemet har
tagit farväl
räddat 15.000 liv

KONSUMENT En internatio-

BILINDUSTRI Bentleys flagg-

nell undersökning av reservdelsutbudet på internet visar dystra resultat. I
vissa kategorier av komponenter är omkring hälften
allt som säljs förfalskningar. Det här gäller i synnerhet tändstift.
Tillverkaren NGK varnar
nu bilägare för att köpa
lågprisprodukter på nätet
och påminner om att en
motor kan förstöras på en
sekund om stiftet går sönder.
– Ifall isolatorn lossnar
och trillar ned i cylinderloppet blir det totalhaveri,
säger marknadschef Mikael Lyckberg till Motormagasinet.
Att avslöja en förfalskning kräver att stiftet tas
i sär, men om priset är
osannolikt lågt är det förmodligen inte äkta vara.
Falska stift kan också ge
dåliga startegenskaper och
sämre bränsleekonomi.
Problemet med förfalskade bildelar har ökat i
takt med att näthandeln
vuxit. Andra delar som ofta
kopieras och säljs till lågpris är oljefilter med dålig
reningsförmåga och glödlampor som ger felaktig
ljusbild. (JM)

skepp Mulsanne har lagts
ned efter elva års produktion. Den senaste upplagan har tillverkats i drygt
7.300 exemplar i fabriken
i Crewe. Modellnamnet
har funnits sedan 1980 och
kommer från raksträckan
på Le Mans-banan. Bilen är
en arvinge till T-modellen
från 1965, i sin tur en systermodell till Rolls-Royce
Silver Shadow.
Finalen innebär också
slutet för Bentleys (och
Rolls-Royces) klassiska aluminium-V8-motor. Stötstångsåttan på 6,75 liter
har byggts för hand i 36.000
exemplar under 61 år, men
klarar inte längre de allt
hårdare utsläppskraven.
Motorn hade nästan
lagts ned redan 1998 då
VW-koncernen köpte fabriken, men återupplivades och har moderniserats
med direktinsprutning och
variabla kamtider. Den
levererade på slutet 512
hästar med dubbla turboaggregat.
Redan 1982 fick V8:an
överladdning i Mulsanne
Turbo, känd som modedesignern Karl Lagerfelds favoritbil för långresorna till
Rivieran. (JM)

Det elektroniska
stabilitetssystemet ESP,
i dagligt tal antisladdsystem, introducerades för
25 år sedan. Systemet som
utvecklades av Bosch och
den första bilen som hade
det var Mercedes-Benz Sklass.
Sitt genombrott fick ESP
efter att tidningen Teknikens Värld välte med
en Mercedes A-klass i ett
älgtest 1997. I dag är det
en lika självklar säkerhetskomponent som säkerhetsbälten och krockkuddar. Sedan 2014 är det
obligatoriskt på alla nya
bilar som säljs i EU.
Antisladdsystem finns
i dag i drygt fyra av fem
sålda bilar globalt. Drygt
80 procent av olyckorna
som orsakas av att bilen
fått sladd kan undvikas
med ESP-system, enligt
Bosch. Ny forskning visar
att mer än 15.000 liv har
räddats och en halv miljon
trafikolyckor har undvikits
sedan införandet av antisladdsystem. (JM)

Inför vintern!

TRAFIK

POLARIS RANGER 570 NORDIC PRO 2021
Hytt med värmare, servostyrning, aluminiumhjul,
25” däck på aluminiumfälg, svart metallicfärg.

TRAKTORREGISTRERAD • 60 K/MH

20.490€

– Ålands största leverantör av fyrhjulingar –

Godbyvägen 4, tel. 22 591. Mån–tor 8.00–17.00, fre 8.00–16.00
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Nyhet! Nu är vi
återförsäljare för Goodyear
STARK VINTERPRESTANDA OCH UPP TILL 50%*
TYSTARE KÖRNING MED SOUNDCOMFORT-TEKNIK

Ladda din elbil
säkert & lätt!

UPPGRADERING

UPPGRADERING

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.
ULTRAGRIP 9+

BOSTADSBOLAG OCH FÖRETAG

ULTRAGRIP
ICE 2
2:a
(Kategorin för dubbfria
nordiska däck)

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.

