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Brytningstid
på SUV-fronten

Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, Lexus RX 400h och 
Volvo XC90 V8. Tre nya bilar på väg åt var sitt håll. Jänke-
Hemin litar på sin kraft, Volvon på sin flexibilitet och Lexus
på politiskt korrekt spjutspetsteknik. Vem vinner?
Text: Willy Priske Foto: Richard Sjösten
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F
ramåt hösten 2004 kändes
det som att luften gått ur
SUV-trenden. Men oj vad

man bedrog sig. Det nya året har
dragit med sig rena flodvågen av
nya modeller. En helt ny Merce-
des ML, Range Rover Sport,
Volvo XC90 med V8, en helt ny
Jeep Grand Cherokee och en ny
Lexus RX. 

Men har någon haft någon
som helst framförhållning i
SUV-debatten, föranat höjda
bensinpriser och tänkt över den
kommande bristen på fossila
bränslen?

Nä, ingen utom Lexus. Till
skillnad från alla hästkraftstinna
bränsleslukande V8:or presente-
rade Lexus hybridsuven RX
400h, som inte drar mer bränsle
än en vanlig större personbil och
ändå erbjuder samma prestanda
som de övriga tillverkarnas topp-
modeller.

När sedan Lexus chef för pro-
duktutveckling, Takeshi Yoshida,
utan minsta tvekan berättar att
50 procent av alla nya Lexusbilar
inom tio år har ny miljövänliga-
re drivteknik är det inte svårt att

förstå att något stort är på gång. 
Mot bakgrund av detta är det

naturligtvis extra spännande att
låta RX 400h gå en rejäl testmatch
mot två på pappret jämnbördiga
motståndare ur den klassiska
skolan. Jeep Grand Cherokee V8
Hemi och Volvo XC90 V8.

Alla tre kostar runt 600 000
kronor med likvärdig utrustning.
Alla gör 0 till 100 km/h på runt 8
sekunder och alla klarar 200-
strecket i topphastighet. Men där
upphör också likheterna. 

För att stilla nyfikenheten bör-
jar vi med att sätta oss i Lexus.
Skillnaden mot den vanliga RX
300 är minimal. Lexus har alltid
gått sin egen väg vad gäller både
exteriör och interiör design. 

RX 400h är mycket medvetet

Lyxiga stolar i Lexus. Baksätet är delbart i tre delar vilket
ökar möjligheterna att variera lasterna. Annars är just baga-
geutrymmet en av de svaga punkterna hos RX400h. Smalt,
trångt och låg maximal lastvikt. Bra balans i kurvorna, men
en tendens att ”flyta” ovanpå underlaget på grusväg. 

”Jag blir lika
överraskad av
tystnaden varje
gång jag vrider
om startnyckeln.”
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den bil i testet som andas minst
SUV både utvändigt och invän-
digt. Mjuka organiska linjer och
påtaglig kvalitetskänsla både
utvändigt och i den lite feminint
lyxiga kupén. Mjuka bekväma
stolar runt om som erbjuder en
sittkomfort klart över genom-
snittet.

Det tar ett tag innan man upp-
täcker att RX 400h inte är som
alla andra bilar. Varvräknaren är
ersatt med en stor voltmätare
och vrider man på startnyckeln
uppenbarar sig märkliga symbo-
ler som visar olika energiflöden
på pekskärmen till navigatorn.

Nästa överraskning infaller
när man ska starta bilen. Den är
redan i gång! 

Det hörs nämligen inte ett jota
i startskedet. Bara några lampor
som indikerar att bilen är kör-
klar. Och när man ska lägga i en
växel finns bara två att välja på –
framåt eller bakåt. RX 400h har
nämligen en elektroniskt styrd
steglös växellåda.

Volvon ger ett annorlunda
intryck. Utvändigt råder det
ingen tvekan om vad det rör sig

Det ligger ett långt utvecklingsarbete bakom hybridtek-
niken i RX400h. Grunderna kommer från erfarenheterna av
Toyota Prius, men ”Hybrid Synergy Drive” är ett mycket
mer avancerat system. Fram finns en lätt uppborrad V6 från
RX 300 som levererar 211 hk. Där finns också en elmotor
som med sina 167 hk har världens största uteffekt per vik-
tenhet och volym, därutöver finns en generator som i extre-
ma fall även kan leverera 148 hk och separat för bakaxeln
finns en elmotor på 67 hk. Effekterna är teoretiska. Det
maximala totala effektuttaget som förmedlas till hjulen via
en planetväxel och en steglös växellåda är begränsat till
272 hk. 

