
Mercedes 320 CDI och BMW 330d.
Har Mercedes gjort det denna gång – byggt 

en BMW-dödare? Vi kör nya C-Klass och 
jämför med BMW. Text: Thomas Berggren. 

Foto: Charlie Magee. 
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Ju mer vi provocerar den 
nya C-klass står det klart att 
Mercedes skapat en härlig 
kurvkramare…

8/2007
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Det är som vanligt. Det är en enda fråga 
som man nästan febrigt söker svaret på 
varje gång Mercedes lanserar en ny C-

klass, nämligen; har den nya Mercan den dyna-
miska kvaliteten att spöa BMW 3-serie eller är 
den bara ytterligare en i raden av wannabees?  
      Frågan är aldrig helt enkel att besvara, först 
är det många mil som måste köras, inlednings-
vis i en BMW 330d och därefter ett par längre 
pass bakom den snygga treekrade ratten i vårt 
val, helt nya Mercedes 320 CDI Avantgarde.

Den släta, välpolerade spanska asfalten, på 
härligt kurvrika och kuperade bergsvägar kring 
Valencia ger oss visserligen inte svaret på hur 
bilarna kommer att uppföra sig på slitna svens-
ka vägar. Men de första indikationerna är ändå 
tydliga.

I kurvor av den karaktär där vår BMW näs-
tan intuitivt söker sig till apex, skärningspunk-
ten, för att därefter fl yta igenom utgången på 
strykjärnsmanér känns Mercedes nya C-klass 
en smula stressad. Men bara en smula. 

Samtidigt noterar vi att nya C-klass rollar lite 
mer än BMW, delvis en effekt av att fjädringen 
är styvare i 330d. BMW känns klippfast i kur-
vorna och släpper nästan aldrig taget. Och när 
det ändå sker är trycket på bakhjulen så stort 
att gummit strax hugger tag i vägen igen.

Nya C-klass är i allt mjukare. Till slut, när 
farten blir för hög så släpper bakändan på nya 
C-klass, men angenämt nog både mjukt och 
kontrollerat och framför allt utan de för BMW 
så karaktäristiska småsläppen. 

Dock, BMW 330d tillåter lite högre kurvhas-
tighet och har ett klart övertag med en mer kris-
pigt känslig, kobrasnabb och exakt styrning. 
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Men ju mer vi provocerade Mercedes nya C-
Klass står det klart att Mercedes den här gång-
en har skapat en härlig kurvkramare – fast ända 
fram till 3-serie-landet har Stuttgart inte nått.

Däremot är nya C-klass så nära 3-seriekva-
lité i chassidynamik att skillnaderna i grepp, i 
styrning och kurvuppförande bara blir uppen-
bara först när man kört en stund med den ena, 
därefter tar ett längre pass i den andra.

Greppet är alltså en smula bättre i BMW, 
likaså chassibalansen som är helt neutral i die-
seln från München. Men om BMW-föraren kom-
mer för fort in i kurvan kan bayraren under vissa 
förhållanden lite överraskande understyra ett 
kort ögonblick initialt, detta upplevde vi aldrig i 
nya C-klass vars balans snarare är en smula åt 
det överstyrda hållet.

Men skillnaderna är, det förtjänas påpekas, 
små och jag är inte helt övertygad om att utfallet 
kommer att bli detsamma på vägarna hemma 
i Sverige. 

När vägarna är så ojämna och spåriga som 
våra slitna landsvägar i mellansverige hänger 
väguppträdandet till stor del på stötdämparna 
och Mercedes har jobbat hårt med just den 
detaljen och lanserar nu vad man kallar Agility 
Control. 

I nya C-klass sitter en ny typ av stötdämpare, 
försedd med en extraventil som är öppen under 
normal körning och ger mjuk, följsam färd. Men 
så fort man börjar köra fort och krafterna ökar 
stängs ventilen och dämparen hårdnar i sin 
aktion.

För den som kör riktigt aktivt fi nns dessutom 
som tillval ett elektroniskt styrt dämparsystem, 
med sju sensorer som kontrollerar bilens upp-

Nya C-Klass trivs utmärkt 
på krokvägarna, delvis tack vare 

härliga dieselmotorn i 320 CDI.
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trädande. Systemet är kopplat till en mer direkt 
utväxling av styrningen samt snabbare gas-
respons plus snabbare växlingar om bilen har 
den sjuväxlade automatlådan. Systemet, Agi-
lity Control, gör körupplevelsen mer sportig och 
känslan i både styrning och chassi är god.