2:a
(Kategorin för dubbfria
nordiska däck)

ULTRAGRIP
PERFORMANCE
SUV GEN-1

ULTRAGRIP
ICE SUV GEN-1

ULTRAGRIP
ICE ARCTIC SUV

ULTRAGRIP
ICE ARCTIC

3:e

2:a

3:e

(kategorin för
SUV-dubbdäck)

(Kategorin för SUVdubbfria nordiska däck)

3:e

(Kategorin för
dubbdäck)

3:e

(Kategorin för
dubbdäck)

(Kategorin för
dubbdäck)

Nr 13/2018, Sverige

Nr 22/2018, Sverige

Nr 11/2018, Finland

205/55R16
Goodyear
UltraGrip Ice Arctic

205/55R16
Goodyear
UltraGrip Ice Arctic

205/55R16
Goodyear
UltraGrip Ice Arctic

Sveriges största biltidning

2018-09-20, Norge
205/55R16

2018-09-23, Sverige
205/55R16

Goodyear UltraGrip Ice 2

Goodyear UltraGrip Ice 2

2:a
(Kategorin för dubbfria
nordiska däck)

2:a
(Kategorin för dubbfria
nordiska däck)

2018-09-20, Norge
205/55R16

Nr 17/2018, Finland
205/55R16

Goodyear UltraGrip Ice 2

Goodyear UltraGrip Ice 2

Testwinner
Exemplary

Nr 19/2016, Finland

Nr 19/2016, Finland

235/65R17
UltraGrip Ice Arctic SUV

235/65R17
Goodyear UltraGrip Ice SUV

GOODYEAR UltraGrip
Performance SUV Gen-1
8 Winter tires tested
Issue 11/2016

tested dimension
255/55 R 18 109V

Sommardäck till specialpriser!
START SOMETHING GREAT TODAY.

PRIVATBOSTAD

eRange Uno 7,4 kW 1-fas mode 3

* Beroende på fordonstyp, dess hastighet och vägytan. Baserat på mätningar inuti fordonet, på väg, testat
i februari 2018, januari 2018, november 2017 och oktober 2011 av Goodyears ingenjörer i Luxemburg.
Däckstorlek: 225/55R17 på VW Passat Alltrack och Ford Kuga och 255/45R18 på Audi A7.
SoundComfort-tekniken finns inte tillgänglig för UltraGrip 9+.

Även bilservice

GOO-100-00961-C

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

ULTRAGRIP
PERFORMANCE+

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

med typ2 uttag inklusive installation.

1 595,-

JS-Däck

(i priset ingår installation inom fasta Åland,
upp till 30 m 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)

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

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

tuff, kapabel och genomtänkt.
TRAXTER
Byggd med styrkan att klara det där lilla extra – Traxter är vår mest
kapabla Can-Am någonsin: på arbetsplatser, jaktturer med mycket utrustning, inom jordbruk och varhelst jobbet behöver bli ordentligt gjort.
Leveransservice (390,-) tillkommer på samtliga modeller.

Traxter
Base HD5

Traxter
HD8 Pr0

• Rotax motor
38 hk ( 29 kW )
• Upp till 26,7 cm
markfrigång
• 25-tums
Maxxis†-däck
• VERSA-PRO
bänksäte
• 7,6” digital
display

• Rotax motor 50 hk

12.990€

Vi erbjuder
FÖRMÅNLIG
FINANSIERING!

18.390€

• DPS Dynamisk
servostyrning
• Vinsch med 2 041 kg
dragkapacitet
• Upp till 28 cm
markfrigång

®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.

Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–17, lörd 9–15

Trädgård

Marin
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BILTEST

Skoda Scala har
en modernt elegant
formgivning med märketypiska kilformade strålkastare
och en extra sidoruta bakom
bakdörren. Bilen är en av de
rymligaste i kompaktklassen
och en stark utmanare till
de etablerade storsäljarna.

Hederlig familjebil med
n Skodas första riktiga utmanare i Golf-klassen
har potential att locka många kunder från både
förebilden och dess konkurrenter. Det finns fog för
talesättet att släkten är värst.
Nya Skoda Scala är extremt rymlig för klassen och finns dessutom i en enkel basversion med en
liten motor. Det gör att listpriset
kunnat pressas ned under 20.000
euro. Även i likvärdiga versioner
handlar det om en prisfördel på
3-4.000 euro mot Golfen för den
nya tjecken.
En förklaring är att Scala bygger på en uppdaterad version av
koncernens småbilsplattform,
i detta fall maximerad till sina
yttersta gränser. Det tekniska
innehållet motsvarar i stort sett
Golf generation sju, men innebär att den får klara sig med en
enklare bakaxel.

