Begagnat SuBaru OutBack 2009–
begagnat

ford mondeo 2007-2012

Pålitlig och dragvillig

arBetShäSt
arBetShäSt
Den var först ut som ”skogsmulle” redan 1994 och är sedan länge favorit
dragbilen för folk med hästsläp. Fyrhjulsdriften är ett starkt skäl för
Subaru Outback, men kvaliteten och utrymmena väger tyngst.

I

dag finns biltypen hos flera namnkunniga tillverkare och heter Allroad, Scout,
Alltrack och Cross Country. Men japanska Subaru var först med att höja
markfrigången på en fyrhjulsdriven kombi
(Legacy) och förse karossen med diverse
skyddslister för att tåla lite tuffare tag vid
sidan om landsvägen. Året var 1994 och
modellen fick namn efter den vidsträckta
australiska ödemarken, The Outback.
Femton år senare presenterades den
fjärde generationens Outback med helt ny
teknik och design – den bil som våra läsare
betygsatt här efter två, tre år och några tusen mil på svenska vägar.
Subaru har under åren skapat sig en image
som ”det felfria bilmärket”, genom upprepade förstaplaceringar i ägarenkäter världen
över. I Sverige har märket toppat kundnöjdhetslistan Autoindex tre år i rad. Det är därför inte så överraskande att främsta köpskälet för Subaru Outback är ”kvalitet”.
Ägarna litar på att en Subaru håller, och
betygskommentarerna bekräftar att det
stämmer. ”En bil man kan lita på till hundra procent, både när det gäller driftsäkerhet
och framkomlighet”, säger Lars-Göte Löfdahl, som kör en Outback 2,0D -10.
Betyget för ”problemfri” blir 91 på vår
hundrastegsskala, exakt samma som för
Audi A4 Allroad.
I Bilprovningens sista redovisning av
besiktningsresultat 2010 (för modellåret
2007), noterades modellrelaterade fel hos
1,0 procent av alla granskade bensindrivna
Subaru Legacy kombi. Motsvarande siffra
för medelbilen var 2,3 procent felaktiga.
I besiktningsrapporten från tyska Dekra
2012 redovisas Legacy kombi i körsträckeklassen 5 000–10 000 mil. Av de kontrollerade bilarna var 78,5 procent ”utan väsentliga fel”, att jämföra med klassens medelbil,
där 75 procent var felfria. Även i fråga om
”mindre fel” och ”allvarliga fel” var Legacy
bättre än medelbilen.
Under rubriken ”typiska fel” rapporterar
Dekra slitna, ibland spruckna, bromsskivor
och ojämn/svag bromsverkan. Även ut-

”Den bara går och går …”
Tord Unevik, Outback 3,6 R

Björn BergMan
Otillräcklig kupévärme i sträng kyla.

Ömtålig lack.

Spricka/rost ovanför
bakluckan.

Torkarmotor bytt i
servicekampanj.

Vi kan med rätta säga att det är erfarenheten som talar när vi redovisar betygssiffror
och kommentarer från det testprotokoll
som alla bilägare kan fylla i på ams-sajten
automotorsport.se. Bakom betygen står
verklighetens ägare till den aktuella bilmodellen. En annan enkät, dock med anonyma
svar, är konsumentundersökningen Autoindex. Nästan tolv tusen svenska privata
bilägare har sagt sitt om sin bil (årsmodell
2005–2011) och sitt bilägande. Tre år i rad,
2009–2011, toppades listan av Subaru, som
då hade ”Sveriges nöjdast bilägare”. I år
blev det strid på kniven och Lexus vann med
två indexpoäng före Subaru.
I kategorin fyrhjulsdrivet 2007–2010
(svar från Sverige, Norge, Danmark) blev
det lika tajt, och BMW X3 vann hårfint före
Subaru Outback.
Subaru utger sig inte för att vara premium (sämst på ”kvalitetskänsla” i vår tabell),
men för ägarna är det faktisk kvalitet som
gäller. Och då ligger Subaru på den absoluta
premiumtoppen!