Tekniken är till sin princip speciell, men inte unik. Hem-
ligheten ligger i stället i kommunikationen mellan enheter-
na. Hjärnan i systemet, HV-ECU (Hybrid Vehicle Electronic
Control Unit), är kopplad till högeffektiva nickel-metallhy-
bridbatterier på 288 volt och plockar upp information om
fordonets aktuella status från de olika givarna i VDIM (Vehi-
cle Dynamics Integrated Management system), bland annat
från motor, ABS-system, gaspedal och servostyrning. HV-
ECU behandlar informationen och ser till att de olika enhe-
terna arbetar så att bästa effektivitet uppnås. Bland annat
skickar hjärnan info till en inverter/konverter-box som kan
omvandla likström till växelström och vice versa. Dessut-
om gör den om strömmen till den styrka som behövs i de
olika enheterna och körskedena. I denna box finns också
en så kallade ”Boost Converter”. Det är den sistnämnda
som förvandlar 228 volt till 650 volt som behövs när el-

motorerna ska driva bilen. Vid retardation fungerar el-
motorerna som generatorer och laddar de fläktkylda bat-
terierna under baksätet. 

Motorenheten saknar konventionell generator, start-
motor och drivrem. I stället används generatorn till att star-
ta bensinmotorn. De främre enheterna är olje- och vätske-
kylda medan den bakre elmotorn är luftkyld.

För att inte stark ström ska komma ut i karossen finns
ett väl genomtänkt säkerhetssystem som stänger av de
olika enheterna vid till exempel en olycka. 

På naviga-
torskärmen
kan man
följa ener-
giflödena i
realtid.

Fullt med nytän-
kande miljötek-
nik under skalet 

�

Hybriddriftens hemligheter
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Utanför Vingåker i hjärtat av Södermanland finns en
grusgrop där vi genom åren kört oräkneliga avslöjande tes-
ter av SUV:ars förmåga att ta sig fram på löst underlag. 

Att köra uppför en brant backe med lös sand är unge-
fär det samma som att köra i snö och detta tillför testet
ovärderlig information även för den som vill kunna ta sig
fram på igensnöade vintervägar. 

ABS-baserade 4WD-system klarar backen sämre än
andra system. När det börjar spinna bromsar ABS-senso-
rerna upp de spinnande hjulen och till slut bromsas hela
bilen in och blir stående, annars kan överhettning göra att
bromsverkan försvinner.

Av det skälet blir backtagningsförmågan ofta bättre när
man kopplar ur antispinn och antisladd. Här spelar förstås
också däcken en avgörande roll. 

Lexus tar sig efter flera försök med nöd och näppe upp
för backen med antispinnet i. Med systemet urkopplat går
det lite bättre. Elmotorn på 68 hk som driver bakhjulen
beskrivs av tillverkaren mer som ett stöd i vissa situationer
än något som ger fullfjädrad fyrhjulsdrift. Antisladdsyste-
met kan initialt kopplas ur, men går ändå in igen när bilen
anser att faran är för stor.

Volvo klarar sig markant bättre än Lexus. Även med
antispinsystemen inkopplat fungerar den bättre än Lexus
utan antispinn. V8:an ger bättre moment i ansatsen än de
övriga XC-motorerna och ingångsfarten i början av backen
är således högre. Antisladd går inte att koppla ur i XC90. 

Jeep tar sig upp med en gäspning. Quadradrivesyste-
met ger full fyrhjulsdrift och med en elektrisk solenoid slår
fyrhjulsdriften numera in efter mindre än ett kvarts spin-
nande hjulvarv mot de två tredjedels varv som behövdes i
förra generationen. 

Med andra ord spelar det ingen roll om antispinn är akti-
verat eller inte – hjulen snurrar lika fort och systemet behö-
ver aldrig gripa in. Med automatlåda och stark motor
behövs inte lågväxeln i den här situationen. Jeep är också
den enda bilen i testet som har rejäla M+S-däck. 

Backtestet avslöjar
svagheterna.

Jeep spöar nästan allt i klassen på löst underlag och
i terrängen. Volvo och Lexus har inte en suck.   

