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BMW X5, Mercedes ML och range rover SporT

02/2012

öfVre
arbetarklass
Tuff kamp i hamnen:
nya Mercedes ML möter
Range Rover Sport och
BMW X5. Vi startar dieselmotorerna och ser vem
som är kung i suvklassen.
Text: Nils Svärd/Dani Hayne. Foto: Hans-Dieter Seufert.

D

et kan vara onödigt
spännande att inte veta
hur djup vattensamlingen är eller hur djupa hjulspår det är bakom nästa krök.
Men suvar ger en känsla av
styrka och framkomlighet. De
galopperar orädda genom terrängen likt Marlboro-cowboyens svarta hingst.
Samtliga i testtrion är perfekta flyktbilar för både lantligt hästfolk och innerstadens
advokater som vill undkomma
vardagen och fortsätta där allmän väg slutar.
Men kan man njuta av naturen OCH köra suv? Finns det
plats för stora suvar i tider av
starkare miljöfokus eller är det
bara kompaktsuvar och fyrhjulsdrivna kombibilar – som

vi testade i förra numret – som
går framåt?
För att ge bilklassen ett högre existensberättigande i allmänhetens ögon har Mercedes
valt att utrusta nya ML med
Bluetec-teknik. Det är en ureabaserad katalysator som, enligt
Mercedes, minskar kväveoxidutsläppet med 90 procent och
ska klara de kommande utsläppskraven Euro 6, som träder ikraft först 2014. Baspriset
för en ML 350 CDI Bluetec är
576 000 kronor.
Närmast i instegspris är den
bekanta BMW X5 som hängt
med sedan 2007 – här representerad av 30d med ett grundpris på 535 000 kronor.
Äldst i gänget är lyxsuvarnas lyxsuv, Range Rover, som
02/2012
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”NaVigatioN, skiNNstolar, adaptiVt chassi/luftfjädriNg
iNgår i raNge roVer – meN kostar extra hos tyskarNa.”
funnits med tilläggsnamnet
Sport sedan 2005. Att inneha
en Range Rover-nyckel kostar
minst 649 000 riksdaler. Dock
kommer SDV6 med riklig utrustning redan i SE-paketet.
Lägger vi till ams-utrustning

som lämpar sig i dessa ädla
vagnar – med navigation, läder,
adaptivt chassi/luftfjädring
(allt standard i Range Rover) –
hamnar samtliga kring 670 000.
Både X5 30d och Range Rover SDV6 har relativt nyligen

fått uppdaterade motorer och
åttastegade automatlådor. Men
de skiljer sig i vilka vägar som
de prioriterar. BMW har inga
extra hjälpmedel för körning
utanför vägnätet, utöver Hill
Decent Control.

Range Rover tar sitt offroad-arv på allvar och kommer
standard med ”Terrain-wheel”system som anpassar bilens inställningar till underlaget.
Mercedes har ett ”on & off
road-paket” där man kan få
100 procents låsning på två axlar samt centerdiffen.
En av Mercans starkaste kort
är V6-motorn. Den är diskret i
miKael
Johnsson
TesTcheF
Klassresa i mörKreT
Så här i vintermörkret får strålkastare och baklyktor ta över
karossens arbete när det gäller att
förmedla bilens visuella intryck.
Range Rover Sports design håller
jag för mycket lyckad och bra med
pondus i linjerna. Dagtid. Men baklamporna imponerar inte i mörker!
Man kommer i kapp ett par runda
och små gluggar. Är det en småbil?
Ett skåp från Posten? Nej, uj, det
var ju en stor Range Rover.
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BMW X5

erbjuder en bekant cockpit med god
förarergonomi. iDrive fungerar numera väldigt smidigt för att navigera
mellan menyerna. Instruktionsbok
finns även elektroniskt.

Mercedes ML

är också bekant i mångt och mycket,
trots en helt ny generation. Mercedes
bibehåller sin utformning. En nyhet är
dock att farthållarspaken nu är under
blinkersreglaget – precis som på nya
B-klass. Luftfjädring finns som tillval.