Så tyckte teStlaget
”Lättstuvat bagage och rymlig kupé. Baksätet bland de bästa i klassen. Mjuk komfortinriktad fjädring, lätt och något syntetisk
styrkänsla.” Så sammanfattade Nils Svärd
nya Outback 2,5i i ams nr 6/2010. Därefter
kördes den ”civila versionen” Legacy kombi
med boxerdieseln i ett sjubilstest, där den
vann totalt med god marginal och utsågs till
testets bästa kombi.
Efter motorkonvertering i Trollhättan finns
Outback som ”världens enda fyrhjulsdrivna
bil med gasdrift”. Den är miljöklassad och
får 40 procent minskat förmånsvärde.
”Men cvt-transmissionen lägger sordin på
körglädjen, summerar John Argelander i ams
nr 13/2012.
Fel på lås till baklucka.
Nyckelfri-systemet
har krånglat.
Kupéfläkt slutade
fungera.

nötta länkarmsbussningar bör man se upp
med, enligt Dekra.
Dessa defekter förekommer inte i
vår ägarenkät, och bland de få punkter
som återkommer där nämns strul med
funktionstangenter i ratten samt svaga
strålkastare och ömtålig lack. Resten är
enstaka fel, som i de allra flesta fall har
åtgärdats på garantin.
Som näst viktigaste köpskäl för Outback,

en bra bit efter kvaliteten, anges ”utrymmen”, och i betygstabellen utklassar den
konkurrenterna när det gäller både baksäte
och bagageutrymme.
Tredje köpskälet är ”ekonomi” och det
återspeglas i vinnande betyg för både
bränsleförbrukning och totalekonomi, en
bra bit före både Audi A4 och VW Tiguan.
”Körglädje” förekommer också som
köpskäl och bakom detta ligger helt klart

EGR-ventil har bytts.

Svagt helljus, ej
bixenon.
Legacy kombi testad i nr 4/2011. Köp
i Newsstand eller
läs på webben!

MOdellhIStOrIk SuBaru OutBack
1994: Premiär som chassihöjd variant på Legacy kombi.
1998: Ny upplaga baserad på
tredje generationen Legacy kombi.
2003: Ny generation med lite
större kaross och uppstyvat chassi.
2008: Premiär för världens första
boxerdiesel, med 150 hästar och
350 Nm.
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Radiokontroller i
ratten har strulat.

2009: Senaste generationen,
baserad på femte generationens
Legacy kombi. Cirka decimetern
längre och klart rymligare än föregångaren. De ramlösa sidorutorna
slopas. Parkeringsbromsen är
elektrisk, sköts nu med knapp på
instrumentpanelen.

2010: Steglös transmission
(Lineartronic) tillkommer. Sexcylindermotorn förstoras från 3,0 till 3,6
liter och 260 hästkrafter. Varianten
2,5 GT med turbo och 265 hästar
tillkommer.

I näSta nuMMer
peugeOt 308
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den permanenta fyrhjulsdriften, som lovordas av flertalet ägare.
”En helt suverän vinterbil”, säger HansOle Bång om sin 2,0D -09.
Åtta av tio Outback-ägare uppger att de
inte haft några problem alls. Likaså uppger åtta av tio att de kan tänka sig att välja
samma modell igen, med facit i hand. Det
är en märkestrohet på samma nivå som för
Audi A4 Allroad och Volvo XC60.
”Detta är min femte Subaru på raken!”,
säger Ola Bergh som kör en 2,5i -10.
Det är alltså i stort sett mycket nöjda
ägare som kör Subaru Outback. På önskelistan står dock automatlåda i kombination
med dieselmotorn – vilket inte erbjuds i
dag. Men steglös automat till dieseln kommer före sommaren 2013, säger man på
Subaru Sverige.
Då lär ännu fler Outbackägare bli ännu
n
nöjdare.

