
MER LÄSNING!
BILSPIONEN: BMW 3-SERIE SOM 
REN ELBIL • BEGAGNAT: SKODA 
KODIAQ • BLUFFMAKARE PÅ 
BLOCKET • VI TESTAR ÅTGÄRDAD 
TOYOTA  RAV4 • SONYS ELBIL

LYXIGA LADDHYBRIDER
Porsche Cayenne E-Hybrid möter Range Rover P400e  
Si4 PHEV. Må det längsta namnet vinna. Eller?
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MINI COOPER ELBILPROVKÖRD

SNABBA AUDI RS Q8  
– TOPPAR 305 KM/H
0-100 km/h på 3,8 sekunder. Håll i er!

SKODA CITIGO E  
– BILLIG OCH BRA
Utmanar Renault Zoe med vettigare pris!

6 SMASUVAR
LÅNGRESA MED LOTUS EVORA GT410
161 mil hem från England med körglädje i fokus!

Toyota C-HR Audi A1 Citycarver Kia XCeed Skoda Kamiq Renault CapturNissan Juke

DUELL

 PROV- 
KÖRD!  PROV- 

KÖRD!



Audi A1 Citycarver 30 TFSI Proline S tronic • Kia XCeed 1,4 T-GDI 140 hk DCT Advance Plus • Nissan Juke DIG-T 117 DCT Tekna • Renault Captur Intens TCe 155 EDC • Skoda Kamiq TSI 150 DSG Style • Toyota C-HR 2,0 Hybrid Launch Edition

S
må terrängbilar är inget nytt. 
Modellnamn som Vitara, Jimny 
och RAV4 är gamla bekantskaper. 
Men för tio år sedan hände något. 
Nissan kom på att man kunde 
bygga en bil som hette Juke som 
inte alls var lika terränggående eller 
praktisk som Vitara och gänget, 
utan i stället var en ren designpro-

dukt som talade till köparnas känslor. Juke 
blev en storsäljare och stilbildare som på sätt 
och vis kan sägas vara orsaken till att vi i dag 
står med ett överflöd av liknande små suvar 
till hands.

Botten är nådd! Botten av storleksskalan, alltså. Nu 
är det dags för sex av marknadens minsta suvar att 
bekänna färg mot varandra när nya Nissan Juke ställs 
mot Audi A1 Citycarver, Kia XCeed, Renault Captur, 
Skoda Kamiq och Toyota C-HR.
TEXT: ERIK WEDBERG • FOTO: GLENN LINDBERG

SMÅTT & 
 BLANDAT
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Audi A1 Citycarver 30 TFSI Proline S tronic • Kia XCeed 1,4 T-GDI 140 hk DCT Advance Plus • Nissan Juke DIG-T 117 DCT Tekna • Renault Captur Intens TCe 155 EDC • Skoda Kamiq TSI 150 DSG Style • Toyota C-HR 2,0 Hybrid Launch Edition

I detta nummer kör 
vi till Delsbo.Nya Nissan Juke är förstås här. Efter nästan 

tio år i livet byts nu första generationen Juke 
mot den andra och alla vill veta om den kan 
bli en lika stor succé som sin föregångare. Det 
tänker vi ta reda på.

Med oss har vi också en släkting till Juke. 
Renault Captur delar många tekniska kompo-
nenter med Juke och har även den lanserats i 
helt ny generation. Även Captur har blivit en 
storsäljare, främst i Europa, och ska nu försöka 
försvara sitt revir mot nya konkurrenter.

En av de nya konkurrenterna är Skoda 
Kamiq. Det här är Skodas minsta suv (hit-
tills) och kan sägas vara Skodas version av 

koncernrivalen Volkswagen T-Cross.
Det blir mycket prat om succéer här, men 

även Toyota har haft stora försäljningsfram-
gångar i småsuvsegmentet med sin lilla C-HR. 
Den har nyligen uppdaterats med ett försik-
tigt ansiktslyft och ny, starkare hybriddrivlina. 
Den får också vara med i testet.

Testets outsiders heter Audi A1 Citycarver 
och Kia XCeed. Den ena är en upphöjd versio-
nen av småbilen A1 och den andra är en form 
av coupésuv baserad på Ceed. A1 Citycarver 
och XCeed har på papperet samma ter-
rängegenskaper som de andra småsuvarna, det 
vill säga högst begränsade sådana.
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AUDI A1 CITYCARVER

Audis senaste suv tänjer på begreppet. När vi 
hämtar testbilen från generalagenten måste 
vi titta både en och två gånger för att se att vi 
verkligen har fått tag i rätt bil. Var det inte mer 
än så här?

Men vi inser snabbt att vi har gått på tricket. 
Tricket som går ut på biltillverkarna lanse-
rar nya bilar genom att visa fullutrustade 
och roligt färgsatta bilar på bilderna. Audi A1 
Citycarver presenterades hösten 2019 som 
en liten, tuff suv med stora fälgar, hög mark-
frigång och påhittig färgsättning som fick 
den att se ut som något annat än en vanlig A1 
Sportback.

Det var den bilen vi ville ha. Nu står vi här 
i ett grådaskigt Stockholm i januari med en 
mörkblå bil på 15-tumsfälgar och minimal 
extrautrustning. Livet känns tungt. Den ser ut 
som en helt vanlig A1, måhända med lite högre 
markfrigång, och kontrasten mot det fräcka 
modellnamnet Citycarver och lanseringsbil-
derna är stor. Vi känner oss lite snuvade på 
konfekten, men tar också ett steg tillbaka från 
våra bortskämda biltestarjag och betänker att 
det är så här en Audi ser ut om man inte lassar 
på extrautrustning värd bortåt 100 000 kronor.