Range Rover Sport

delar inredning med sitt större syskon
och läderarbetet imponerar. Med nya
ZF-lådan finns Jaguars ”hockeypuck”
som växelväljare. Det gör att det
gamla vredet till körprogrammen har
ersatts av knappar. Två lika stora rattar på mittkonsolen hade antagligen
gett upphov till förrartabbar …

stadstrafik, tyst på motorvägen
och starkast i trion med imponerande 620 Nm. Enligt EU-

Är den stora suven död?

Rykten gör gällande att stora suvar
tappar i popularitet nu när bränslet
är dyrt och det blir allt fler kompakta
suvar på marknaden.
Ser vi på försäljningssiffrorna för
dessa tre vagnar finner vi att ryktet
om suvens död är överdrivet. Bortsett
från normala fluktuationer för generationsbyten (X5 kom 2007) håller sig
försäljningstalen på en förhållandevis
konstant nivå.
Jämför vi med stora kombibilar ser
vi att det inte finns någon korrelation
mellan stora kombibilar och suvar
inom samma märke. Fluktuationer i
försäljningen av kombibilar påverkar
inte suvförsäljningen.

normen ska den inte vara törstigare än förra generationens
bensin-Polo (6,8 l/100 km.)

I verkligheten är det nästan
omöjligt att härma dessa siffror.
Även om ML var den snålaste i

testet blev förbrukningen hela
43 procent högre i verkliga förhållanden. Men man måste till-

Försäljningsstatistik 2005–2011

Vi undersöker om stora suvar som X5, ML och Range Rover har tappat i popularitet de
senaste sex åren och jämför dem med den interna konkurrensen från stora kombibilar.
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Range Rover Sport

kräver lite arbete innan baksätet är nedfällt – ett
arbete man måste göra oftare än hos de andra två
då bagagevolymen är klart sämre i Range Rover.
Förutom med nedfällt säte då Range Rover är bland
de största i klassen. Den kortaste karossen ger
inte bara minst bagage. Benutrymmet är också det
kortaste i klassen.

BMW X5

byggs i USA och har en tvådelad baklucka – en fiffig lösning som den delar med den USA-anpassade
Volvo XC90. Karossformen gör att det är högt upp
till lastgardinen och enligt VDA-normen sväljer X5
respektabla 620 liter bagage. Tyvärr blir det varken
plant eller särskilt stort bagageutrymme när man
fäller baksätet. Maximalt sväljer den 1 750 liter –
endast 80 liter mer än 530d Touring.

Standardutrustningen är riklig även i
SE-utförandet och xenonljusen ingår.

”sport är som alltid ett relatiVt begrepp och i deNNa
trio hade ordet tour passat bättre.”
stå att 9,7 ändå är en helt okej
siffra för en 2,2-tons stadsjeep
med högt luftmotstånd och
en sexcylindrig motor på 258
hästkrafter.
BMW X5 xDrive 30d – som
är testbilens fullständiga namn
– må inneha den svagaste motorn i trion med 245 hästar och
540 Nm, men vid rödljusen är
28
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BMW den snabbaste sprintern.
En effektiv drivlina kombinerat med lägsta tjänstevikt är
förklaringen. Viktskillnaden
på 76 kilo till Mercedes upplevs som ännu större när man
kör bilarna. X5 är betydligt
mer lättfotad än ML och byter
kvickt riktning när föraren så
önskar.

Range Rover Sport är med
marginal tyngst i gänget. I
mångt och mycket maskerar
den vikten på 2,4 ton väl, men
i detta sällskap går det inte
att trolla bort vikten till fullo.
SDV6 är inte lika pigg på att
styra in i tvära kurvor, styrresponsen är segare och känslan av att det är många kilo i

rörelse förstärks med störst karossrörelser.
Sport är som alltid ett relativt begrepp och i denna trio
hade ordet Tour passat bättre.
Range Rover är skön på långa
turer och sväljer en imponerande mängd prylar. Maximal
lastvikt är hela 730 kilo.
Interiören andas lyxyacht.
Känslan grumlas dock något
av en tillkrånglad pekskärm.
Här märks Range Rovers högre ålder kontra konkurrenterna. Men trots bilens storlek
är kupéutrymmet trängst i
trion. I synnerhet har baksätet
sina begränsningar med minst

