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Dacia DusteR 1,5 DCI 4x4 Kia spoRtAGe 2,0 CRDI AWD Mitsubishi Asx 1,8D 4WD sKoDa
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YetI tDI 140 4x4
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”Att komma in i Kia
Sportage efter att ha kört
Dacia Duster känns som att
sätta sig i en Mercedes …”

32
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koda Yeti har hittills gått
obesegrad i våra tester.
Först körde den jämnt mot
Audi A4 allroad i en lite annorlunda jämförelse och därefter
övermannades Hyundai ix35 i
en mer konventionell suvduell.
Men klassen är populär och
som det inte räckte med XC60,
Qashqai, Tiguan, CR-V med
flera (som alla sålde bättre än
Yeti förra året) kommer nu fler
som vill ha sin bit av den fortsatt växande lillsuvkakan.
Att Kia Sportage uppstått i

helt ny version lär ingen som
ser bilen missa; kontrasten mot
den utseendemässigt tama föregångaren är slående. I det här
testet vill vi ha fyrhjulsdrift
kombinerat med dieselmotor
och Sportage 2,0 CRDi AWD
ställer då upp. Grundpriset är
247 900 kronor, 136 hästar/319
Nm står till buds.
Mitsubishi har en populär
suv i sjusitsiga Outlander, men
vill erbjuda en kompaktare
variant också. Därför kortade
man överhängen fram och bak

tallic krabat och vill vara med.
Motor är bara på 1,5 liter och
ger 109 hästar/240 Nm. Inte
mycket jämfört med övriga
men priset på 169 900 kronor
lockar. Så varsågod Dacia, in
i ledet. Med dieseldoft på våra
händer sedan tankningen drar
vi ut i vinterlandskapet.
Skoda Yeti är riktigt fin att
lotsa fram längs snöklädda,
krokiga vintervägar. Oerhört
trygg med bra grepp, samtidigt
som balansen är fin. Den driftar gärna lite lätt ut ur svängarna, men sladdar aldrig för
mycket. ESP går inte att stänga
av men tillåter en smula bus
och arbetar diskret.
Under dessa förhållanden
överraskar Kia Sportage med
att vara allra skojigast (Fotnot:
Kia som enda bil gick med något halare 240 km/h-klassade
friktionsdäck). Chassit är
mycket följsamt och balansen
mest överstyrd (roligast) av
alla. Fyrhjulsdriften är piggast
i gänget på att skicka kraft till
bakhjulen som därigenom svarar med att kliva ut i ett vidare
spår. Med ”lock”-knappen intryckt, alltså med låst mittdifferential, driftar Kia fortfarande lika snyggt, men stabilare
och med mindre svaj.
Mitsubishi ASX är i grunden trygg, präktig och lite tråkig. Utan pillande på reglagen
vill den hellre gå rakt fram än
på tvären i skarpa böjar. Men
i läge ”lock” händer det saker.
Plötsligt är även Mitsubishi
med på noterna och driftar i
böjarna, fast med stabiliteten
bibehållen. Tur att ”lock” går
att använda i alla hastigheter.
I Dacia Duster kopplas denna låsningsfunktion automatiskt ur från 60 km/h medan
ESP-systemet ofrånkomligen
kopplas in från 50 km/h. Förutom detta hittar vi den präksamt höjden på en Outlander. tigaste chassibalansen i Duster
Vips så var nya ASX född. Den – och samtidigt den sämsta. Untestade versionen heter 1,8D
der gaspådrag vet man aldrig
4WD och kostar en hundralapp
om det är bak- eller framaxeln
mindre än Sportage: 247 800
som ska dra bäst vid ett givet
kronor. Kraftresurserna hos
ögonblick.
1,8:an är 150 hästar/300 Nm.
Tråkigast
chassi/fyrhjulsMot detta tar vi fram den be- drift: Dacia. Roligast chassi/
kanta Skoda Yeti TDI 140 4x4. fyrhjulsdrift: Kia. Men det
Grundpriset på 257 800 kronor
finns fler komponenter som
är högst och tvålitersmotorn
måste hålla måttet för en fullger ifrån sig 140 hästar/320 Nm. bordad körupplevelse.
Här kunde gruppen vara
Kias styrning är mer av norsamlad, men in från en liten
mal standard. Det betyder år
grusväg kommer en brunme- 2011 bra precision, lättstyrd i

Se upp BMW X1! Kia Sportage
bjuder alltid på sladd i snön –
om föraren vill. Roligast här.