Möjligen kan enstaka förare störas en smula 
av rattens storlek i nya C-Klass. Vid riktigt aktiv 
körning är det en fördel med mindre rattkringla 

– just en sådan, greppvänlig som säkert inte av 
en tillfällighet fi nns just i BMW 330d.

Men matchen mellan nya C-klass och dess 
3-seriemotståndare avgörs ingalunda här, på 
de kurviga vägarna i bergen sydväst om span-
ska Valencia – eftersom bilupplevelsen inte bara 
handlar om apex och förarens kurvupplevelse. 

Den handlar i lika hög grad om utrymme och 
bagage, om ljud-, fjädrings- samt rullkomfort. 
För att nu inte tala om designupplevelsen eller 
säkerhet både i passiv och aktiv form. Så låt 
oss skärskåda vad Mercedes ställer upp med i 
den hårdnande matchen om Europas premium-
bilköpare i mellanklassen.

Det är en tydligt större C-klass vi åker i, fem 
centimeter längre och fyra centimeter bredare. 
Men än mer viktigt är det ökade axelavståndet, 
upp med knappt fem centimeter. 

Dessa, plus några ytterligare centimeter 
har främst kommit baksätespassagerarna till 
godo. I sin nya skepnad är C-klass klart större i 
baksätet än exempelvis BMW:s 3-serie och det 

märks framför allt på att man nu till och med 
kan sträcka lite på benen.

Baksätet är bekvämt för två, med skön 
dyna och fast, stöttande rygg. I BMW 330 sitter 
man trängre med benen och hjulhusets delvisa 
inträngning i kupén gör att de två passagerarna 
sitter närmare mitten i BMW-kupén. Därmed 
känns det trängre än vad det i själva verket är 
medan nya C-klass i jämförelse känns både 
bredare samt betydligt rymligare i baksätet.

Även i framsätet är Mercedes nya C-klass 
några centimeter större än BMW. Nya interi-
ören med lite lägre instrumentpanel och snyggt 
placerade multimediaskärm kontrasterar därför 
klart mot BMW:s mer intima kupé. Instrument-
brädan i 3-serien, som böjer in mot kupén i mit-
ten, medverkar istället till att BMW-kupén känns 
mindre luftig än nya C-klass.

Körställningen karaktäriserar vi däremot 
som snäppet bättre i BMW. Föraren kan i 3-
serien välja att sitta lägre ner mot golvet och 
därmed få ratten i en rakare vinkel framför sig 
vilket känns mer naturligt. Skillnaden kanske 
kan upplevas som liten i detta avseende men 
den fi nns likafullt.

Den BMW 330d vi körde var försedd med 
sportpaket och hade därmed de mycket fi na 
framstolarna med utdragbar främre del av av 
sitsen samt pneumatisk reglering av sidostödet. 
Denna förarstol är helt överlägsen den ganska 
hårda och stumma standardstol som normalt 

Två tydliga karaktärer, båda med sportig 
profi l och dragvilliga motorer…

sitter i 3-serien och sportstolen tillåter långa 
körpass i bästa komfort innan ryggen tröttnar.

I Mercedes C-klass fi nns ingen utdragbar 
framdel av sitsen men i gengäld är den tillräck-
ligt lång. Och framstolarna i nya C-Klass är klart 
bekvämare jämfört med föregångaren, de har 
en tydlig ”rumpgrop” och därutöver god stött-
ning av ryggen.

Man färdas alltså mycket behagligt i nya C-
klass som generellt har en något mjukare fjäd-
ring än BMW. Både 330d och Mercedes 320 CDI 
rullar på breda 45-profi ldäck och priset för det 
fi na väggreppet blir som alltid ett visst däckljud. 

Men även uppe i toppfart visade sig Merce-
des C-klass vara förvånansvärt väl ljuddämpad 
och subjektivt upplevs BMW lite mer ljudkäns-
lig i högre farter. Fast den här matchen avgörs 
slutligen först när decibelmätaren sagt sitt i ett 
större test på hemmaplan.

Mercedes förefaller ha tänkt mer på de 
åkandes komfort än BMW. Kupén i nya Mercan 
innehåller fl era och bättre förvaringsfack och i 
detta avseende överglänser Stuttgarts nya den 
lätt åldrande bayraren.

Inredningskvalitén måste sägas vara i det 
närmaste dött lopp mellan nya C-klass och 
BMW 330. I nya C-klass känns materialen av 
god kvalité och knappkvalitén är till och med 
lite bättre än i BMW:n.