Standardutrustningen är heller inte lika generös, men billigare att komplettera.

Lättkörd och rolig
Eftersom Scalan är cirka 200
kilo lättare än de flesta konkurrenter ger även den mindre
motorn goda prestanda. DSGlådan tvekar en aning i vissa lägen, men som helhet är det en
riktigt inspirerande bil.
Kurvtagningen är välbalanserad och hjulbasen gör den
stabil i landsvägsfart. Fjädringskomforten når inte upp till
Golfklass, men får väl godkänt.
Förarmiljön fungerar intuitivt

och hederlig handbromsspak
samt bekväma stolar kan fälla
avgörandet för konservativa köpare.
I baksätet får en person på
190 cm plats bakom en lika lång
förare, vilket är imponerande i
en kompaktbil. Trunken rymmer 467 liter med fem åkande
och har flera smarta fack. Maximala lastytan är nära 1,5 meter.

Vettigt utrustad
Skodan finns i fem utföranden
och med två grundmotorer, där
den minsta 1.0 TSI finns med 95
eller 115 hk samt i naturgasversion på 90 hk.
Basversionen Active är rätt
naken, vilket förklarar den aggressiva prissättningen, 19.818
euro med minsta motorn. Den
har dock autobroms, filhållningsassistent LED-strålkastare
och AC.

Med 1,5-litersmotorn på 150
hk börjar priserna på 24.500.
Automatlåda fås mot ett til�lägg på drygt 2.000 till 115 och
150-maskinerna.
Ambition-nivån innebär klimatanläggning, läderratt med
värme, lättmetallfälgar, dimljus och regnsensor mot ett
påslag på 2.000. I utrustningen
ingår också Skodas finurligheter som paraply i dörren och
isskrapa innanför tanklocksluckan. Nytt är att korken till
spolarvätskebehållaren viks ut
till en tratt.

Rätt i tiden
Provbilens
Style-utförande
innehåller digitala instrument,
nyckelfritt lås, backkamera,
parkeringsradar, eluppvärmd
ratt, LED-strålkastare och en
del annat för ytterligare 2.000
euro.

Toppversionen heter Monte
Carlo och finns bara i kombination med 150-hästarsmotorn.
Den har panoramaglastak, svart
dekor samt speciella sportstolar
till ett merpris av 1.300 euro,
vilket gör att notan landar på
30.000.
Som tillval finns exempelvis
navigation (1.000 euro), panoramaglastak (930), adaptiv
farthållare (480), elmanövrerad
baklucka (400) parkeringsassistent (360) och eluppvärmd
vindruta för 230 euro.
Som helhet är Scala en modern och rymlig bil som ger
mycket för pengarna. Det är
precis vad marknaden behöver
när Octavian dragit iväg både i
storlek och pris.
Text och foto:
Jonny Mattsson
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PR ByggnadsMaterial Ab

Vi fixar smart
bilinredning till din bil

I den högsta utrustningsnivån ingår digitala instrument och
elvärmd ratt. Radio, ljus och värme sköts med fysiska knappar och vred. Det finns även riktig växelspak och manuell
parkeringsbroms.

Skoda Scala 1.0 TSI Style DSG
Mått: 436 x 179 x 147 cm.
Axelavstånd: 265 cm.
Markfrigång: 15 cm.
Vändcirkel: 10,9 m.

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.

Vikt/last: 1.230/450 kg.
Släpvagnsvikt: 610/1.200 kg.
Bagage: 467/1.410 liter.
Däck: 205/55 R16.
Motor/effekt: R3 1.0 turbo 12V/115 hk.
Växellåda: 7-växlad automat.
Prestanda: 9,8 s/199 km/h.
Bränsletank: 50 liter.

Vikingagränd 1B
Mariehamn

Förbrukning: 5,9 l/100 km.
CO2-utsläpp: 133 g/km.

☎ 13 720

Pris: 26.447 euro.

pr@aland.net

Under bakluckan i glas ryms som mest 1,4 kubikmeter last,
men vändbar mellandurk kostar extra. Ståhöjden under
luckan som fås med elöppning är väl tilltagen.

finess

Dags för höstservice
av din båtmotor
Vi har kompletta servicesatser för den årliga höstservicen.