Mitsubishi ASX är normalt
trygg och svårflirtad. Men med
låst mittdiff anar vi Evo-takterna till slut.

Bästa styrningen och bra
chassibalans. Men i snön
önskar alla busfrön att ESP
gick att koppla bort helt.

stadsmanövrering men också
tendens till svänghjulskänsla i
elservon. Drivlinan är däremot
riktigt bra. Växellådan är åt det
sportiga hållet med tydliga, stadiga lägen och tvålitersdieseln
har bra register utan svackor.
Mitsubishis nykonstruerade
motor har ovanligt låg kompression (14,9:1) för att vara
en personbilsdiesel. Detta för
att minska vibrationerna. I
praktiken tycker vi dock att
Mitsubishi låtit den imponerande litereffekten gå ut över

bottendraget. Hamnar varvtalet under 2 000 varv försvinner
kraften, vilket kan störa flytet
i körningen. Växellådan är däremot smidig och lättjobbad.
Slutligen är styrningen mer åt
det alldagliga, ”eliga” hållet,
precis som Kia. Något lägre
total körglädje i ASX än i Sportage således.
Skoda Yeti kontrar med oerhört fin drivlina: motorn går
mjukast och har utmärkt register; växellådan är lika exakt
som Kias och bara Skoda lyck5/2011
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Mycket gamla Renaultdelar i Dacia Duster, som följdriktigt känns väldigt
omodern. Platta och korta framsäten, men kupérymd och sikt är bra.

Kia ökar takten och visar att man kan göra riktigt aptitliga interiörer nu
också. Bästa kvalitetskänslan och bästa framstolar/körställning. Dålig sikt.

Dacia har ett medelstort bagageutrymme. Men odelad sittdyna och att nackstöden måste bort vid fällning är två minus. Inget 12-voltuttag.

Största bagagevolymen med fem sittande har Kia. Därtill bredaste öppningen
och golvbredd. Tyvärr finns inga bra krokar och lastöglorna är små.

as bygga en elservostyrning
som inte känns elservomässig.
Totalt sett är körglädjen högst
i Yeti.
Att hoppa in Dacia är en
tidsresa bakåt på många sätt.
Beträffande körningen börjar
det med en styrning som är

Att bilarna inte är byggda för
alltför vilda turer i terrängen
förstår man när man kan läsa
följande ur Mitsubishis handbok: ”Din bil är huvudsakligen
avsedd för körning på goda vägar. Den unika fyrhjulsdriften
gör dock att du då och då kan
köra på grusvägar, till campingplatser, picknickställen
och liknande platser.”
Som med vilken gammal
Volvo 245:a som helst alltså …
Ett annat område där Duster hävdar sig hyggligt gäller
utrymmena i kupén. Ett nog så
viktigt område för den som vill
ersätta familjekombin med en
liten suv.
I Duster kan man sitta med
hög hatt tack vare bästa takhöjden och runt knäna i framsätet
är den också rymligast. Även
i baksätet hittar vi bästa takhöjden – dock var alla övriga
konkurrenter extrautrustade
med glastak. Duster har dåligt

Nils
svärD

TuFFa DusTer meD DusTer
man ska inte skratta åt Duster.
Den är en tuff typ som inte tvekar
att bita tillbaka. Första gången var
på Genèvesalongen. Jag skulle
ställa in körställning och famlade
efter spärren till rattstången då jag
skar mig på en vass plastskarv.
Förseriemiss kanske. Men döm
om min förvåning när jag satte
mig i Duster inför körning – och
skar mig igen! Duster bites back!
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väldigt vevig och diffus kring
mittläget. Dacia har lyckats
med konsstycket att skapa
sämsta styrkänslan här trots att
den har hydraulisk servo! Växellådan är sladdrig att hantera
och motorn skramlig. Till dess
försvar ska sägas att den har
bra respons och körbarhet. Av
sparsamhet har dieseln samma
varvräknare som bensinaren.
Den har en rödmarkering vid
optimistiska 6 400 varv …
Den väldigt korta förstaväxeln är bra i dragsammanhang,
men jobbig till vardags. Nej,
det blir en solklar jumboplats
i ronden Körglädje för Duster.
Däremot revanscherar sig
Duster utanför vägen. Den har
bäst markfrigång och frigångsvinklar i kvartetten – och fastnade heller aldrig, som enda
bil, när testlaget tog en oplogad
genväg. Sämst markfrigång har
Kia vars 17 centimeter är fyra
centimeter lägre än Dusters.