DEN LILLA Audin, som är drygt 30 centime-
ter kortare än testets längsta bil Kia XCeed, 
får leda testkaravanen norrut. Målet är redak-
tionschef/fotograf Glenn Lindbergs hembygd 
Delsbo i Hälsingland och de ”sagolikt vackra” 
Dellensjöarna. Vi märker snabbt att testets 
minsta bil inte är den sämsta, åtminstone 
inte att köra. Likt sina större syskon överty-
gar A1 Citycarver med stabila och distinkta 

köregenskaper. Avspänd på motorvägsetap-
perna och pigg när vi svänger av på mindre 
vägar. Konkurrensen om testets bästa styrning 
är tuff mellan Audi och Kia. A1 Citycarver 
är, logiskt nog, en vidareutveckling av A1 
och båda har sitt ursprung i Volkswagens 
MQB A0-plattform som även finns under 
Seat Ibiza och VW Polo. Det är en bra grund 
att stå på, så pass bra att flera testförare hål-
ler A1 Citycarver som favoriten när det gäller 
köregenskaper.

Åsikterna går isär kraftigt när motor 
och växellåda bedöms. Några tycker att A1, 
som här körs i 30 TFSI-utförandet med 116 
hästkrafter, 200 newtonmeter och dubbel-
kopplingslåda är på tok för slö och burkig i sin 
gång. Andra tycker att den är oväntat pigg. Det 
kan hända att det beror på vilken bil man kom-
mer från senast, vi kan i alla fall konstatera att 
Citycarvern inte är helt avhängd. I våra egna 
accelerationstester gör den 0-100 km/h på 10,5 
sekunder och är med det bara en sekund efter 
den betydligt starkare Skoda Kamiq TSI 150.

PRECIS SOM A1 Sportback är Citycarver 
ingen bil man köper för lastegenskaperna. 
Bagageutrymmet är småbilsmässigt och bak-
sätet duger åt vuxna på korta resor. Fram sitter 
man däremot riktigt bra med stor justermån 
på stolarna åt alla håll, och det är här Audi 
plockar poäng – trots att vår testbil är milt sagt 
milt utrustad känns den premium. Det har 
inte snålats. Allt i förarmiljön är snyggt och väl 
hopskruvat. Det digitala upplägget med skärm 
framför ratten och på mittkonsolen är väl 
inkört vid det här laget och fungerar bra.

PATRIK LINDGREN OM 
AUDI A1 CITYCARVER 
A1 är en piffig liten anrättning, 
dock väldigt tråkig i 
mörkblått. Småbilar gör sig 
bättre i kulörta färger. Den 
känns tajt i styrningen men 
den är rätt hård på vägen och 
stolarna som är av det 
sportigare slaget bidrar inte 
direkt till mer komfort. Jag, 
med mina 176 centimeter, 
sitter dessutom lite för högt 
för att jag ska vara helt nöjd. 
En sak imponerar, jag har 
sällan varit med om en så 
snabb ihopkoppling av min 
iPhone som med A1:an.

EN ANDRA ÅSIKT

< Citycarver har fyra 
centimeter högre mark-
frigång än A1 Sportback.
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< Audi-stolarna är bekväma men något för högt 
monterade. Notera handbromsspaken!

< ”Vad är en Citycarver?” frågar Kalle medan han 
spolar av smutsen. Stadssnidare, säger Google.

< Vi befinner oss mitt i övergången från USB-A till 
USB-C. Audi bjuder på båda kontakterna.

< Bra pekskärm och separata 
reglage för klimatanlägg-
ningen – så vill vi ha det.

< Ett snabbt bilbyte görs 
bäst i motljus längs Ljus-
nans strand. Snön lyser 
 fortfarande med sin frånvaro 
på de här breddgraderna.

< Testlaget noterar att A1 har 
en praktisk nyckelhållare på 
rattstången. Väldigt få bilar 
har en sådan nu för tiden.
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KIA XCEED

Snabbaste vägen från Stockholm till Delsbo är 
förstås E4 ända upp till Hudiksvall och sedan 
väg 84 inåt landet, men förarna i testlaget är 
inte kända för att göra det lätt för sig. Vi viker 
av redan i höjd med Tönnebro. Vi letar upp 
de bästa småvägarna längs med 83:an som tar 
oss förbi släpvagnshemstaden Kilafors, Robin 
Törnros hembyggd Bollnäs, Peter Stormares 
Arbrå, Lill-Babs Järvsö och till slut Glenns 
Delsbo.

På de här vägarna briljerar Kia XCeed. 
XCeed, som är en 4,2 centimeter förhöjd 
blandning av Ceed och Ceed SW, har en mar-
kant sportig framtoning. På vissa vägavsnitt 
förbannar vi det styva chassit som slår hårt 
över järnvägskorsningar och stora gropar, men 
när vägen är slät och kurvig kompenseras vi 
med inspirerande köregenskaper. Styrningen 
är precis lagom tung, direkt och känslig och 
det finns en harmoni som inte alla konkur-
renter kan matcha. På motorväg märker vi 

KALLE GRUNDEL  
OM KIA XCEED
XCeed är snygg med sitt 
sportiga utseende, den 
här tilltalar mig både 
utvändigt och invändigt. 
På insidan är det inte en 
massa plast, den känns 
snarare väldigt välbyggd 
och skulle kunna vara vil-
ken tysk som helst. Under 
vår testresa satt jag och 
drömde: Tänk om XCeed 
fick ett lite vassare chassi, 
fyrhjulsdrift och 300 hk. 
Då vore det min bil!

EN ANDRA ÅSIKT

< De gula sömmarna som ingår i ”Yellow Pack” går 
att välja bort. 

< F.d stridspilot Kalle Grundel flög aldrig Draken, men 
vad gör det när man får köra XCeed till Dragon Gate?

< Den digitala instrumenteringen finns bara i 
dyraste Advance Plus-utförandet.

< 12,3-tumsskärmen ingår i Advance Plus-utrust-
ningen. 10,25-tumsskärm är standard.

< XCeed har hasplåt och dubbla 
avgasutblås. Allt är fejk.

< Poppigt gula inslag livar 
upp Kia-interiören som 
annars är svart och dyster.
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KIA XCEED

dessutom en bra riktningsstabilitet som ger 
avslappnad körning.