--------Varaosat
Enkel beställning samt

MerCruiser
I V olvo Pentoihin I OMC I
I Cummins I Perkins
Evinrude I Johnson I Mercury I Mariner iin I Suzuki I Tohatsu I Hond a
| Sea-Doo I Kawasaki

smidig hantering av skattegräns.
Enkel beställning på nätet med smidig hantering av skattegräns.

Den största skillnaden mellan halvsyskonen Scala och Golf finns i bakpartiet. Skodan är åtta centimeter längre och har även längre axelavstånd.

www.marineparts.ax
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MOTORTRÄFF
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En liten bil kan ge upphov till många intressanta samtal, inte bara mellan ägare av brittiska folkbilar.

n Intresset för de öppna motorträffarna som nu
ordnades för tredje sommaren mitt i Godby har
varit rekordstort.
Efter en lång och seg vår med
hårda coronarestriktioner började samhället öppna upp igen
i juni. Motorträffarna i Godby
visade att motorfolket längtade
efter att möta likasinnade och
umgås. Premiären i början av
juni lockade nästan 100 ekipage
och tidvis var det fullt även på
framsidan av macken. Träffarna
har hållits var tredje vecka och
blivit etablerade.
Antalet deltagare på de fem
första kvällarna låg i genomsnitt på 77 fordon, jämfört med
drygt 50 i fjol. Några stannar
hela kvällen, andra tar en glass
och tittar en stund. Varje gång
kommer det även nya bilar som
ingen sett tidigare.

Trivs i kassan
– Det har varit fantastiskt roligt, en
otrolig blandning av bilar och hojar och så träffar man ju en massa
gamla bekanta. Motorintresset är
faktiskt enormt på Åland, det är
roligt att jobba de här kvällarna,
säger Bengt Andersson som driver Godby Service.
En orsak till den goda uppslutningen är naturligtvis att nästan
alla motorträffar i Sverige varit inställda i år och sedan har
det fina vädret bidragit. Effekten var tydlig vid avslutningen
förra veckan. Då i den snåla
nordvinden med regnet hängande i luften dök endast ett tiotal
stammisar upp.
Text och foto: Jonny Mattsson

En ögonblicksbild från augusti med bland annat Chevrolet Corvette, Ford Prefect, VW 1300 och en nyrenoverad Trabant 601.

Motorträffarna i Godby erbjuder ett tvärsnitt av den åländska hobbyfordonsparken. Besökarna kommer på två och
fyra hjul och representerar alla åldrar.

På motorträffarna samlas allt från beskedliga Triumph Herald och
öppna BMW till vassa Chevor med V8.

En kväll rullade det in en hel rad med boxersexor. Fem av Ålands
knappt 30 Porsche parkerade i bredd och väckte berättigad uppmärksamhet.
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Vi gör BilLivet enklare
NYHET!
Sonax Beast
Fälgrengöring 1 liter
Ord.pris 17,75

15

00
3 st Glosser Wipes
Vinyl, glas & allrengöring,
40st våtservetter i varje förpackning.
Ord.pris 18,85

990

Sonax Berry Foam
schampoo
Ord.pris 14,90

12

50
POPPY Luftfräschare – Originalet från Japan!
För doft i bilar, lastbilar och även inomhus.

12

90

LED-extraljusramp Strands ”Nuuk”
E-märkt, 90w & 8100 lumen
515mm x 38,5mm x 69mm (L x H x D)
Ord.pris 302,00

BOSCH S4005 60Ah 540A
Ord.pris 127,00

84

00

199

00

Takbox Thule Motion XT XXL 610 liter
232 × 95 ×47 cm
Ord.pris 1405,00

749

00

Mekonomen Åland
Vikingagränd 11, Mariehamn
Öppet vard. 8:30–18, lö 10–15
Tel. 018-28848

Motorolja Mekonomen
Longlife ESP 5 liter
Syntetisk premium motorolja,
för förlängda bytesintervaller
till bl.a. VW, Audi, Skoda, Seat
samt BMW och Mercedes.
Ord.pris 59,95

45

00

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

,
9
2
1

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).

259,-

Staffan tar hand om din
robotgräsklippare. Välkommen!

Sista lördagsöppet för i år 26.9!
Boka din robotklipparservice med
Jim, tel. 527 203!

AUKTORISERAD
ÅTERFÖRSÄLJARE 2020

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022
MÅN-FRE 08–17 LÖRD 26.9 09–14