benutrymme bak, men är bra
på andra ledder.
Högbyggda Skoda Yeti är
den enda som kan beställas
med glastak utan att det inskränker för mycket för fullvuxna i baksätet. I Mitsubishi
och särskilt Kia blir det lite
trångt med detta tillbehör.
Benutrymmet bak är likvärdigt i Sportage, ASX och Yeti,
medan ASX har det lite trängre
för fötterna och i insteget.
I framsätet utmärker sig
återigen Yeti som luftig kring
huvudet. Mitsubishi kontrar
med bra plats på bredden och
för knän, medan Kia har bäst
utrymme för fötterna. Fotstödet för vänsterfoten håller bekvämast avstånd en bit bort.
Bagageutrymmet är ett prioriterat område hos suvköparen.
Men är det främst volym eller
flexibilitet som efterfrågas?
Helst både och, givetvis.
Kortaste strået drar Mitsu-

Mitsubishi ASX erbjuder bekväma framstolar och hög driftsäkerhet. Men
också några ergonomiska missar i förarmiljön. Okej kvalitetskänsla.

Hög och upprätt körställning i Skoda Yeti, vilket passar biltypen. Inga dumheter med knappar vid knäna och kvalitetskänslan är bra.

Mitsubishi har näst minsta bagageutrymmet. Bashögtalaren känns eftermonterad och ger inte heller det tryck man förväntar. Bra med skidlucka.

Skoda Yeti har minsta utrymmet med fem sittande – men briljerar i flexibilitet.
Separata, urlyftbara stolar och mängder med förankringsfix är standard.

”Fördelen med att bygga en hög kaross är
att ett platskrävande glastak får plats. Som i
Yeti. Sportage och ASX får problem där.”
bishi ASX. Varken med upp- eller nedfällt baksäte imponerar
utrymmet jämfört med konkurrenterna. Kunderna med
utrymmesbehov väljer storebror Outlander istället, får
man förmoda att Mitsubishi
resonerar. Lastöppningen är
lägst och något 12 voltsuttag
hittar vi inte, men skidlucka
och justerbart ryggstöd är två
tillgångar.
Dacia har något större lastvolymer och därtill bäst golvlängder med upp- respektive
nedfällt baksäte. Det går bra
att lasta långa saker men tyvärr skapas en negativ skarv
vid fällning. Insynsskyddet är

en sladdrig historia och att inte
sittdynan är delbar är en dum
kompromiss.
Kia Sportage har med sina
564 liter det klart största bagageutrymmet med baksätet intakt. Märkligt nog är volymen
med fällt säte däremot riktigt
dålig i klassen. Istället gläds
vi åt det smidiga insynskyddet
i form av en rullgardin, som
ovanligt nog går att stuva undan i golvet. En stor fördel gentemot Skodas och Mitsubishis
fasta papphyllor som riskerar
att glömmas någonstans förr
eller senare. Kias sex små ögglor att fästa lasten i ser däremot lite ynkliga ut.

I Skoda är det flexibiliteten
som imponerar. De separata
stolarna bak är skjutbara, ihopfällbara, urlyftbara och ger en
mångsidig 40/20/40-uppdelning i baksätet. Klassens rejälaste krokar till matkassar
och annat hittar vi också i Yeti.
Högsta lastöppningen hittar vi
här, men alla andra mått, som
golvlängd och bredd är tvärtom sämst i gänget. Bilen är kort
och bagagevolymen med fem
åkande är minst av alla. Men
med två åkande går stolarna
att lyfta ut varpå Yeti plötsligt
blir rymligast av alla. Som sagt:
Yeti är flexibel.
Komforten är allra bäst i

Skoda, men Mitsubishi och
framför allt Kia är inte långt
efter. Skoda glänser särskilt
med sin låga ljudnivå, följsamma fjädring och ovanligt goda
sittställning också i baksätet.
Framstolarna är bra, men inte
lysande. Koncernen brukar
bjuda på generösare framstolar
rent måttmässigt.
Kia är en tuff konkurrent
i ronden tack vare större och
riktigt bekväma och framstolar och körställning. Baksätet
är lite för skålat för allas smak,
men fjädringen är mycket bekväm. Ljudmässigt är det vägljudet som hörs.
Mitsubishi erbjuder också
breda och lagom skålade framstolar, men tyvärr sitter man
alltför upprätt i baksätet. Det
finns då ett lutningsläge till
– fast det är etter värre. Ljudnivån är godkänd i jämn fart,
men den nya motorn ger sig
ofta till känna med både ljust
5/2011
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Det finns en anledning till att Duster
är 84 450 kronor billigare än näst
billigaste bil (Yeti) med ams-utrustning (som Duster ändå inte kan
uppfylla helt). Ej modellanpassad
stereo, vajerstyrd ljushöjdreglering,
vassa inredningskanter och erbarmlig
karosspassform. Exempelvis.