Suvkänslan är dock noll. På höjden når 
XCeed exakt 149 centimeter över marken, 
vilket är några centimeter högre än övriga 
Ceed-modeller. Det beror dels på att XCeed 
rullar på 18-tumshjul som standard, dels att 
totalt 18,4 centimeter luft får plats mellan 
underlag och underrede. XCeeds hjulupp-
hängningar sägs ha anpassats efter det och 
de främre stötdämparna har fått hydrauliska 
returdämparelement, vilket sägs eliminera 
underlagets ojämnheter samtidigt som styr-
responsen ska ha blivit vassare. Någon extra 
suvkänsla utöver vanliga Ceed finns inte, men 
vi noterar i alla fall att XCeed är den körgla-
daste av Ceed-modellerna.

I testprotokollet noteras också bäst körställ-
ning. I XCeed går det att sitta lågt eller högt 
och med ratten så nära kroppen man vill ha 
den. Dessutom är alla knappar och vred lika 

enkla och tydliga som de alltid är hos Kia. 
Testbilen är utrustad med senaste varianten 
av Kias infotainmentsystem som styrs med en 
läcker pekskärm i widescreen-format.

TESTBILEN HAR motorn som kallas 1,4 T-GDi 
och det är en fyrcylindrig 1,4-litersmotor 
med 140 hästkrafter. Den är kopplad till en 
sjuväxlad dubbelkopplingslåda. Motorn är 
inget under av kraft och har en något för hög 
ljudnivå och växellådan fungerar allt som 
oftast bra. Som många andra dubbelkopp-
lingslådor som samarbetar med små och 

vridmomentsvaga bensinmotorer har den 
ibland svårt att växla mjukt i låg hastighet. Då 
och då irriteras vi av ryckig gång.

Intrycket av Kia XCeed är att Kia är i fas 
med sin tid. I grunden finns välutvecklade 
chassin och motorer och de är duktiga på att 
variera modellutbudet med varianter med egna 
identiteter. XCeed är lätt att avfärda på pappe-
ret som en onödig designprodukt och att Ceed 
SW förmodligen är ett bättre köp. Ett sådant 
faktabaserat argument väger dock lätt mot de 
känslomässiga intryck som XCeed lämnar, det 
här är en bil man vill, snarare än behöver ha.

Styrningen är precis lagom tung, direkt och 
känslig och det finns en harmoni som inte alla 
konkurrenter kan matcha. 

< XCeed är den fjärde 
Ceed-varianten. Snart kom-
mer den som laddhybrid.
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NISSAN JUKE

Med Delsbo-Glenn som anförare kör den sex-
biliga karavanen Dellensjöarna runt i en åtta. 
Sträckan bjuder på varierad körning med 
vacker utsikt, men hur länge kommer det att 
vara? Vid Norrbo, på den tunna landremsa där 
Norra och Södra Dellen möts, står resterna 
av ett mytomspunnet träd hjälpligt uppallat. 
”Legenden säger att om trädet faller så kom-
mer Dellensjöarna att svämma över”, berättar 
Glenn och fäktar bort nyfikna händer som vill 
känna hur ostadigt trädet egentligen står (det 
kan välta när som helst!). 

Även Nissan Juke utsätts för nyfikna test-
förarhänder. Vi har aldrig förstått oss på 
modellen Juke. En av Europas absoluta 
storsäljare trots knepig design och högst tvek-
samma egenskaper. När vi testade gamla Juke 
senast, år 2016, var den lika ostadig som det 
ruttna trädet och höll på att välta i älgtestet 

redan i 66 km/h, vilket får oss att se tillbaka på 
Juke som en av 2010-talets sämre bilmodeller.

DEN NYA då? Eftersom det är vinter, eller i alla 
fall något liknande, kan vi inte utsätta den för 
varken älg – eller bromstest, men väl acce-
lerationstest. Det blir ingen rolig historia 
för Juke. När Ruben Börjesson har monte-
rat mätutrustningen i Juke och planterat 
pjäxan i pannrummet händer…just ingenting. 
Mätningen visar 0-100 km/h på 12,41 sekun-
der. Vi brukar inte lägga någon större vikt vid 
om en bil är lite långsam, det finns viktigare 
saker. Men i Jukes fall är slöheten anmärk-
ningsvärd. Testbilen har en trecylindrig 
1,0-litersmotor som ska ge 117 hästkrafter och 
200 newtonmeter. När Ruben mäter omkör-
ningsegenskaperna får han resultatet att Juke 
accelererar 70–130 km/h på 15,16 sekunder. 

När Ruben planterat pjäxan i pannrummet 
händer…just ingenting. Mätningen visar 0-100 
km/h på 12,41 sekunder. 

RUBEN BÖRJESSON 
OM NISSAN JUKE
Juke är en klen krabat. 
Designen har taggats ner 
jämfört med den gamla och 
den har växt lite, men känns 
fortfarande som en liten bil. 
Jag sitter bra och den helt nya 
instrumentbrädan är tydlig 
och bra. Dubbelkopplings
lådan funkar dåligt på vår bil, 
väldigt ryckig och besvärlig i 
låg fart och motorn är klen 
när man försöker gasa på. 
Nissan Juke är inte mitt val 
bland de här.

EN ANDRA ÅSIKT

< Juke-designen har tonats 
ner rejält när modellen har 
växlat generation.
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< Stora, lackerade plastytor 
blev typiskt för gamla Juke 
och finns även i uppföljaren. 
Körställningen är bra.

< Framstolarna är rejält tilltagna och kramar om, 
men skymmer också mycket sikt för baksätet.

< Enligt sägen svämmar Dellensjöarna över om trä-
det i Norrbo faller. Testlaget drar sitt strå till stacken.

< De bakre dörrhandtagen sitter 127 cm över mar-
ken och är svåra att nå för barn.

Det kan jämföras med 116-hästars-audin som 
gör det 3,7 sekunder snabbare. Det är en skill-
nad man helst inte upplever när en omkörning 
är nödvändig.

UNDER VANLIG körning märks orkeslöshe-
ten. På en vanlig motorvägspåfart krävs fullt 
gaspådrag för att komma upp i tempo och när 
man väl har hittat rätt hastighet vill det till att 
inte tappa den. Då får man börja om.

Snål är den inte heller. Juke-motorn är 
törstigast i testet både vid mätning på van-
lig väg och i vår egen Sverigecykel – ett klart 
osmickrande resultat för motorn som inte kan 

beskrivas som annat än dålig. Motorn preste-
rar så dåligt att vi misstänker att det är fel på 
det här exemplaret och vi har anledning att 
göra ett nytt test av en annan bil framöver.