Mercedes ML

är den stora lastfraktaren i testtrion. Här går det att
få ett helt plant lastgolv utan skarvar när baksätet
fälls ned. Nästan 700 VDA-liter ryms som bäst
under insynsskyddet och blir till 2 010 efter ommöblering av baksätet. Det stora bagaget har inte
tillkommit på bekostnad av baksätet som även det
är rymligast i gänget.

Trots ett facelift känner vi igen linjerna
på X5, som numera heter xDrive 30d.

Under det nya skalet finns dubbla
triangellänkar fram, McPherson bak.

MIKAEL LINDStröM OM bäStA tjäNStEbILSvALEt

Företaget: Lyxsuvar för nästan 700 000 kronor hör
inte till de vanligaste tjänstebilarna. De är oftast lika
ouppnåeliga i ett företag som för en privatperson.
Inköpspriserna för bilarna är likvärdiga. Men i totalkostnadskalkylen är Range Rover klart dyrast, till följd av ett
sämre prognostiserat restvärde, cirka 42 procent, än de
övriga två: BMW 47 procent och Mercedes 44 procent.
Det låter inte så mycket, men de höga inköpspriserna
ger kraftiga effekter. BMW:n är 70 000 kronor billigare
för hela innehavsperioden jämfört med britten, och
27 000 kronor billigare än Mercedesen. Fast det företag
som tar in de här bilarna, bryr sig mindre om bilens
faktiska kostnad, än att hålla mycket speciella anställda
nöjda. Om föraren är lika nöjd med BMW:n eller Mercan
som Range Rovern, styr man inköpet ditåt.

TJäNSTEBILSKALKyL (1 000 MIL/åR PRIVAT + 1 000 ML/åR I TJäNST)
X5 xDrive 30d

ML 350 Bluetec

RR Sport SDV6

TCO (exkl. bränsle)*

450 600

477 300

519 800

Företagskalkyl
Bilersättning 6,50 kr/tjänstemil, 36 mån

19 500

19 500

19 500

TCO/mån

13 058

13 800

14 981

Soc avg/mån

3 139

3 171

3 171

Totalt/mån

16 198

16 971

18 151

* Total Cost of Ownership, 36 mån/6 000 mil (leasing halv moms, drift exkl. moms, 6,5 % ränta).
Total Cost of Ownership beräknar hela innehavskostnaden, från köp och drift till försäljning och värdeminskning.
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Svagast i trion, men har minst antar kilon att släpa på.
Snabbast från stillastående och vi mätte upp
0–100 km/h på endast 7,5 sekunder.

Den nya SDV6-motorn kopplas numera ihop med en
åttastegad automatlåda från ZF, precis som BMW.
Dock klart långsammast av de tre.

Starkast kraftkälla med 258 hästar och 620 Nm.
Trots detta snålast i gänget enligt normen
– och skillnaden växer i verkligheten.

EkonoMi: Så MyckET dyrarE är dET aTT köra Suv än fyrhjuLSdrivEn koMbi!

Att det är dyrare att köra suv är knappast en överraskning. Frågan är bara HUR mycket mer det kostar?
Låt oss därför jämföra denna testtrio med de fyrhjulsdrivna kombibilarna från förra numret. Den största posten är en större värdeminskning räknat i kronor.
Suven håller värdet bättre, men då inköpspriset är högre blir det ändå 10 000 mer per år i ren värdeminskning. Även när värdefallet avtar har suven högre
driftkostnader med högre skatt och högre bränslekostnad. Räkna med 6 000–7 000 mer per år i bränslekostnader.
Står du och väljer mellan en X5 eller en 530d xDrive? Då får du räkna med ett påslag av 2 000 kronor mer i månaden.