�
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om för biltyp – även om den är
mer familjemacho än brutal.

Precis som med Lexus skiljer
sig XC90 V8 minimalt från övri-
ga versioner. Ett annorlunda gap
i nederdelen av fronten, andra
emblem, inget mer.

Väl inne i kupén förstår man
att det här är något man ska
imponeras av. Den lyxiga atmos-
fären är närmast brittisk och tan-
karna går osökt till Range Rover.
XC90 V8 finns bara i Executive-
utförande, vilket betyder extra allt
med detaljer som kylskåp i mitt-
armstödet fram och DVD-spela-
re med trådlösa hörlurar bak och
skärmar i framstolarnas nack-
stöd. XC90 har dessutom en
oslagbar flexibilitet med de sju
sittplatserna som är standard.

Och ur Volvosynvinkel sett så
är nog överraskningen lika stor
här som i Lexus när man vrider
på startnyckeln. Ett svagt men
välbekant muller sprider sig
genom stolarna upp i ryggmär-
gen. Detta är Volvos första per-
sonbil någonsin med V8!

Jeepen är den mest maskulina
bilen av de tre. Testbilen är dess-
utom svart vilket förstärker
machoattityden ytterligare. Det
här är en ny bil rakt igenom och
designen är inte lika insmickran-
de prålig som på tidigare genera-
tioner. Skarpare kanter, rakare

linjer, och högt uppdragna sidor,
som nästan ger ett intryck av
choppat tak. 

Inredningen och förarmiljön
är däremot fylld av ganska tråkig
grå plast och lever inte upp till
karossdesignen. Baksätet får
underkänt. Sittdynan är på tok
för låg och man sitter allmänt illa. 

Men när man skrapar eld i
pannrummet råder det ingen tve-
kan om att man försöker leva
upp till den legendariska Hemi-
beteckningen. Vinkelåttan råmar
oblygt igång med en rejäl smäll
och går upp ordentligt i varv
innan den lägger sig på tomgång. 

Det här är en bil som på mer
än ett sätt är en klockren symbol
för hela den tungfotade konser-

vativa muskeltillbedjande ameri-
kanska bilindustrin. 

När man drar iväg med Jeep är
det just kraftreaktionen och V8-
känslan som håller i sig, i övrigt
beter sig bilen genomsnittligt och
att den vinner körglädjeronden
är mer ett betyg på lagomheten
hos de andra bilarna än styrkan
hos Jeep.

41 �

Lexus har den mest egensinniga förarmiljön. Det enda växelspaken
kan användas till vid körning är att koppla in motorbromsen.

RX 400h går
smidigast genom
konbanan, men
XC90 klarar högre
hastighet.
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Jeep är byggd för att ta stryk. Den i sammanhanget låga markfrigången är inget att
bry sig om – hela underredet är skyddat av plåtar och bättre 4WD-system finns inte.
Men det bästa köpet i den nya Grand Cherokeefamiljen är dieselversionen 3,0 CRD.
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Vi hade förväntat oss lite mer
av en Hemi. Ett plus ur körglädje-
synpunkt är att den konstanta fyr-
hjulsdriften levererar något mer
kraft till bakhjulen än framåt.

Det första intrycket av Volvo
är att styrningen är simmig och
vägkänslan ungefär lika dålig som
i Jeep. Det som sticker ut positivt
är en fin sexstegad automatlåda
som gör att XC90 V8 oftast ligger
rätt på varvet, men det är ändå
långt till de snuskigt precisa väx-
lingarna i BMW X5. 

Till en början känns det myck-
et märkligt att rulla iväg i Lexus
RX 400h. Vid en lugn start driver
en elmotor framhjulen och en
separat elmotor bakhjulen. Sys-
temet är programmerat för fyr-
hjulsdrift för att ge säkra starter i
alla väglag. Allt detta sker helt
ljudlöst. Det är först när du drar
på som bensinmotorn går in. Det
gör den även vid en jämn fart då
bilen blir framhjulsdriven och
skiftar mellan elmotor och ben-
sinmotor efter behov.

Vid bromsning blir bilen åte-
rigen fyrhjulsdriven för att elmo-
torerna, som förvandlas till gene-

ratorer, ska ladda batterierna och
ge en säker inbromsning. 

Lexus som har bäst balans,
fjädring, vägkänsla och respons
bjuder på den mest personbils-
liknande upplevelsen i testet.