dieselknatter och turbovissel.
Komfortvinnare är Skoda,
framför Kia följt av Mitsubishi.
Dacia är inte med på banan.
Fjädringen är hård, men tappar ändå dämpningen när det
går undan ordentligt. Framsto-

larna sitter man på istället för
i och körställningen är medioker. Ratten är inte justerbar i
längsled så vill man ha lagom
avstånd till den hamnar pedalerna alldeles för nära. Ljudnivån? Klart högst.

Dacia Duster känns gammal
invändigt och har också sämst
förarergonomi. Den gammalmodiga radion har liten display
och små knappar, ventilationsanläggningens reglage är lågt
placerade och små. Backspegel-

justeringen är gömd och tutan
har hamnat i rattspaken. Med
mera. Men instrumenten är
okej och färddatorbläddringen
i spaken är bra.
Mitsubishi har ovanligt
många steg i instrumentbelys-

hur fungerar de som

dragbilar?
av dessa fyrhjulsdrivna bilar är det två som har en
brukarvänlig framtoning, Dacia Duster och skoda Yeti.
De andra två utstrålar lite mer ”finbil” men med extraordinär drivlina, typiskt för nya crossoverbilar.

Det räcker inte med att utrusta
en bil med dragkrok för att få
den optimala dragbilen, det
krävs mer. Den ska ha vridstark motor, gärna lågväxel,
långt axelavstånd, överhäng
bak mindre än en meter och
bra framkomlighet. Dessutom
ska den ha bra runtomsikt.
Alla dessa klarar seriösa dragjobb som att dra upp båtar ur
sjön, husvagnen till fjällen,
hästarna till stallbacken eller
tävlingsbilen till racerbanan.
Men de gör jobbet olika bra.
De är i grunden fram36
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hjulsdrivna, men kopplar in
bakhjulen automatiskt när
framhjulen snurrar fortare än
bakhjulen. Detta sker olika
snabbt men föraren behöver
inte vrida på vred, trycka på
knappar eller koppla in fördelningslådor eller ens lågväxel
(finns inte). Inkopplingen sker
mjukt och fint, med automatik.
Dacia Duster överraskar
positivt. Den har ingen riktig
lågväxel men ettan är så lågt
växlad att den lilla motorn
klarar av att knuffa igång

Skoda

Mitsubishi

Uppe till vänster glänser Skoda med sina finesser till att
hålla pryttlar i bagageutrymmet på plats.
Mitsubishis har ett föredömligt vred att snabbt och
enkelt manövrera fyrhjulsdriftens inställningar med
(uppe till höger). En bättre lösning än att gömma samma
reglage bland en rad knappar framför vänster knä som i
Kia (till vänster).

Dacia

Kia

ningens reostat – bra – och vi
gillar också den lilla pilen som
visar aktuell medelförbrukning. Reglaget för fyrhjulsdriften är rejält och bra placerat
mellan framstolarna. Men vi
ogillar alla varningspip. Exem-

pelvis det som ljuder bara man
råkar starta bilen innan bältet är
på. Navigatorn accepterar inte
bara ort som mål och har några
språkliga konstigheter. Tyvärr
finns det några knappar för knäna att läsa av och stolsvärmek-

napparna sitter lite dåligt till.
Kia har en väl fungerande
förarmiljö där vi exempelvis
finner rattknapparna väl utformade på en ratt som är skön att
hålla i. Däremot kan man inte
dimma ner navigatorskärmen

tillräckligt och tyvärr finns en
rad knappar nere vid vänster
knä även i Kia.
Skoda bedömer vi som närmast fri från ergonomiska
missar. Det absolut mesta är
föredömligt tydligt och enkelt.

också ekipage med ansenlig
tyngd, till exempel en båtvagn
på sjösättningsrampen. Väl
uppe i landsvägfart pinnar den
på och med snäv vändradie,
låg förbrukningsökning och
bra runtomsikt kan vi, lite
överraskande, ge Dacia en fet
stämpel som klart godkänd
dragbil. Överhänget bak är kort
och bra: 82 cm. Bilen väger
cirka 1 370 kilo vilket begränsar dragvikten till just det. Med
BE-kort drar man 1 500 kilo.

ordentligt dragvillig med mer
kraft för avkopplande släpkörning. Men den förbrukar med
husvagn cirka 2 liter mer per 100
km än Dacia och den har, precis
som Mitsubishi ASX, dålig sikt
både rakt och snett bakåt. En
inte oviktig detalj när man ska
backa med släp. Överhänget
bak är anständigt men längst i
kvartetten, 91 centimeter.

en del på låga varv. Utan att
mäta kan man nästan svära
på att Dacias 1,5-litersmotor
levererar lika bra. Mitsubishis
motor tenderar att med släp
öka sin förbrukning något mer
än Kia. Hill Holder-funktionen
är definitivt bra när man med
släp startar i motlut.