Juke finns med manuell växellåda eller 
dubbelkopplingslåda. Vi kör den senare, och 
suktar efter den förra. Dubbelkopplingslådan 
verkar inte alls förstå sig på den trecylindriga 
motorn och framför allt vid krypkörning tycks 
de ha dragkamp om att bestämma farten. 
Behöver vi säga att det blir ryckigt och svår-
kört? Vi har inte kört den manuella växellådan, 
men den kan omöjligen vara sämre. Välj den, 
och spara 15 300 kronor på kuppen.

FÅR VI klaga lite mer? Tack: nya Juke har ingen 
strålkastarspolning och vindrutespolningen 
är för klen. Det kommer några små strålar som 
knappt orkar sig upp över torkarbladen och det 
blir svårt att hålla rutan ren. Och den adaptiva 
farthållaren med styrhjälp är onödigt krång-
lig att aktivera.

Finns det inget positivt? Jo, Nissan har fått 
till en riktigt bra körställning som passar alla 
testförare och styrkänslan är inte alls oäven. 
Det räcker förstås inte för att rädda Juke från 
ett pladask i poängsammanräkningen, men en 
försäljningsframgång, ja det lär nya Juke bli 
hursomhelst.

< Juke kan fås med Bose-högta-
lare i nackstöden som gör liten 
skillnad för ljudet. Ljudsyste-
met ingår i Tekna-utrustningen.
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RENAULT CAPTUR

Det är svårt att känna det. Att nya Captur byg-
ger på samma så kallade CMF-B-plattform 
som Juke och Clio, alltså. Nya Captur och Nya 
Juke är tekniskt mycket lika varandra men 
fransmännen och japanerna har lyckats få till 
två egna identiteter. Medan Juke känns tajt 
och sportig (men långsam) är Captur skapt 
för komfortinriktad körning. Med fjäderlätt 
och okänslig styrning, hög sittposition blir 
Captur vårt val före Juke när det ska köras 
långt. Renaults ingenjörer sägs ha jobbat en 
hel del med komfort och uppträdande där 
gamla modellen inte var stark. Ljudkomforten 
är riktigt bra men fjädringen borde vara lite 
mjukare för att bättre matcha bilen i övrigt. 
Hoppas inte på något franskt gung. Den stö-
tiga gången avslöjar det småbils-DNA som 
finns i Captur och raderar den lilla suvkänsla 
som den höga körställningen ger.

Föregående generation Captur blev en minst 
lika stor succé som Juke, TROTS att den såga-
des av Teknikens Världs testlag. Faktum 

är att det var den bäst säljande modellen i 
B-segmentet för suvar i Europa med 215 000 
sålda exemplar år 2018. Varför lyssnar inte 
Europas bilköpare på oss?

Det verkar ändå som att Renault har lyssnat 
på oss, lite. Gamla Capturs plastiga inred-
ning är bytt mot en helt ny som ger ett helt 
annat kvalitetsintryck. Vi gillar särskilt den 
smart utformade mittkonsolen som har stora 
förvaringsytor och en växelväljare som blir 
ett bra handledsstöd när man ska peta på 
pekskärmen.

Motormässigt är Captur begåvad med en ny, 
fyrcylindrig bensinmotor som man har sam-
utvecklat med Daimler. Den är på 1,3 liter och 
finns med 130 hästkrafter eller, som i testbilen, 
hela 155 franska fullblods-
hästar. Ruben klockar 
Captur för 9,25 sekun-
der i sprinten 0-100 
km/h och hade den 
bara haft en lite 

kvickare växellåda så skulle Captur uppfattas 
som snudd på GTI-mässig. Motorn är rivig och 
stark, men dubbelkopplingslådan hänger inte 
riktigt med.

UNDER TESTPERIODEN noterar vi detaljer som 
är värda att hissa och dissa. Att dörrbladen 
är höga och går ända ner över trösklarna är 
bra, det gör att man inte blir smutsig om byx-
orna. Mindre bra är att vindrutespolningen 
är minst lika bristfällig som i Juke. Sex tunna 
strålar kämpar för att nå över torkarbladen. Vi 
stör oss också på att förarstolen inte har något 
svankstöd, och att knappen som sätter igång 
värmen i ratten är effektivt dold av densamma, 
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RENAULT CAPTUR

där den sitter till vänster om rattstången. 
Under det första körpasset missar vi helt att 
bilen är utrustad med rattvärme.

Att Captur, liksom alla konkurrenter i 
det här testet, utrustas med automatväxel-
lådor trots små motorer beror på att de ger 
möjlighet till teknik för autonom körning. 
Alla har adaptiva farthållare med styrhjälp-
funktion som inte går att få till i en bil med 
manuell växellåda. Och vi kan konstatera 
att det har hänt mycket på den här fronten. 
Tekniken, som för bara något år sedan var 
förbehållen stora och dyra bilar, finns nu i 
en liten och billig bil som Captur. Renault 
kallar det motorvägs – och köassistans och 
vi tycker att det fungerar bra i Captur som 
kan hålla sig stadigt i sin fil utan vår hjälp 
under kortare stunder.

< Renault stora pekskärm är 
snygg att titta på, och allde-
les hemsk att hantera. 

< Mittkonsolen sticker ut som en landgång och döl-
jer ett stort förvaringsfack under sig.

< Captur kommer snart med tilläggsnamnet E-Tech. 
Det betyder laddhybrid med 6,5 mil elräckvidd.

< Växelväljaren som styr dubbelkopplingslådan är 
snygg, men plastig och ranglig i hanteringen.

GLENN LINDBERG OM 
RENAULT CAPTUR
Captur vill appellera till 
massorna, det märks. De 
franska galenskaperna är 
återhållsamma, även om 
nyckeln fortfarande är ett 
tunt plastkort och radion 
styrs med knappar placerade 
dolda bakom ratten. 
Irriterande till en början, men 
när du väl lärt dig hitta där 
bak inget du kommer störa 
dig på. Det fungerar bra. Men 
jag vill känna något för 
Captur, älska den, hata den, 
vad som helst. I slutändan 
lämnar den mig likgiltig. Den 
är väl ok. En svensk ostmacka 
i stället för levain med 
roquefort på.