På pekskärmen till navigatorn
kan man följa energiflödena i
realtid vilket, i alla fall i början, är
en fascinerande upplevelse som
kraftigt förstärker känslan av att
ratta en framtidsbil. 

Den steglösa växellådan ser
hela tiden till att du har tillgång
till den kraft du behöver i alla
situationer. För oss som en gång
i tiden kört Volvo 343 (Rem-
Johan) drar för ett ögonblick en
kuslig déjàvukänsla längs ryggra-
den, men den försvinner så gott
som direkt. CTV-lådan jobbar
otroligt fint och exakt. 

Lexus har lite sämre accelera-
tion och segdragning än Volvo
och Jeep, men då ska man
komma ihåg att de båda andra
bilarna vardera har över 100 hk
mer att spela med! 

I snabb takt på små kurviga
asfaltsvägar och bitvis grusvägar
håller bilarna så gott som jämna
steg med varandra. ESP-syste-
men griper in där de ska och hål-
ler bilarna på rätt kurs. Ändå är
det Lexus som känns mest balan-
serad av de tre. Volvo är lite
gungig och Jeep har ett, som det
ska visa sig, uselt ESP-system. 

På grus har dock Volvo och
Lexus en tendens att ”flyta”
ovanpå underlaget medan Jeep

Korrekt, men tråkigt med all grå plast. Ett plus är det elek-
triskt ställbara pedalstället som ger en flexibel förarplats.

Smart låda för småprylar i ett litet bagageutrymmet. Baksä-
tets sittdyna är för låg och nackstöden skymmer bakåtsikten.

Grand Cherokee
V8 Hemi är en
symbol för hela
den amerikanska
bilindustrin.
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med sina M+S-däck ger ett bätt-
re grepp. Samma sak gäller i den
måttliga terrängkörning vi pre-
sterade i den stora grusgropen . I
terrängen kör Jeep i åttor runt de
båda stadsjeeparna. 

Men i konbanan har jänkaren
ett skrämmande dåligt uppfö-
rande. Till en början blir vi tvek-
samma till om ESP-systemet gått
sönder. Den understyr å det
grövsta och kasar in i andra for-
mationen på framhjulen utan att
ESP gör den minsta insats.

Ganska snart står det klart att
antisladdsystemet i Jeep är anpas-
sat för överstyrning, vilket det
klarar helt ok. Men vid under-
styrning får man ingen assistans
av systemet! Jeep går konstigt nog
bättre genom banan med last än
utan.

Lexus är den mest balanserade
bilen även i konbanan, men Vol-
vo klarar den högsta hastigheten
tack vare sitt känsliga ESP-system
även om ingreppen sker ganska

brutalt och oharmoniskt. 
Även när det gäller bromsarna

faller Jeep igenom. Olastad och
med kalla bromsar är Grand
Cherokee bättre än Lexus, men
när det börjar hetta till med last
tappar Jeep nästan 15 meter och
i slutskedet börjar bromsarna
brinna och brandsläckare ingår
inte i standardutrustningen! 

Även Lexus tappar otillåtet
mycket med last och varma
bromsar medan Volvo klarar sig
väldigt bra. Volvo vinner också
säkerhetsronden, men den passi-
va säkerheten är med god margi-
nal bäst i Lexus som bland annat

Man kan inte annat än
imponeras av framtidstekni-
ken i den här bilen. Att med
en sådan här bil hålla jämna
steg med en Hemi V8 som
drar dubbelt så mycket
bränsle styrker verkligen tron
på att även miljöbilarna kan
erbjuda mycket bra prestan-
da. I Lexus RX 400h känner
man verkligen att det inte
behöver vara tråkigt att vara
intelligent.

Intryck
Torbjörn
Stålenhag

”Jag faller direkt för
Lexus RX 400h.”

”Lexus RX 400h är en synner-
ligen lyckad bil. I den här klas-
sen räcker det inte med att bara
värna om miljön. Kunderna vill
ha mer och Lexus levererar
med råge. RX 400h har också
det andra som behövs, hög
utrustningsnivå, lyxig framto-
ning och framför allt mycket bra
prestanda. Plötsligt känns XC90
och framför allt Jeep som lite
omoderna bilar. 

Intryck
Mikael

Johnsson

”Med RX400h har Lexus
hittat helt rätt.”