Kort överhäng bak (76
cm), stora
sidorutor
även längst
bak och den
drar 2 000
kilo. Bilen
torbjörn stålenhag
är kort och
redaktör på husdet märks i
vagn & camping
stadstrafik.
Lättparkerad,
kvartettens snävaste svängradie
på småbilsriktiga 10,3 meter och
mycket bra runtomsikt. Ovanpå
allt är förbrukningsökningen
med släp måttligast av alla:
Skoda Yeti är den bästa dragn
bilen av dessa fyra.

Kia sportage är en betydligt vassare bil med flera fina
dragbilsegenskaper, inte minst
utgör max dragvikt på 2 000
kilo en lockelse, men det kräver
BE-körkort. Beskare droppar att
svälja blir det när man läser in
sig på bilens data. Den drar 640
kilo mindre eller bara 1 360 kilo
utan E-kort. Men den behåller
en bra fjädringskomfort även
med en husvagn. Här är motorn

Mitsubishi asX är en bil med
en radda avancerade teknikaliteter. Inte minst har den
därigenom ett ganska maffigt
effektuttag ur 1,8-litersmotorn.
Bilen är stabil kopplad till släp.
Axelavståndet, 267 cm, som
är tre centimeter längre än
på Kia bidrar också till detta.
ASX har ett överhäng bak på
83 cm. Bilen lider av att vare
sig med eller utan BE-körkort
kunna dra mer än 1 400 kilo
men klarar den vikten utan
problem. Motorn tappar dock

sKoDa Yeti är det seriösa valet.
Den är kantig, lättlastad, full av
finesser och den känns som en
riktig suv. Åtminstone formen.
Den har ingen lågväxel och den
har inte mekaniska differentialer men den har Haldex av
senaste generationen och den
inger förtroende som dragare.

5/2011
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Dacia har något platta dynor, sämst
benutrymme men är luftig för övrigt.

Kia har goda utrymmen – undantaget uppåt. Panoramataket stjälper.

Mått
Testbilens tj.-vikt/maxlast, kg
Dragvikt B/BE, kg
Längd/axelavstånd, mm
Bredd/höjd, mm
Markfrigång, mm
Frigångsvinklar, f/b, °
Tankstorlek, liter
Bagagevolym, l (VDA)
Innerbredd, f/b, mm
Innerhöjd, f/b, mm
Däckdimension, mätvärden
Däckdimension, test-/fotobil
Prestanda
0–80 km/h, sek
0–100 km/h, sek
0–120 km/h, sek
0–140 km/h, sek
80–120 km/h på 4/5/6:an, sek
Toppfart, km/h
Bromssträcka från 100 km/h
Kalla, olastad m
Kalla, lastad m
Varma, lastad m

Mitsubishi
ASX 1,8 D 4WD

R4/1 461
R4/1 995
R4/1 798
109 vid 4 000
136 vid 4 000
150 vid 4 000
240 vid 1 750
319 vid 1 800–2 500
300 vid 2 000
6/–
6/6
6/–
2 650/–
2 150/2 100
2 600/–
4WD/auto 4WD, 4WD,
4WD/4WD, lock
4WD/2WD, 4WD, Lock
Lock

Skoda Yeti
TDI 140 4x4
R4/1 968
140 vid 4 200
320 vid 1 750
6/–
1 950/1 950
4WD/auto

1 473/371
1 369/1 500
4 315/2 673
1 822/1 625
210
30,0/36,0
50
475–1 636
1 410/1 435
1 005/975
215/65 R 16 H
215/65 R 16 R M+S

1 746/394
1 360/2 000
4 440/2 640
1 855/1 635
172
28,1/28,2
58
564–1 353
1 500/1 470
980/960
235/55 R 18 H
225/60 R 17 V M+S