EN ANDRA ÅSIKT

< Andra generationen Captur 
delar chassi och teknik med 
Nissan Juke och småbilen Clio.

< Nya Captur har design som är lik 
föregångaren, men tak, strålkastare 
och baklampor avslöjar den nya bilen.
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SKODA KAMIQ

Under loppet av fyra år har Skoda gått från 
att inte ha en enda riktig suv i sitt modellut-
bud (förlåt Yeti) till att nu ha tre. Tre väldigt 
bra suvmodeller, dessutom. Skoda har lärt sig 
snabbt, eller rättare sagt: pappa Volkswagen 
har gjort ett gediget jobb. Kodiaq, Karoq och 
Kamiq är förstås inte helt fristående model-
ler utan delar teknik med Tiguan, T-Roc, Seat 
Ateca och alla andra VW-suvar. Senast ut i 
raden är Kamiq som är Skodas minsta suv och 
tekniskt sett en kusin till Volkswagens mins-
ting T-Cross.

Att Volkswagengruppens släktträd är lika 
komplicerat som att hålla reda på vem som 
mördat eller legat med vem i Game of Thrones 
spelar inte så stor roll, Kamiq är nämligen en 
bra bil. Så bra att vi kan ha överseende med om 
den har mördat/legat med någon VW-släkting.

MED SINA 424 cm på längden är Kamiq stor-
leksmässigt lik saliga Yeti, medan Karoq 
(som lanserades som en Yeti-efterträdare) är 
438 cm lång. Men på höjden är Kamiq avse-
värt mycket lägre än Yeti – 153 mot Yetis 169 
cm. Kamiq har tyvärr inte Karoqs eller Yetis 
smarta baksäteslösning utan en helt vanlig 
baksätessoffa som inte går att justera åt något 
håll. Men baksätet är rymligt. En vuxen passa-
gerare sitter riktigt bekvämt bakom en vuxen 
förare och de stora sidorutorna gör att baksä-
tet upplevs luftigt. Bagageutrymmet är med 
liten marginal rymligast i testet.

Precis som konkurrenterna i det här testet 
går Kamiq inte att utrusta med fyrhjulsdrift. 
Det är framhjulsdrift och förhöjd markfrigång 
som gäller som enda suvargument. Kamiq 
har en väl tilltagen markfrigång på 18,8 cm 
men skulle behöva fyrhjulsdrift. Testbilens 
150 hk starka bensinfyra är kopplad till en 

dubbekopplingslåda och precis som flera 
andra liknande VW-konstruktioner har den 
svårt att ta sig iväg från stillastående utan hjul-
spinn. Men, ha inte så bråttom och behandla 
gaspedalen som om den vore en nykläckt 
fågelunge. Då går det bra.

VÄL UPPE i fart upplevs Kamiq som en större 
bil än de andra, på ett bra sätt. Motorn hörs 
knappt alls och bortsett från brus från 
A-stolparna och sidobackspeglarna är det tyst 
i kupén. Man sitter bra i framstolarna och 
kupén är rymlig på alla platser.

Dessvärre har även Kamiq brister. 
Vindrutespolningen är irriterande långsam, 
efter att man har hållit spaken intryckt en-
två sekunder kommer duschen och allt som 
oftast spolas strålkastarna först. Resultatet 
blir att Kamiq gör av med väldigt mycket 
spolarvätska.

Minst lika irriterande är det långsamma 
infotainmentsystemet. När bilen startas tar 
det minst en minut innan pekskärmen och 
menysystemet är igång och det känns aldrig 
som att det vaknar helt. Ett tryck på skär-
men registreras först efter några sekunder. 
Eftersom det inte finns något fysiskt volym-
vred annat än det på ratten blir det här ett 
problem när man måste trycka på touchknap-
parna i skärmens vänstra kant.

Vi stör oss också på Skodas styrhjälp som 
alltid är aktiverad vid uppstart och måste 
avaktiveras, trots att man inte kör med fart-
hållaren påslagen. Systemet är lika bestämt 
som en treåring och ”kan själv” så pass att det 
blir en kamp om ratten. Men när vi till slut ger 
efter och låter bilen köra själv varnar den ome-
delbart och säger åt oss att styra bilen själva. 
Suck.

OSKAR KRÜGER OM 
SKODA KAMIQ
Skoda fortsätter att imponera 
och leverera bilar av 
testvinnande kaliber. Kamiq 
är rymlig, bekväm och skön 
att köra och bjuder på allt 
man kan önska av bilklassen, 
utan att överraska på något 
känslomässigt plan – helt i  
enlighet med Skodas DNA. 
För dig som vill ha mer känsla 
bakom ratten är instegs
motorn, TSI 115, med manuell 
låda att rekommendera. 

EN ANDRA ÅSIKT

< Känner ni igen er? 
Inte konstigt, det är en 
Volkswagen-produkt. < Hos Skoda är övergången från USB-A till USB-C 

klar. Här finns bara C-portar.
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< Skoda Kamiq tidig morgon 
utanför Delsbo, Hälsingland.

< Testlaget trängs vid Blod-
myra kring Sördellen.

< Rymlig kupé och stolar som kramar åt på det rätta 
stället. Puritanerna uppskattar handbromsspak.

< Det var en gång en Kamiq, Karoq och en Kodiaq, 
släkt med T-cross och Tiguan. Kostnadseffektivt!
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TOYOTA C-HR

Hybriden som kom in från kylan. En referens 
till John Le Carrés spionklassiker är fullt rele-
vant för att beskriva halvnya Toyota C-HR. 
Det kommer väl knappast som någon nyhet 
att testlaget, eller någon som på riktigt tycker 
om att köra bil, inte har uppskattat Toyotas 
hybriddrivlinor med steglös CVT-växellåda. 
Snöskoter, symaskin eller lövblås, kalla dem 
vad du vill. Roliga eller behagliga att köra har 
de i alla fall inte varit. Tills nu.