Visst, Lexusen är bara för bra.
Perfekt, helt enkelt. Så perfekt
att det lätt blir trist och oinspi-
rerat. Om vi släpper IQ:t ett tag,
Jeepen! Vilken oerhört maffig
kärra alltså! Mer bruks i ligan
får man leta efter, mer karak-
tär får man leta ännu längre
efter. Gasa och styr rätt ut i
leran eller vad som helst.
Grand Cherokee är din bästa
lekkamrat vid sidan av vägen.

Intryck
Fredrik
Pettersson

”Mest skoj har
man i...”

XC90 är i grunden framhjulsdriven och ingen terrängbil.
Men V8-motorns kraftiga vrid och nyheten ”pre-charging”
(som finns i alla V70/XC90 av årsmodell 2006 och låter fyr-
hjulsdriften gripa in tidigare) gör att du kommer lite längre
än i de äldre versionerna på löst underlag. 
Nya V8:an utklassar T6-versionen och ger XC90 en maffig
känsla. Men bästa köpet är den nya dieseln med partikel-
filter.

I XC90 V8 har
Volvo fläskat på
med hela det tunga
artilleriet inom
komfortsektorn.
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Fotnot: 1) ams-utrustning utöver standard: xenonljus, metalliclack, navigator, parkeringshjälp och regnsensor. 2) Navigator
inklusive backkamera och Bluetooth endast som tillval i Comfort-utförande för 36 500:– extra. Standard i Executive. 3) Urval
av reservdelar och jobb. 4) Enligt bilhandlarpanel utslaget på 4 år/8 000 mil. 5) Skatt, försäkring (If 7–10 skadefria år, 40 år),
bränsle (9,02 kr/liter), olja, däck, service och reservdelar + värdeminskning utslaget på 2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräk-
nad på 25% egen kontantinsats med inkluderad utebliven avkastning (5%). Resterande belopp lånat till ränta av 6,95%.

TESTFAKTA Jeep Lexus Volvo
Cherokee 5,7 Hemi V8 RX 400h XC90 V8

Motor
Cylindervolym cm3 5 654 3 311 4 414
Effekt hk r/min 329 vid 5 000 211 vid 5 6001) 315 vid 6 000
Vridmoment Nm r/min 495 vid 4 000 288 vid 4 4001) 440 vid 4 000
Antal växlar 5 (automat) Steglös 6 (automat)
1)Enbart bensinmotorn avses. Maximal effekt ihop med elmotorerna fram och bak är 272 hk.

Mått
Tjänstevikt/maxlast kg 2 250/500 2 120/390 2 200/560
Släpvagnsvikt kg 750 (E: 3 500) 990 (E: 2 000) 750 (E: 2 250)
Längd/axelavstånd mm 4 741/2 781 4 760/2 720 4 798/2 857
Bredd/höjd mm 1 860/1 744 1 845/1 670 1 898/1 743
Vändcirkel, m 12,4 12,3 12,9
Bagageutrymme, l (VDA) 9791)/1 909 (SAE) 439/1 1802) 530/1 837
Tankstorlek, liter 78 65 72
Innerbredd, fram/bak mm ej mätt 1 490/1 490 1 525/1 510
Innerhöjd, fram/bak mm ej mätt 1 010/950 1 040/1 000
Hjulstorlek, std 245/65-17 235/55-18 235/60-18
1)Volym hela vägen upp till tak. 2) Volym endast upp till sidofönstrenas underkant.

Prestanda sek
0–80 km/h 5,6 5,8 5,6
0–100 km/h 7,9 8,1 7,8
0–140 km/h 15,2 14,6 14,0
Toppfart 208 200 210

Bromssträcka från 100 km/h
Kalla, olastad m 39,4 40,6 37,9
Varma, lastad m 54,0 48,4 41,8
Utan bromssystemets reaktionstid.