ägarnaS Skäl

ägarkOStnad
Skatt
Försäkring1)
Kamremsbyte (inkl. v-pump)
Intervall kamrem, mil/år
Urval reservdelar2)
Fyra sommardäck3)

Subaru Outback
2,0D -10

Audi A4 Allroad
2,0 TDI 170 -10

VW Tiguan
TDI 140 4x4 -11

Volvo XC60
D5 185 hk -09

3 565:–
7003:–
Kedja
–
27 313:–
5 560:–

2 647:–
5 550:–
Kedja
–
24 705:–
6 088:–

3 565:–
6 074:–
(11 149):–
Koll fr 9 000/6 år
14 658:–
3 844:–

6 217:–
7 311:–
Rem
i.u.
29 010:–
6 140:–

”Underbar fyrhjulsdrift!”
Tommy Berglund, Outback 3,6R -11

Förarplatsen är ergonomiskt helt okej. Bildskärm med backkamera är standard, navigator tillval.

1) Folksam, 7–10 skadefria år, 40 år, boende i villa i Stockholmsområdet. 2) Utvalda reservdelar – inkluderar bland annat bromsklossar, bromsskivor, strålkastare och stötdämpare fram. Regelbunden service tillkommer, där intervallen styrs av bilens kördata
och kostnaden bestäms av de nödvändiga åtgärderna. 3) Billigaste premiummärket i standarddimension för modellen.

teStfakta
Testförbr. (ECE-norm) l/100 km
Längd/axelavstånd, mm
Bredd/höjd, mm
Bagage VDA, liter
Dragvikt, B-kort/E-kort, kg
Tjänstevikt, kg
Euro NCAP

Subaru Outback
2,0D -10

Audi A4 Allroad
2,0 TDI 170 -10

VW Tiguan
TDI 140 4x4-11

Volvo XC60
D5 185 hk -09

6,3 (6,4)
4 775/2 745
1 820/1 605
526–1 726
1 415/1 700
1 615
HHHHH

6,5 (6,4)
4 721/2 805
1 841/1 515
490–1 430
i.u./1 700
1 685
HHHHH

7,9 (6,0)
4 433/2 604
1 750/1 470
505–1 510
i.u./2 000
1 650
HHHHH

9,1 (8,3 aut)
4 630/2 775
1 890/1 715
490–1 455
995/2 000
1 816
HHHHH

Fyrhjulsdriften, dragförmågan och den rejäla markfrigången (20 cm) uppskattas stort av ägarna. Många drar hästsläp och ett vanligt omdöme är att Outback är en mycket bra vinterbil.

ägarBetyg

BegprISer

KVALITET är ägarnas främsta köpskäl för Outback.
Varumärket har stabilt tillförlitlighetsrykte och vinner
ofta kvalitetsundersökningar.

Nypris 2012
2012 (1 000 mil)
2011
2010
2009
2008

Subaru Outback
2,0D

Audi A4 Allroad
2,0 TDI 170

VW Tiguan
TDI 140 4x4

Volvo XC60
D5-D3 163 hk

334 000:–
273/18
245/30
221/34
186/37 (gamla)
–

350 000:–
317/09
294/16
271/23
–
–

307 000:–
283/08
252/16
230/23
210/30
191/36

380 000:–
359/05
319/16
268/25
237/34
–

Bilhandlarpriser gäller bilar som rullat 1 500 mil per år. Siffran efter priset (i jämna tusental)
visar värdefallet i procent. Privatköp sänker priset 20 000–30 000 kronor på nyare bilar.

MOtOralternatIv
Motoralternativ i urval, Subaru Outback 2009–
Motortyp, transmission

UTRYMMEN är köpskäl nummer två. Outback är
rymligast i klassen för både åkande och bagage och
utklassar konkurrenterna i betygstabellen.

2,5i bensin, B4, 6-vxl manuell, fyrhjulsdrift
2,5i bensin, B4, Lineartronic (steglös), fyrhjulsdrift
3,6R bensin, B6, 5-vxl automat, fyrhjulsdrift
2,0D diesel, B4, 6-vxl manuell, fyrhjulsdrift

SNiTTbiLEN

78 %
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Tyskland: 12 500 euro
(243 st. på www.mobile.de)
2010, 2,5 bensin, 167 hk, auto,
9 900 mil, svartmet. Hildesheim.