I testprotokollet till C-HR läser vi kom-
mentarer som ”pigg motor”, ”motorn funkar 
bra, och CVT-låda passar bilen bra”. Vad är 
det som har hänt? Jo, Toyota har lyssnat på 
vår och kundernas kritik (förmodligen mest 
kundernas) om att hybriddrivlinorna har 
varit för surriga. I samband med uppdate-
ringen av lilla suven C-HR introduceras 2,0 
Hybrid som är samma drivlina som sitter i 
Toyota Corolla, men som här ger 184 hästkraf-
ter. Hjärtat är en 2,0 liter bensinmotor som 
står för den absoluta merparten av framdriv-
ningen. Att köra enbart på den el som ryms 
i det lilla nickelmetallbatteriet går endast i 
krypfart och i branta nedförsbackar. Trots det 
säger bilens färddatorn, och appen MyT, att 
vi kör på el 44 procent av tiden och 25 procent 
av sträckan. Tillåt oss småle. Vi misstänker 
att Toyota-datorn räknar all tid då bensinmo-
torn inte ansträngs som körning på el, det vill 
säga ungefär samtidigt som en vanlig bensin-
bil frirullar.

Men nog går den snålt. C-HR 2,0 är den 
avgjort starkaste och snabbaste bilen i testet 

men klarar sig med 0,53 l/mil i Sverigecykeln 
och 0,56 l/mil i testförbrukning.

Kraften i 2,0-litershybriden är trevlig att 
ha tillhands, men den är inte värd pengarna. 
Den gamla 1,8-litersmotorn är 62 hk svagare, 
men 8 300 kronor billigare och lättare att köra 
snålt. Gör som vår webbredaktör Mattias Rabe 
och köp en sån.

OAVSETT MOTOR är C-HR en av de bästa 
Toyota-bilarna sett till köregenskaperna. 
Styrningen är lagom distinkt och trots att fjäd-
ringen upplevs som fast och småsportig på 
vanlig väg klarar den grova grusvägar med 
bravur. När vi förirrar oss in på några av de 
mindre grusvägarna runt Dellensjöarna hörs 
det klagande rop från alla bilar utom Skoda och 
Toyota.

Långväxta personer bör provsitta C-HR 
innan man springer och tecknar sig för pri-
vatleasing över tre år. Takhöjden räcker, men 
justermånen på ratt och stol är inte tillräcklig 
för att ge en bekväm körställning åt den med 
långa ben. Ett vanligt och irriterande fenomen 
hos japanska bilar. 

Utöver 2,0-litershybriden är uppdateringen 
av C-HR försiktig. Den är fortfarande en rela-
tivt trång och dyr småsuv med urusel bakåtsikt. 
Den största nyheten är uppkoppling genom tidi-
gare nämnda mobilapp MyT och äntligen finns 
Apple CarPlay och Android Auto i en Toyota. 
En kul detalj är att infotainmentsystemet har 
fått knappar igen i stället för de gamla touch-
knapparna som inte gjorde någon glad.

Oavsett motor är C-HR en av de bästa Toyota-
bilarna sett till köregenskaperna. 

MATTIAS RABE OM 
TOYOTA C-HR
Toyota C-HR har blivit ännu 
trevligare efter 
uppdateringen, speciellt med 
den kraftfulla drivlinan. 
2,0-motorn varvar inte alls 
lika häftigt vid gaspådrag 
som 1,8:an (som jag kör till 
vardags), och det är skönt 
med extra drag på 
exempelvis påfarter. Men... 
den svagare 1,8:an bjuder på 
riktigt låga förbruknings-
siffror eftersom elmotorn 
verkar stötta mer. 2,0:an går 
ändå snålt under vardags-
körning och det är inte svårt 
att ligga under 0,5 liter milen.

EN ANDRA ÅSIKT

< Uppdaterade C-HR har ny 
design på baklamporna (som 
inte riktigt syns här). I övrigt 
är det mesta sig likt.
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< Insidan är tamare än 
utsidan. Vi vill kunna dra 
ratten närmare oss. < C-HR finns från och med 2020 bara som hybrid. 

1,2-litersbensinaren plockas bort ur sortimentet.

< C-HR är en bil för framåtblickande människor. Det 
är nämligen ingen idé att försöka titta bakåt.

< Fysiska knappar runt skärmen avslöjar att det här 
är den uppdaterade versionen av C-HR.

< C-HR:s bakre dörrhandtag sitter lika högt och 
svåråtkomligt som Jukes. 

< Enligt sägnen bodde den ökände 
lönnmördaren ”Kniven” i stugan 
bakom testlaget. Per Mathias Johans-
son Kniv mördade folk på beställning 
under 1800-talets slut, strax innan 
Ruben gick ut polisskolan.
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EXTRA TESTMOMENT: MOBILAPPAR

EXTRA TESTMOMENT: BAKSÄTESKOMFORT Ruben som sitter i baksätet är 174 cm lång. 

Audi A1 Citycarver
Låsa/låsa upp?........................................................Ja
Position? ...........................................................................Ja
Räckvidd? .......................................................................Ja
Ruttplanering? ....................................................Nej
Efter en komplicerad registrerings-
process med verifieringar och 
avtalsgodkännelser hit och dit tar 
det stopp. Sista steget för att kunna 
använda myAudi-appen är att ange 
en fordonskod som man ska skrapa 
fram på den nyckelhållare man fick 
tillsammans med nyckeln vid fordo-
nets överlämnande. Vi får inse att vi 
inte kan använda Audis app. Måste 
det vara så krångligt?

Audi A1 Citycarver
Lilla Audi överraskar med ett hyggligt 
baksäte som är närmast jämförbart 
med Renault Captur. Det finns till-
räckligt mycket benutrymme och 
fötterna får plats under framstolen, 
även om det märks att A1 är en kor-
tare bil än övriga. Takhöjden räcker 
för Ruben och de stora sidorutorna 
ger en luftig känsla.

Kia Xceed
Låsa/låsa upp?......................................................Ja
Position? .........................................................................Ja
Räckvidd? .....................................................................Ja
Ruttplanering? ......................................................Ja
Kias UVO-app ser likadan ut och 
fungerar på samma sätt oavsett om 
det är en elbil eller bensinbil. Anslut-
ningen går någorlunda smärtfritt och 
därefter är appen enkel att använda. 
Det går att se om AC är på eller av, 
men det går inte att göra något åt det. 