Ekonomi
Grundpris
Pris med ams-utrustn.1)
Bränslekostnad/år2)
Fordonsskatt/år
Försäkring/år
Service t.o.m. 9 000 mil/antal
Reservdelar + jobb3)
Värdeminskning per år4)
Förmånsvärde (ams-utr.)
Milkostnad5)
Månadskostnad

5)

Audi A6 Avant
3,0 TDI q

BMW 530d
xDrive Touring

Mercedes E 250 CDI
4Matic Kombi

BMW X5
xDrive 30d

Mercedes ML
350 Bluetec

Range Rover
Sport SDV6

485 000:–
569 400:–
22 111:–
3 069:–
5 384:–
27 315:–/3 st.
30 123:–
76 850:– (13,5 %)
8 208:–

506 900:–
585 200:–
25 398:–
2 712:–
4 890:–
0:–/3 st.
41 482:–
79 050:– (13,5 %)
8 429:–

482 900:–
557 400:–
21 812:–
3 987:–
5 215:–
15 511:–/3 st.
46 069:–
76 600:– (13,4 %)
8 000:–

535 000:–
669 900:–
31 075:–
5 058:–
5 700:–
0:–/3 st.
45 590:–
87 500:– (13,1 %)
10 525:–

576 000:–
675 900:–
28 983:–
4 242:–
6 290:–
15 540:–/3 st.
i.u.
87 725:– (13,0 %)
10 650:–

649 900:–
675 500:–
32 868:–
6 843:–
5 207:–
5 800:–/3 st.
53 890:–
91 625:– (13,6 %)
10 641:–

75:13

75:24

74:49

86:42

87:01

91:65

12 521:–

12 539:–

12 416:–

14 403:–

14 502:–

15 275:–

Fotnot:
1) ams-utrustning utöver standard: farthållare, regnsensor, läderklädsel, stolsvärme bak, 17-tums alufälgar (18-tum för suvarna), navigation, adaptivt chassi/luftfjädring (gäller bara suv), usb-ingång, metallic, bagageavdelare samt parkeringshjälp fram/
bak. 2) Testförbrukning, 2000 mil/år, dieselpris á 14,94, dagspriset den 4 jan. 2012. 3) Urval av reservdelar och jobb. 4) Enligt bilpriser.se utslaget på 4 år/8 000 mil. 5) 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 %.

I förra numret testade vi fyrhjulsdrivna familjebilar med starka motorer. Som en suv, fast med konventionella karossformer.
Hur mycket dyrare är det att vara suvägare istället för kombiägare? Vi gör en snabb sammanställning.
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plats för benen. Fram finns en
bred mittkonsol som stjäl plats
i cockpit.
Bättre plats är det i X5. Baksätet är kanske inte det största
i klassen, men det är långt till
islagsytor. Ännu bättre är det
i framsätet där BMW kan erbjuda de skönaste stolarna som
både är mjuka och behagliga
samtidigt som de erbjuder ett
fast stöd för de flesta kroppsformer.
Den storleksmässiga måttstocken i klassen heter ML. På
andra bänkraden finns det gott
om plats. Kupén har en luftig
inramning och man sitter också skönt fram som bak.
Testbilen är utrustad med
både luftfjädring med adaptiva
dämpare samt ett nytt anti-

”ml 350 har ett
Nytt aNtikräNgNiNgssystem kalllat actiVe curVe
system – meN Vi
bleV iNte impoNeraNde. tVärt om.”
krängsystem kallat Active Curve System. Det handlar om aktiva krängningshämmare, men
vi blev inte imponerade. Tanken är att systemet ska ”platta
till” dåliga vägar genom att
minska karossrörelserna över
vägens gupp och gropar.
Men på riktigt dålig väg och
på kullerstensgator i städerna
överkompenserar
systemet
och färden känns onormal och
inte särskilt bekväm. På slätare
asfalt är det tvärt om och ML
tuffar på med lugn, avslappnad
gång. Likaså är bilen och styrningen föredömligt riktningsstabil vilket är extra uppskattat
under långa motorvägsstinter.
När vi närmar oss testsummeringen står det klart att nya
ML har imponerat mest på oss
rent ingenjörsmässigt. Generösa kupéutrymmen och stort bagage är två viktiga punkter för
biltypen. Den nya V6-dieseln
ger inte bara lägst förbrukning
i verkliga förhållanden utan
med Bluetec-tekniken håller