1 661/399
1 400/1 400
4 295/2 670
1 770/1 625
195
19,2/30,1
60
419–1 219
1 460/1 480
1 020/955
215/60 R 17 H
215/60 R 17 R M+S

1 675/415
1 410/2 000
4 223/2 578
1 793/1 691
180
19,0/26,0
60
405–1 580
1 445/1 440
1 040/980
225/50 R 17 W
225/50 R 17 R M+S

7,9
11,9
18,6
27,9
–/10,1/13,6
168

7,4
11,2
16,8
25,1
9,4/11,5/16,6
181

8,0
11,6
16,6
22,8
8,1/10,8/13,1
198

6,9
10,2
15,3
21,6
–/11,6/14,4
190

40
41
41

37
38
39

41
42
42

39
40
41

diesel
5,6/9,0 +61 %
145/233
(M+S-däck)
69
73
75
(2WD)
66/67
52/50
59,8/58,8
121,5/116,1

diesel
5,7/8,7 +53 %
149/227
(M+S-däck)
68
71
73

diesel
5,7/7,9 +39 %
150/208
(M+S-däck)
68
71
74

diesel
6,0/7,4 +23 %
159/196
(M+S-däck)
66
69
72

67/68
47/46
57,1/58,2
119,6/117,2

–/–
–/–
–/–
–/–

66/64
47/53
61,6/59,5
121,5/118,6

169 900:–
190 750:–
Std/std/Ja
Std/–
–/–
Endast fram
3 år/10 000 mil
6 år
3 år
2 508:–
2 596:–
16 046:–
29 938:– (15,7 %)
2 891:–

247 900:–
277 800:–
Std/std/Ja
Std/–
Std/–
Standard
7 år/15 000 mil
12 år
3 år
2 712:–
3 789:–
29 450:–
39 950:– (14,4 %)
3 700:–

247 800:–
283 200:–
Std/std/Ja
Std/–
Std/–
Standard
3 år
12 år
3 år
1 998:–
7 086:–
28 198:–
40 050:– (14,1 %)
3 750:–

257 800:–
275 200:–
Std/std/Ja
Std/–
Std/–
Standard
2 år
12 år
3 år
3 222:–
2 743:–
14 996:–
36 050:– (13,1 %)
3 675:–

39:23
6 538:–

47:36
7 894:–

46:72
7 787:–

43:19
7 199:–

B
fr äst
ig å
ng

Motor
Typ/cylindervolym, cm3
Effekt, hk r/min
Vridmoment, Nm r/min
Antal växlar, man/aut
R/min högsta vxl, 110 km/h
Drivning/driftslägen

Kia Sportage
2,0 CRDi AWD

Hö
v4 jd s
5
2 0 e da n
10
!

Dacia Duster
1,5 dCi 4x4

Skoda har bra sitthöjd och även
takhöjd, trots glastak. Fast dyna!

Men klimatanläggningen har
lite små knappar och temperaturinformationen är delvis
dold. Alla gillar inte den lågt
placerade växelspaken (speciellt jämfört med Kias sportigt
höga) och parkeringshjälpen
vore värd en knapp på panelen.
Kia överraskar med att inte
bara bjuda Skoda på en tuff
match i kvalitetskänsla utan till
och med vinna fajten. Sportage
38
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Milkostnad4)
Månadskostnad4)

Dy

ASX har en fluffig och bekväm dyna
bak, men ryggstödet är för upprätt.

Bränsleförbrukning l/100 km
ECE-norm/test ±
CO2 g/km ECE/testber.
Buller i kupén dB(A)
80 km/h
100 km/h
130 km/h
Körprov (tom/lastad km/h)
Älgtest, ingångsfart
Älgtest, utgångsfart
Slalom, 18 m
Filbyte
Ekonomi
Grundpris
Pris med ams-utrustn.1)
Krockkuddar vä/hö/urkoppl.
Sidokrockkuddar fram/bak
Pisksnärtsskydd fram/bak
Krockgardin
Fabriksgaranti
Rostskyddsgaranti
Vagnskadegaranti
Fordonsskatt/år
Service t.o.m. 4 000 mil
Reservdelar + jobb2)
Värdeminskning per år3)
Förmånsvärde (ams-utr.)

r
int pg a
er ko
va rt
lle a
r

Med bromssystemets reaktionstid.