Kia Xceed
XCeed-baksätet skiljer sig inte 
nämnvärt från Ceed SW-baksätet, 
bortsett från att takhöjden är några 
centimeter lägre. Benutrymmet är bra 
och det finns plats för fötterna under 
framstolen. Slokande taklinje gör att 
baksätet känns instängt. Plus i kanten 
för det tredelade baksätet som gör att 
två kan sitta med lång last mellan sig.

Nissan Juke
Låsa/låsa upp?......................................................Ja
Position?  ........................................................................Ja
Räckvidd?  ....................................................................Ja
Ruttplanering?  .....................................................Ja
Applivet med Nissan börjar dåligt. 
Det finns flera olika Nissan-appar 
att ladda ner och vilken man ska ha 
är inte helt lätt att förstå. Vi väljer till 
slut den som heter Nissan Connect 
Services och det verkar vara rätt. Den 
visar sig vara bra. Alla funktioner man 
kan kräva finns och appen är enkel att 
använda. Extra plus för att ruttplane-
ringen görs med Google maps.

Nissan Juke
Att nya generationen Juke har växt 
tackar baksätespassagerarna för. 
Benutrymmet är fullt tillräckligt för 
Ruben som sitter ”bakom sig själv”. 
Även utrymmet för fötterna under 
stolen framför är bra. Den lågt dragna 
taklinjen och de små sidorutorna ger 
sämre takhöjd och en mer instängd 
känsla än i kusinen Captur.

Renault Captur
Låsa/låsa upp?  ................................................Nej
Position?  ........................................................................Ja
Räckvidd?  ....................................................................Ja
Ruttplanering?  .....................................................Ja
Renaults app går snabbt att akti-
vera och är sedan väldigt enkel att 
använda, mestadels beroende på att 
det inte finns så mycket att använda. 
Man kan se bilens position och få 
information om nästa service, men 
det går inte att göra något, till exempel 
låsa upp bilen, med appen. Under fli-
ken ”funktioner” får vi information om 
att bilen är röd och har ”sätesklädsel i 
material 05”. Tack för det. 

Renault Captur
Väldigt bra benutrymme och fötterna 
får plats under stolen framför. Man 
sitter högt och upprätt med sämre 
takhöjd än i Skoda Kamiq. Högt 
uppdragen sidolinje ger också sämre 
sikt och en mer instängd känsla. Tes-
tets näst bästa baksäte efter Skoda 
Kamiq.

BÄST!
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EXTRA TESTMOMENT: MOBILAPPAR

EXTRA TESTMOMENT: BAKSÄTESKOMFORT Ruben som sitter i baksätet är 174 cm lång. 

Skoda Kamiq
Låsa/låsa upp? – 
Position? – 
Räckvidd? – 
Ruttplanering? – 
Skoda slår rekord i krånglig appakti-
vering. Den är så krånglig att vi inte 
lyckas koppla testbilen till appen. För 
det krävs att man har bilens båda 
nycklar till hands, det har inte vi. 

Skoda Kamiq
Här finns det väldigt gott om 
utrymme för benen, till och med om 
föraren är lång och sitter långt bak. 
Dessutom är utrymmet för fötterna 
under stolen framför bra, likaså tak-
höjden. Den höga kardantunneln stör 
komforten för passageraren i mitten. 
Stora sidorutor ger luftig känsla. Tes-
tets bästa baksäte.

Toyota C-HR
Låsa/låsa upp?  .................................Nej
Position?  .................................................Ja
Räckvidd?  ...........................................Nej
Ruttplanering?  ....................................Ja
Toyotas app har fokus på hybrid-
körning. Det finns väldigt mycket 
information om hur man har kört, på 
kartan kan man se exakt var man har 
gasat och bromsat och man får ett 
hybridresultat baserat på sin körning. 
Tyvärr finns det få andra funktioner. 
Det går inte att se om bilen är låst och 
det går inte att låsa eller låsa upp den 
via appen.

Toyota C-HR
Det är precis så att takhöjden räcker 
till och benutrymmet är inte bäst i 
test, men ändå tillräckligt. I fram-
stolens baksida finns en hård balk 
som slår mot smalbenen. Toyota-
baksätets största brist är känslan av 
instängdhet. Små sidorutor och tjocka 
C-stolpar ger nästan ingen utåtsikt. 
Mjuk och bekväm sittdyna.

BÄST!

Längs väg 83, mellan Tönnebro och 
Bollnäs, stannar vi till vid ett svenskt 
industriarv. Namnet Kilafors förknip-
par nog många med stänklappar 
på lastbilssläp, men det är förstås 
också namnet på den lilla staden 
i Hälsingland där Sveriges största 
släptillverkare finns. Kilafors Industri 
AB är Sveriges största tillverkare av 
släpvagnar, kärror och lastbilspå-
byggnader och är ett relativt nytt 
industriarv. Kilafors bildades år 1961 
då svenska åkare tyckte att det fanns 
ett behov av någon som tillverkade 
funktionella släp till vettiga priser, 
och tog saken i egna händer. Att 
företaget och fabriken, som är den enda specialbyggda släp-
vagnsfabriken i Sverige, hamnade i Kilafors kan ha berott på att 
en av initiativtagarna hette Einar Asp, var riksdagspolitiker och 
härstammade från Landafors ett stenkast från Kilafors.

I skrivande stund har fabriken i Kilafors levererat över 10 000 
ekipage, och det första var en åtta meter lång flakvagn som sål-
des till åkaren Henry Karlsson i Söderhamn 1961.

I närliggande Bollnäs finns, märkligt nog, Sveriges näst största 
släptillverkare Parator. 

Teknikens Värld åker land och rike 
runt i jakt på det bästa Sverige har 
att erbjuda och den här gången 
besöker vi Kilafors.