TESTfakTa

Motor
Typ/cylindervolym, cm3
Effekt, hk r/min
Vridmoment, Nm r/min
Antal växlar, man/aut/drivning
Lågväxel
R/min högsta vxl, 110 km/h
Mått
Uppmätt tjänstevikt, kg
Totalvikt/maxlast, kg
Släpvagnsvikt, B/E, kg
Längd/axelavstånd, mm
Bredd/höjd, mm
Tankstorlek, liter
Bagagevolym, l (VDA)
Innerbredd, f/b, mm
Innerhöjd, f/b, mm
Markfrigång, mm
Frigångsvinklar, f/b, grader
Rampvinkel, grader
Däckdimension, standard
Däckdimension, testbil
Prestanda
0–80 km/h, sek
0–100 km/h, sek
0–120 km/h, sek
0–140 km/h, sek
0–180 km/h, sek
80–120 km/h 5/6:an, sek
Toppfart, km/h
Bromssträcka från 100 km/h
Kalla, olastad m
Kalla, lastad m
Varma, lastad m

BMW X5
xDrive 30d

Mercedes ML
350 Bluetec 4Matic

Range Rover Sport
SDV6

R6/2 993
245 vid 4 000
540 vid 1 750
–/8/4WD
Nej
–/1 700

V6/2 987
258 vid 3 600
620 vid 1 600
–/7/4WD
Nej
–/1 900

V6/2 993
256 vid 4 000
600 vid 2 000
–/8/4WD
Ja
i.u.

2 175
2 775/580
745/3 500
4 857/2 933
1 933/1 776
85
620–1 750
1 565/1 525
1 020/970
222
25,5/22,7
19,8
255/55 R18
255/50 R19 V

2 251
2 950/699
550/3 500
4 804/2 915
1 926/1 796
70
690–2 010
1 555/1 535
1 030/1 000
202
26,0/i.u.
i.u.
235/65 R17
255/50 R19 W

2 445
3 175/730
325/3 500
4 783/2 745
1 928/1 784
84
450–2 013
1 510/1 490
985/970
172–227
30,3–34,6 / 26,0–29,0
20,0–25,0
255/50 R19
255/50 R19 Y

5,1
7,5
10,8
15,0
29,3
aut
222

5,2
7,7
10,8
15,1
28,6
aut
224

6,0
8,9
12,6
17,3
34,0
aut
200

37,5
37,8
37,5

36,4
37,1
37,1

37,8
37,5
37,8

diesel
7,4/10,4 +41 %
195/274

diesel
6,8/9,7 +43 %
179/255

diesel
8,8/11,0 +25 %
230/288

61
63
66

60
62
66

61
62
66

535 000:–
669 900:–
Std/std/nyckel
Std/–
Std/–
Std/std
35 700:–
26 000:–
22 800:–
9 200:–
3 200:–/7 900:–
2 år
12 år
3 år
5 058:–
5 700:–
0:–/3 st.
45 590:–
87 500:– (13,1 %)
10 525:–
86:42

576 000:–
675 900:–
Std/std/elektr.
Std/4 000:–
Std/–
Std/std
19 600:–
30 200:–
10 400:–
10 500:–
2 600:–/4 500:–
2 år
30 år
3 år
4 242:–
6 290:–
15 540:–/3 st.
i.u.
87 725:– (13,0 %)
10 650:–
87:01

649 900:–
675 500:–
Std/std/elektr.
Std/–
–/–
Std/std
Standard
Standard
Standard
6 600:–
Std/Std
3 år/10 000 mil
6 år
3 år
6 843:–
5 207:–
5 800:–/3 st.
53 890:–
91 625:– (13,6 %)
10 641:–
91:65

14 403:–

14 502:–

15 275:–

Med bromssystemets reaktionstid.