Bränsleförbrukning l/100 km
Minimal/maximal 14,3/27,3 9,8/15,6 11,8/19,7
Testgenomsnitt 20,7 10,7 15,0

Buller i kupén dB(A)
50 km/h 60 60 58
80 km/h 65 65 65
100 km/h 66 66 65
120 km/h 70 70 69
140 km/h 72 72 72

Körprov (tom/lastad km/h)
Älgtest, ingångsfart 60/62 64/66 67/66
Älgtest, utgångsfart 50/52 40/35 38/35

Ekonomi
Grundpris 539 900:– 492 000:– 599 900:–

Pris med ams-utrustn.1) 572 050:– 566 900:– 619 800:–
Antisladdsystem Standard Standard Standard
Krockkuddar vä/hö Std/Std Std/Std Std/Std
Krockk. sida fram/bak –/– Std/– Std/–
Huvudkrockkudde fram/bak Std/Std Std/Std Std/Std
Automatlåda Standard Std (steglös) Standard
Xenon/bi-xenon –/– Standard/– –/Standard
Farthållare Standard Standard Standard
Färddator Standard Standard Standard
Klimatanläggning Standard Standard Standard
Läderklädsel Standard Standard Standard
Metallic 6 700:– 6 900:– Standard
Radio med CD Standard Standard Standard
Navigator/TV Standard/– 31 500:–2)/24 500:– 19 900:–/–
Regnsensor Standard Comfort (+36 500:–) Standard
Parkeringshjälp, bak Standard 31 500:–2) Standard
Tredje sätesrad – – Standard
Fabriksgaranti 2 år 3 år/10 000 mil 2 år
Rostskyddsgaranti 7 år 12 år 8 år
Vagnskadegaranti 3 år 3 år 3 år
Försäkringskostnad/år 6 082:– 5 014:– 5 788:–
Service tom 4 000 mil ej fastställt 3 102:– 4 492:–
Reservdelar+jobb3) ej fastställt 35 397:– 46 740:–
Värdeminskning per år4) 12,7% (72 817:–) 11,2% (63 287:–) 12,0% (74 233:–)
Förmånsvärde/mån (ams) 9 216:– 6 433:– 10 133:–
Eftersom RX 400h är en hybridbil baseras förmånsvärdet på RX 300. Dessutom blir det en miljörabatt på 16 000:– per år.

Milkostnad5) c:a 83:00 66:60 79:06
Månadskostnad5) c:a 13 800:– 11 100:– 13 177:–
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Volvos närmast exemplariska förarmiljö. I armstödets lock göms baksä-
tetes DVD-spelare och under den finns ett kylskåp med två temperatur-
nivåer. De kantsydda stolarna ger ett stänk Range Rover-känsla. XC90
har testets bästa baksäte och bagageutrymme.
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tar poäng på knäkuddar fram. 
När det gäller ekonomin får

ägarna till de här bilarna slakta
både en och två feta spargrisar för
att ha råd att åka bekvämt, snabbt
och stort. Grand Cherokee drar
ganska precis dubbelt så mycket
bensin som Lexus under testet.
Men även om vi inte lyckas
komma ner i de dryga 8 liter per
100 kilometer, som de officiella
noteringarna är för blandad kör-
ning, så råder det ingen tvekan
om att det är en glädje att tanka
en RX 400h jämfört med vilken
annan stor SUV som helst. Mil-
kostnaden är cirka 20 kronor
lägre än hos konkurrenterna, den
lägsta vi någonsin räknat fram i
klassen.

För en tjänstebilist borde inte
heller valet vara svårt. Tack vare
”hybridavdraget” är Lexus 3 700
billigare än Volvo per månad!

Men Lexus bjuder också på
något annat som ingen annan bil
i den här klassen mäktar med. En
stark känsla av att vara en del i ett
nytt kollektivt skeende vad gäller
transporternas framtid. Vi står på
tröskeln till den största förän-
dringen någonsin vad gäller bilen
sedan ottomotorn gjorde sin
debut. En förändring som hand-
lar lika mycket om ansvar som
nödvändighet. Ur ett historiskt
perspektiv kan vi lugnt påstå att
de fossila bränslenas tid så gott
som redan är över, även om det
ur individens tidsperspektiv
kommer att dröja ett bra tag till
innan olja och kol tagit slut. 

Ännu ett tag kan vi och alla
älskare av högkompetenta ter-
rängbilar alltså glädja oss med en
maskulin och törstig Hemi V8,
men det börjar bli en lite sur
eftersmak på den njutningen. 

Så sant som det är sagt har vi
vår planet till låns av våra barn.

Lexus har insett att man inte kan
stå med ryggen mot framtiden
längre och har presenterat en bil
med inbyggt gott samvete. Att
man sedan får alla miljöbilens
förmåner vad gäller fri parkering
och befrielse från trängselavgifter
på köpet gör ju inte saken sämre
– även om Vägverket inte klassar
den som ”miljöbil” eftersom den
inte är supersnål.