Fotnot: 1) ams-utrustning utöver standard: Antisladdsystem (Dacia), klimatanläggning (Dacia end. manuell luftkonditionering), Elhissar bak (Dacia), farthållare (ej till Dacia), xenon (ej till
Dacia), regnsensor (ej till Dacia), Alufälgar 17”, metalliclack, parkeringshjälp bak, radio med CD (Dacia). 2) Urval av reservdelar och jobb. 3) Enligt bilpriser.se utslaget på 4 år/8 000 mil. 4)
Skatt, försäkring (Folksam 7–10 skadefria år, 40 år), bränsle 12,00 kr/l, olja, däck, service och reservdelar + värdeminskning utslaget på 2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräknad på 25 %
egen kontantinsats med inkluderad utebliven avkastning (5 %). Resterande belopp lånat till ränta av 6,95 %.

testBetYG/BÄstA BILeN totALt

4

2

3

1

Dacia Duster
Kia sportage
mitsubishi asX
skoda Yeti
Har knappt bland nya ger vill ha-känsla och sticker inte ut positivt är bäst på nästan allt.
bilar att göra, faktiskt.
kämpar näst bäst. någonstans egentligen. Överlägsen vinnare.

HH

HHHH

Körglädje
Styrning
Chassi
Motor & växellåda

2
2,5
2

Diffus styrning, studsigt, understyrt chassi,
småsladdrig växellåda
och klen motor. Nej.

Komfort
Sitta fram
Sitta bak
Fjädring
Ljud

2
2,5
2,5
2

Dålig körställning
och simpla framstolar.
Platta dynor bak.
Struttig fjädring och
högljudd motor.

Fram
Bak

4
3,5

Enda bil utan glastak
och rymligast fram.
Dålig benplats bak.

Bagageutrymme
Min volym
Max volym
Flexibilitet

3
3,5
1

Hyggliga volymer men
nackstöd måste ur vid
fällning och sittdynan
är ej delbar.

ekonomi
Driftkostnad & värdeminskning
Driftsäkerhet och garantier

5 Klassens lägsta pris 3
3,5 skojar man inte bort. 4

Kanonchassi med ﬁn,
överstyrd balans. Bra
motor för biltypen och
distinkt växellåda.

5
2,5
4
3

Bekväma, rejäla
framstolar. Väl smal
skålning bak. Mjuk
och bekväm fjädring
samt okej ljudnivå.

3
3,5

Bred och ﬁn men
också låg i tak både
fram och bak.

5
0,5
2,5

Riktigt rymlig med
användbart baksäte.
Smart förvaring av
insynsskyddet.

HH

Understyrt chassi
om inte ”Lock” är
på. Bottensvag motor
som vaknar med varv.

4
2,5
3,5
3

Tjocka, sköna dynor
både fram och bak.
Tendens till småstruttighet i fjädringen.
Närvarande motorljud.

3,5
3

Bra bredd fram, men
lågt i tak även här.
Trängst insteg bak.

2,5
0,5
2

Blir inte heller riktigt
slät vid fällning och
rymden är också
sådär. Bra skidlucka.

HH

miljö & energi
Koldioxid/personkilometer
Energieffektivitet/person

2
2

Fick jobba hårt för att
hänga med. Törstigast.

vill ha – i klassen
Design
Kvalitetskänsla
Karisma

3
0,5
2,5

Viss råbarkad charm,
men den är för risig
att köra för att attrahera på allvar.

HH

2
5
4,5

Liten volym som kan
bli störst om den
höga ﬂexiiliteten
utnyttjas (stolar ut).

Är ännu inte testad av
Euro NCAP. Storebror
Outlander erhöll fyra
stjärnor år 2007.
Knäkrockkudde för
föraren är positivt.

HHHH

HHHH

HHHHH
5
Ja
Ja
Nej
Ja
4

HHH
2,5 Har start/stopp och
3 hushåller hyggligt.

HHHH
2,5
3
2

Ganska oattraktiv
form och saknar
tyvärr karaktär i övrigt
också.

Testad av Euro NCAPoch fått högsta betyg
för whiplashskyddet.
Bra sikt och funktionell förarmiljö gör sitt.
Knäkrockkudde för
föraren är positivt.

HHH
3 Mjukaste motorn går
3,5 också snålast.

HH

Kia växer på detta
område. Riktigt läcker
design och dessutom
ﬁn byggkänsla.

HHHH
4,5 ”Land Rover i
4 miniatyr”-looken
både fungerar och
4,5 charmar.

totAL:

HH

HHH

HH

HHHHH

INDex:

57

98

100

136

Körglädjebetyg + Miljöbetyg
0–100 [s] + Drivmedelskostnad [kr/mil]

-index

=

OväNTaT HaBeGär!
skoda Yeti mot tre nykomlingar,
så låter uppdraget. Avgjort på
förhand? Icke! Jag ser nya Kia
Sportage, och drabbas av oväntat
habegär! Formen är kanonﬁn,
interiören mysig och köregenskaperna ruggigt underhållande.
Precis det man vill ha i en bruksbil.
Jag skulle montera ordentliga
dubbdäck och garva hela vintern!