Bränsleförbr. 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
Ekonomi
Grundpris
Pris med ams-utrustn.1)
Krockkuddar vä/hö/urkoppl.
Sidokrockkuddar fram/bak
Pisksnärtsskydd fram/bak
Krockgardin fram/bak
Adaptivt chassi/luftfjädring
Navigator
Läderklädsel
Dragkrok, avtagbar
USB/Bluetooth
Fabriksgaranti
Rostskyddsgaranti
Vagnskadegaranti
Fordonsskatt/år
Försäkring/år
Service t.o.m. 9 000 mil/antal
Reservdelar + jobb2)
Värdeminskning per år3)
Förmånsvärde (ams-utr.)
Milkostnad4)
Månadskostnad4)

Fotnot:
1) ams-utrustning utöver standard: farthållare, regnsensor, läderklädsel, stolsvärme bak, 18-tums alufälgar, navigation, adaptivt chassi/luftfjädring, usb-ingång, metallic, bagageavdelare
samt parkeringshjälp fram/bak. 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 %.
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TESTbETyG/bäSTa biLEn ToTaLT
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range rover sport
BmW X5
mercedes ml
är bästa valet sett till körvinner klart utan svaga sidor. lockar med känslor. I övrigt
inga delsegrar. Åldern märks
ronderna. Tappar på förnuftsAldrig sämre än tvåa och
på sina ställen.
ronderna.
många rondsegrar.
Körglädje
Styrning
Chassi
Motor & växellåda

4,5 Bästa chassibalans och kvick i 4,5 Bästa motor i gänget. Styrning- 3,5 Vikten ligger Sport i fatet. LångDet här är X5:ans
passar biltypen med vilsam
sammast i undanmanövrarna
5 reaktionerna.
4 en
4 och
bästa rond ...
programering. Klart efter X5 i
den nya motorn får kämpa.
4,5
5 konbanan trots liknande vikt. 4 Styrningen är lite långsam.

Komfort
Sitta fram
Sitta bak
Fjädring
Ljud

5 ... tillsammans med komfortronden. Det adaptiva chassit
4 och
de fina framstolarna lyfter
4,5 X5 till något mer än endast en
körmaskin
i suvklassen.
5

HHHHh

ML de övriga utsläppen nere.
Mercedes brukar aldrig rumma på säkerheten och nya ML
får också högsta säkerhetsbetyg
efter fint resultat i EuroNCAP.
Ute på vägnätet har den en balanserad och lugn gång, men
skippa antikrängsystemet.
BMW X5 imponerar genom
den bästa mixen av underhållande köregenskaper samt högsta
fjädringskomfort. Köper du din
suv på enbart körmässiga egenskaper är X5 din blivande vagn.
Range Rover Sport är åldermannen i gänget och hänger
inte med på alla fronter. Men
är det kompetens utanför vägnätet som prioriteras håller
n
Range Rover högsta klass.
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Mer standardbetonade framstolar dock härligt avlastande
på långfärd. Skön sittställning
bak. Aktiv krängningshämmare
passar inte dåliga vägar.

5
5

Ett rymdskepp. Stora innerutrymmen i fokus under utvecklingen …

4,5
5
5

… som också kommit bagaget
till godo. Raka karossidor ger
utrymmen på topp. Dessutom
helt plant vid fällning.

3
4

Ägarnas kvalitetsbetyg på
väg upp efter svackan för 10
år sedan.

5
Ja
Ja
Ja
Ja
4

Full pott i Euro NCAP. Även
whiplashskyddet fick bästa
möjliga resultat. Nya ML har
de senaste PreSafe-systemen
(en del är dock tillval). Både
den aktiva och passiva säkerheten tillhör alltså det absoluta
toppskiktet.

HHHHh

Kupéutrymme

”det är bara
merca som Vågar
sätta ett miljöemblem på karosseN. med bluetec
klarar ml350 de
kommaNde euro
6-kraVeN.”