Audi A4 Allroad
2009–2012

VW Tiguan
2008–2012

Volvo XC60
2009–2012

77

80

80

80

73

82

77

Körglädje

82

83

81

77

86

84

90

64 % Bränsleförbr.

81

74

64

64

66 % Totalekonomi

81

70

72

71

Motor

75

70 %

Bagage

86

69

63

77

71 %

Baksäte

90

70

83

80

83

81

86

88

79

93

72 %

Fjädring

80

Effekt, hk

81 %

Utseende

65

167
167
260
150

8,6
8,4
10,0
5,9

77 %

Kvalitetskänsla

79

Italien: 22 500 euro
(24 st. på www.subito.it)
2010, 2,5 bensin/gas, 167 hk, auto,
5 900 mil, silver.

86
Fortfarande
törstig?

80 % Förarmiljö

80 % Problemfri

Audiklass!

91

85

86

91

91

88

90

Oslagbar?

74 %

Bilförsäljare

86

87

77

87

72 %

Service/verkstad

83

82

76

86

70 %

Märkestrogen

80

80

75

81

87 % Bra köp

88

85

92

93

72 %

80

80

78

82

HHHHI

HHHHh

HHHH

HHHHH

Totalbetyg

läs tabellen så här:

Sverige: 212 000 kr
(205 st. på www.blocket.se)
2009, 2,0D, 150 hk, man, 11 500
mil, vit, drag, alufälg.

Subaru Outback
2009–2012

Förbr.
l/100 km EU

OM du vIll IMpOrtera: OutBack 2009–

EKONOMI är det tredje viktigaste köpskälet. Outback
slår medtävlarna rejält när det gäller både bränsleförbrukning och totalekonomi.

kOnkurrenterna

69 % Ljudnivå
79 %

Bagageutrymmet hör till de största i klassen med 526 liter
under insynsskyddet med baksätet i normalläge.

Betygssiffrorna är genomsnittet av ägarnas betyg för
repektive modell och årgångsintervall. Tio procent är
riktigt uselt, 100 procent är världsklass. Värdena längst
till vänster är genomsnittet för alla ägartestade bilar på
automotorsport.se (i skrivande stund 23 088 betyg).
Grön siffra = lika med eller bättre än genomsnittet,
röd siffra = sämre. Totalbetyg är genomsnittet av
samtliga delbetyg. Stjärnorna speglar totalbetyget
enligt ams-redaktionens skala för respektive bilklass.

VW är alltid
VW...

AUDI A4 ALLROAD: Kom 2009 som en höjd A4 Avant
quattro med hasplåtar och takrails. Facelift 2012. En
bensinmotor (2,0 211 hk) och tre dieslar(143, 177 och
245 hk) erbjuds.

VW TIGUAN: Premiär i Frankfurt 2007, därefter säljsuccé globalt. Har tvärmonterad fyrcylindrig motor och
finns med framhjulsdrift alternativt Haldex fyrhjulsdrift.
Fick större facelift 2011.

sveriges bästa köpguide!

auto motor & sports begbilsanalyser bygger på ägarnas egna erfarenheter av sin bil och av återförsäljarna.
Ingen annan tidning ger så snabbt information om hur
en ny bilmodell infriar köparnas förväntningar. Gå in
på www.automotorsport.se och avdelningen ”Testa
din bil” och sätt själv betyg på din bil. 23 088 läsare
har gjort det hittills. 100 procent är ett ouppnåeligt,
genomsnittligt högsta betyg från läsarna.

VOLVO XC60: Premiär i Genève 2008 med fyrhjulsdrift
(AWD). Säljstart på hösten. Framhjulsdriven version
2009. Motorerna har uppgraderats och D5 har haft
163, 185 och nu senast 215 hästar.
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