Som vanligt hos Mercedes numera kommer 
även nya C-klass att fi nnas i tre olika utföran-
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Snyggt och prydligt i Nya C-klass, 
men fl er knappar än i BMW. Även C-
klass får nu multimediaratt mellan 

sätena och detaljkvalitén är fi n.

0708_Cklass_3serie.indd   13 07-03-27   12.30.40



8/200714

Den ändlösa kampen
Prestanda eller komfort? Kriget mellan Mercedes och BMW i mel-
lanklassen känns en smula som att vilja äta kakan och ändå ha den kvar. 
Bilarna ska helst ha M3-prestanda och ändå ge de åkande samma komfort 
som hos S-Klass, vilket naturligtvis inte går. Den ena eller den andra egen-
skapen blir till slut lidande. Men Mercedes gjort ett bra jobb med 3-serien 
som förebild vad gäller kördynamiska prestanda och nu får bayrarna se 
upp. Nya C-klass är förbaskat bra, helt enkelt. 

Thomas Berggren

Mercedes 320 CDI

Motor: V6, 2 987cm3, 224 hk vid 3 800 r/min, 
510 Nm vid 1 600 – 2 800 r/min.

Kaross: L/b/h 4 581/1 770/1 447 mm.  
Tomvikt 1 700 kg.

Prestanda: (enl tillv)  Acc 0 – 100: 6,9 s. 
Toppfart: 248 km/h. Bränsleförbr: 
7,5 – 7,9 l/100 km.

Pris: 429 900:– Aktuell: Nu.

Motor, prestanda, utrymmen, komfort.

Priset, förbrukning.

Nya C-Klass har det mesta; sportighet, atti-
tyd, prestanda och komfort. Men det kostar.

TEKNISKA DATA
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BMW 330d

Motor: R6, 2 993 cm3, 231 hk vid 4 000 r/min, 
500 Nm vid 1 750 r/min.

Kaross: L/b/h 4 520/1 817/1 418 mm.  
Tomvikt 1 610 kg.

Prestanda: (enl tillv)  Acc 0 – 100: 6,7 s. 
Toppfart: 250 km/h. Bränsleförbr: 
6,5 l/100 km.

Pris: 366 000:– Aktuell: Nu.

Motor, chassi, prestanda, förbrukning.

Lite trång baksäte, bagageutrymme. 

En av marknadens körgladaste dieslar som 
även tillgodoser många komfortbehov.

+
-
=

den, med tillnamnen Avantgarde, Elegance eller 
Classic – där de två senare har tonvikten lagd 
på komfort medan Avantgarde är den sportiga 
profi len som har hämtat grillen, med den stora 
stjärnan i mitten, från SL-modellerna.

Motormässigt har vi nu avsmakat V6-dieseln 
i 320 CDI och jämfört med bayerns raka sexa i 
330d. Det betyder 224 C-klasshästar mot 231 och 
ett vridmomentsförhållande som är nästan likartat; 
510 Nm för Mercedes och 500 jämt för BMW.

Det är ingen dålig gissning att Mercedes 
benchmarkat sig mot 3-serien och visst är det 
dragvilliga, underbara motorer båda två.

Men det kommer mera. Från Stuttgart kom-
mer nya fyrcylindriga motorer; till C180 en kom-
pressormatad 156-hästare, till C200 Kompres-
sor en 180-hästare. På dieselsidan ser nya 220 
CDI med 170 hästar, 400 Nm och en förbruk-
ning på runt 6,1 l/100 km spännande ut.

Så småningom lär AMG-versionen komma 
men då har vi redan nått år 2008.

För att återvända till vår duell kan vi även 
konstatera att Mercedes satsar stort på olika 
tillbehör. Här fi nns allt från Harman Kardon-ljud 
till navigator, iPod samt telefonanslutningar och 
aktiva strålkastare, både huvudstrålkastaren 
och kurvljus.  Och det fi nns åtskilliga detaljer 
med epitetet ”aktiv” eller ”adaptiv”, exempelvis 
bromsar, bromsljus eller krockkuddar.

Men vilken av den nya C-klass 320 CDI eller 
BMW 330d skulle jag välja att köra över alperna 
på småvägar? Ni vet redan svaret. �

Baksätet i nya 
C-Klass (t v) är fl era 

centimeter rymligare 
på alla ledder, jäm-

fört 3-serien.
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