HHHHh
4,5
4,5
4
5

HHHH
4,5
3,5
3,5
5

Bekväma framstolar. Bak är
sittställningen sämre än hos
de andra. Rullar också hårdare
över skarvar som luftfjädringen
inte förmår att svälja.

4
3

Bred mittkonsol tar plats fram.
Kort benutrymme bak.

2
5
3

Kort bagage, men sväljer
mycket med fällt baksäte. Dock
konstig skarv vid fällning.

HHHHH

HHHh

Fram
Bak

4,5 Inte rymligast i klassen, men
kupé fram. Trängre
4 generös
bak utan att vara litet.

Bagageutrymme
Volym, min
Volym, max
Flexibilitet

3,5
3
2,5

ekonomi
Driftkostnad & värdeminskning
Driftsäkerhet och garantier

3 Dyr, men för att tillhöra ett
de dyraste segmenten är
3,5 av
milkostnaden godkänd.

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

Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
4,5

miljö & energi
Koldioxid/personkilometer
Energieffektivitet/person

1,5 Törstig. Så är det. Men eneri förhållande till den
2,5 gieffektiv
höga vikten.

Vill ha – i klassen
Design
Kvalitetskänsla
Karisma

4 En av de bättre bättre suvarna 3,5 Den allmänna känslan är hög, 5
höga utslag på ”vill hamen visst var föregångaren
4,5 ger
4,5 snyggare?
3,5
mätaren.”
4
4
5

HHH
Söker du en storlastare är inte
X5 din vän. Det finns större
utrymmen i klassen. Ej plant
vid fällning.

HHHHH

HHHh

HHHh

HHHHh
Ej Euro NCAP-testad. Föregångaren hade dock fem
stjärnor. Saknar de senaste
PreSafe-systemen. I övrigt är
utrustningen god och aktiva
nackskydd finns. God förarergonomi.

HHHh

HHH
2,5 Klart dyrast att äga. Faller mest
3,5 och högst driftkostnad.

HHHHH

HH

HHH
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
3

HHh

Aldrig testad i Euro NCAP. Saknar också aktiva nackskydd
och moderna PreSafe-system
lyser med sin frånvaro. Här
märks åldern som mest.
Pekskärmen och störst spridning på knappar ger endast
godkänd förarergonomi.

HH

2 Snålast i ECE och skillnaden är 1,5 Törstigast i test, men väger
större i verkliga förhål2,5 ännu
2,5 också mest.
landen.

HHHH

HHHH

HHHHh
Range Rovers starkaste sida.
Den här VILL testlaget ha när
rationella argument skalats
bort.

ToTaL:

HHHH

HHHHH

HHH

indEX:

105

117

87

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

=

-index

TESTbETyG/bäSTa STora SuvEn

3

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

1

2

BmW X5
mercedes ml
Passar bättre på vägen än
Bästa storsuven som hästutanför. Gör sig bäst med drag- gårdsägaren vill ha den. Hög
krok och E-kort.
dragvikt och stort bagage.
specialrond – suv
Terrängegenskaper
Dragvikt B-kort
Dragvikt E-kort
Kupéutrymme
Bagageutrymme

HHHh
3
0,5
5
4,5
3

Kräver E-kort för att bli dragbil
och gör det då riktigt bra, precis som de övriga. Näst bästa
markfrigång och frigångsvinklar på par med ML. Bagageutrymmet sväljer endast ett
mindre camping-kit.

range rover sport
Är bäst utanför vägnätet.
Ingen annan är nära. Tappar på utrymmen, igen.

HHHH
3,5
0,5
5
5
5

Lägsta markfrigången i gänget.
On & Off-paket ger dock
spärrfunktion på drivpaketet.
Förlorar toppbetyget på den
höga totalvikten (B-kort omöjligt vid drag). Vinner på bästa
utrymmen.

HHHh
4,5
0,5
5
3,5
3,5

Terrängen är Range Rovers
gebit. Här finns lågväxel, höjbar
luftfjädring med då bästa
markfrigång och frigångsvinklar. Drar lika mycket som de
andra med E-kort men omöjligt
lite med B-kort.