HHHH

HHH
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
3

Testad i nya Euro
NCAP-testet med
högsta betyg för
whiplashskyddet.
A-stolparna är tyvärr
tjocka och bakåtsikten är också dålig.

HH

4
4,5
3,5

3,5
4

Högt i tak men ordinär för fötter och knän
fram. Luftigast bak.

HHHH

HHHH

2,5 Tyngsta bilen vill ha
2,5 rätt mycket diesel.

HH

Medelbra stolar fram
och bak, men utmärkta sittställningar.
Mycket hög fjädringsoch ljudkomfort.

3 Dyr service och högst 4 Näst billigast efter
pris, men också högst
Dacia, snålast motor
4,5 driftsäkerhet.
3,5 och
värdebeständig.

Måttligt bra andrahandsvärde och
förbrukning tynger.

HHHH

Lyckligtvis säljs
5
svenska bilar med
Nej
ESP, trots allt. Ingen
krockgardin i baksätet. Nej
Att torkarna inte går
Nej
igång automatiskt vid
Ja
vindrutespolning är
4
smått traﬁkfarligt.

3,5
3,5
4,5
4

H

HHH

Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
2,5

Harmonisk helhet och
ovanligt bra elservo.
Len och bottenstark
motor. Effektivt chassi.

HHH

HH

HHHH

HHHH
4
4,5
4,5

HHH

HHH

HH

säkerhet
Euro NCAP?
Strålkastarrengöring standard?
Godkänd sikt?
”Pre Safe”?
Whiplashskydd?
Förarergonomi

3
3,5
3,5

HHH

HHHH

Kupéutrymme

HHH

3
5
4,5

JOHN
arGelaNDer

känns riktigt gedigen och därmed tas en historisk skalp.
Samtidigt kan vi konstatera
att både Kia och Mitsubishi
tar lika bra betalt som Skoda
för sina bilar. Med den utrustning vi tycker man bör välja till
(ams-utrustning) blir faktiskt
Skoda näst billigast efter Dacia.
Experiencepaketet täcker upp
alla luckor utom metalliclack
och motsvarande gäller även
Kias komfortpaket. Att välja
det 30 000 kronor dyra Businessutförandet till ASX vore
inte nödvändigt om nu inte xenonljusen och parkeringshjälpen låg just där.
I slutändan blir Skoda Yeti
ekonomisk- (efter Dacia) och
även totalvinnare. Den sopar
sonika rent i rond efter rond.
Tvåan Kia erbjuder ett intressant alternativ. Så icke ASX.
Dacia? Nej, den jokern drar
och klättrar okej, men höll ej. n

I alla tester ger vi betyg i stjärnor.
Som tillägg premierar vi bilar som är
roliga OCH miljövänliga.

testBetYG/BÄstA suVeN

2

Dacia Duster
räddar ansiktet en del
när terrängen blir tuffare. Alltid något.
specialrond – suv
Markfrigång & frigångsvinklar
Dragvikt B-kort
Dragvikt E-kort
Kupéutrymme
Bagageutrymme

2

Kia sportage
klarar sig hyggligt
utanför vägen och är
en bra dragbil.

HHH
4,5
4,5
1
4
2,5

Duster har små
överhäng och står lite
högre på fjädrarna.
Det ger fördelar i
terrängen. I viss mån
vettig dragbil för
B-kortsägaren.

4

mitsubishi asX
lyckas inte här heller.
Gör särskilt E-kortsägaren besviken.

HHH
3
4,5
3
3,5
2,5

Klarar sig bra som
vardagssuv. Är exempelvis en bra dragbil
och klarar också
enklare strapatser
med annat än asfalt
under hjulen.

1

skoda Yeti
är inte den terrängbil
formerna lovar. Tvärtom. Men resten!

HH
3
5
0,5
3,5
1,5

Hävdar sig lika bra
som Kia utanför
vägen, men har litet
bagage och ynklig
E-kortsvikt. Utmärkt
dragbil för B-kortsägare dock.

HHH
2,5
5
3
4
4

Ta det försiktigt
i terrängen men
dragbilsvikterna och
egenskaperna övertygar. Precis som bilens
utrymmen.
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