I testbetygen framgår att Lexus
kör helt jämnt med Volvo i alla
grenar utom tre. I bagageronden
förloras testet – synd! I ekonomi-
ronden och i miljö/energi är där-
emot Lexus helt överlägsen.

Volvo vinner alltså testet, men
vårt val blir ändå Lexus. För vi vill
nämligen hellre vara med på den
goda sidan som har störst förut-
sättningar att vinna inte bara ett
enstaka slag utan hela kriget.

Ett bilköp ska kännas rätt i
magen.

Volvo, som har ”For life” som
payoff, måste snarast låna lite
hybridteknik från sina Fordsys-
kon – Ford Escape säljs ju redan
med hybridteknik i USA.

Med 400h tar
Lexus RX in rejält
på XC90. Volvo bör
leverera en egen
miljö-SUV snarast.

�
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Därför vinner Volvo
XC90 är bra på det mesta.
Med V8:an ersätts en del av
präktigheten med körglädje
och attityd. Standardutrust-
ningen är riklig. Men vårt val
blir ändå Lexus som bara är
en ynka procent efter. Det går
inte att blunda för framtiden.

BETYG Jeep Lexus Volvo
Cherokee 5,7 Hemi V8 RX 400h XC90 V8

EQ
Körglädje (8%) 63% 61% 61%
Chassi (27%) 60 70 63
Styrning (36%) 60 60 53
Motor & växellåda (37%) 66 56 66

Komfort (8%) 69% 82% 89%
Sittkomfort (40%) 65 84 95
Fjädring (30%) 85 95 85
Buller (30%) 58 67 83

Kvalitetskänsla (8%) 70% 81% 78%
Interiör (60%) 63 80 75
Exteriör (40%) 81 81 83

Varumärke & design (6%) 59% 72% 79%
Varumärke & image (40%) 36 84 86
Design (60%) 73 63 73

SUMMA EQ 66% 74% 77%

IQ
Motor & växellåda (8%) 82% 80% 81%
Kraft (40%) 80 70 80
Gångkultur (20%) 85 75 90
Transmission (40%) 84 94 77

Ekonomi (8%) 69% 90% 61%
Driftkostnad (40%) 60 100 60
Driftsäkerhet (20%) 80 100 60
Pris med ams-utr. (30%) 80 70 60
Garantier (10%) 50 90 70

Säkerhet (8%) 52% 75% 86%
Krockprov (0%) – – 87 (40%)
Utr. aktiv/pass. säk. (25/50%) 80/45 100/68 100/59 (25/10%)
Aktiv säkerhet (15%) 37 60 83
Strålkastare (10%) 40 68 76

Kupéutrymme (8%) 71% 73% 75%
Fram (36%) 61 70 80
Bak (64%) 76 75 72
Tredje rad (0%) – – (40)

Bagageutrymme (8%) 58% 31% 66%
Volym & maxlast (68%) 56 14 64
Flexibilitet (32%) 62 67 69

Förarergonomi & utr (6%) 76% 88% 86%
Förarmiljö (72%) 87 83 97
Teknik & utrustning (28%) 50 100 60

Energi & miljö (8%) 34% 77% 40%
Koldioxid (33%) 10 60 20
Energieffektivitet (33%) 10 70 20
Miljöklass (34%) 80 100 80

SUMMA IQ 63% 73% 70%

Specialrond: SUV (16%) 59% 39% 50%
Terrängegenskaper (55%) 63 27 29
Aktiv säkerhet (15%) 37 60 59
Kupéutrymme (15%) 71 73 75
Bagageutrymme (15%) 58 31 66

TOTALT 63% 68% 69%

Underkänt

Världsklass

Vårt
val
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Jeep är totalt överlägsen vid
sidan av vägen. Dessutom har

den testets uppkäftigaste upp-
syn. Men resultatet i älgtestet

är snudd på skandal. Den
tunga bilen kasar på framhju-

len och ESP-systemet reagerar
inte på understyrning. Volvo

klarar konbanan bäst med
hjälp av ett ESP-system som
griper in tidigt, men närmast

brutalt, vilket ger bilen ett
oharmoniskt uppträdande. 

AMS 15/05 Supertest/SUV   05-07-20 12.52  Sidan 47