KILAFORS

KILAFORS

Namnet Kilafors förknippar 
nog många med stänklappar 
på lastbilssläp…
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SAMMANFATTNING

Vill du ha en liten suv med fräck design och 
mycket karaktär? Då ska du ha den bil i den 
här testuppställningen som har allra minst av 
det. Skoda har förstått hur man bygger små 
men rymliga och praktiska suvar som pas-
sar bra för vanliga barnfamiljer, men de har 
inte alls brytt sig om att få Kamiq att se rolig 
ut. Ställ Kamiq bredvid C-HR eller Juke och 
tjecken framstår som en blek skugga jämte 
japanerna.

Men det struntar testlaget i. Skoda Kamiq 
är den bästa småsuven just nu. Förutom att 
vara rymligast och bekvämast är den också en 
av de billigaste att äga över tid. Det är egenska-
per som är svåra att konkurrera mot.

DE ANDRA då? Nya Nissan Juke är ett lyft jäm-
fört med sin föregångare, om än litet. Juke är 
inte rymligast, inte bekvämast, inte roligast att 
köra och heller inte billigast. Testbilens motor 
och växellåda levererar inte alls det vi förvän-
tar oss av en modern bil och vi kommer att 
återkomma till Juke i senare test för att utröna 
om beteendet är modelltypiskt eller avgränsat 
till det här exemplaret.

Jukes plattformskusin Renault Captur, även 
den i helt ny tappning, har lyckats bättre i sitt 
generationsskifte. Borta är den allra värsta 
budgetplastkänslan i inredningen och de tvek-
samma köregenskaperna från föregångaren 
känner vi inte i den nya bilen. Captur håller en 
hög lägstanivå, bra på det mesta men inte till-
räckligt bra för att slå Skoda Kamiq.

Så gott som alla testförare tycker om Kia 
XCeed. Den är körglad och känns faktiskt som 
något utöver en vanlig Ceed. Många kanske 
tycker om den fallande taklinjen à la BMW X6, 
men vi hade hellre sett att Kia låtit XCeed få 
en vettig kombibaklucka och med den ett full-
stort bagageutrymme. Då hade XCeed blivit en 
riktigt farlig konkurrent till Skoda Kamiq.

Trots att Audi A1 Citycarver inte har något 
i det här gänget att göra hävdar den sig bra. 
För ungefär samma pengar som köper en Kia 

XCeed får man den förhöjda A1:an som vis-
serligen inte är riktigt lika rymlig, men som 
har köregenskaper och användbarhet på 
samma nivå och lite till. Flera testförare hål-
ler A1 Citycarver som sin favorit i gänget, 
men blundar då för det faktum att en i stort 
sett standardutrustad Citycarver kostar lika 
mycket som en fullutrustad XCeed.

Toyota C-HR är den bil som på  papperet 
innehåller minst nyheter, det är ju bara ett 
ansiktslyft, men som ändå lyckas vinna flest 
nya hjärtan. Aldrig har så många positiva ord 
sagts om en hybriddrivlina med CVT-växellåda 
som nu. C-HR med 2,0-litersmotorn är en fröjd 
att köra och kan vara värd merpriset om man 
tycker om just det – att köra bil. Är du främst 
ute efter transport till billig peng är 1,8-litersva-
rianten ett bättre köp. Lika bra som förnuftiga 
Skoda Kamiq kommer den dock aldrig att bli. •

Förutom att vara rymligast och bekvämast är 
den också en av de billigaste att äga över tid.

< Skoda Kamiq är 
det smartaste valet 
av dessa sex bilar.
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Audi A1 Citycarver 30 TFSI Proline S tronic
Pris: 275 500 kr. • Övriga versioner: 30 TFSI Proline manuell 255 500 kr,  
35 TFSI Proline manuell 264 200 kr.

Kia XCeed 1,4 T-GDI 140 hk DCT Advance Plus
Pris: 271 400 kr. • Övriga versioner: 1,4 T-GDI 140 hk man 236 500 kr.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
3-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamrem. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 10,5:1. 
Borrning/slag: 74,5/76,4 mm. Cylin-
dervolym: 999 cm3. Max effekt: 116 
hk (85 kW) vid 5 000 r/min. Max 
vridmoment: 200 Nm mellan 2 000– 
3 500 r/min.
Kraftöverföring: Motor fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell låda, alt. 
7-växlad dubbelkopplingslåda. Motor-
varv vid 110 km/h på högsta växeln  
2 840 r/min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: Torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,7 
rattvarv. Vändcirkel 10,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
6,5 tum, däck 205/60 R16.
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
4-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamkedja. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 10,0:1. 
Borrning/slag: 71,6/84,0 mm. Cylin-
dervolym: 1 353 cm3. Max effekt: 140 
hk (103 kW) vid 6 000 r/min. Max 
vridmoment: 242 Nm vid  
1 500-3 200 r/min.
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 7-växlad dubbelkopp-
lingslåda. Motorvarv vid 110 km/h på 
högsta växeln 1 450 r/min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: Multilänkaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,5 
rattvarv. Vändcirkel 10,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
7,5 tum, däck 235/45 R18.
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET Optikpaket 5 500 kr, Dynamikpaket Performance 11 600 kr.
GARANTIER Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. •  
Assistans: Förnyas vid varje service utförd hos auktoriserad verkstad. 

UTRUSTNINGSPAKET Kia XCeed säljs inte med utrustningspaket, endast i utrustningsnivå-
erna Advance och Advance Plus.
GARANTIER Nybil: 7 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 5 år. •  
Assistans: Förnyas upp till 7 år efter varje service. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus 1 600

Aut. parkeringshjälp 5 100

Automatlåda/antal växlar 20 000/7

Backkamera/360° 4 300/O

Backstartsassistans 700

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar O

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv 3 400/6 700

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o

Backkamera/360° o/o

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 8 000/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar O

Elvärmt baksäte o

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka 40/20/40

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol O

Infotainmentskärm, tum 8,8/10,1

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel 10 300

Metalliclack 6 200

Nyckellöst system 4 700

Navigation 20 000

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram 3 900

Parkeringsvärmare O

Regnsensor O

Ratt, uppvärmd O

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O

Trådlös mobilladdning 4 300

Infotainmentskärm, tum 10,25

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel O

Metalliclack 5 500

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram O

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O

Trådlös mobilladdning O

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 40%  Viktfördelning  60%  43%  Viktfördelning  57%

Plastsjok på 
undersidan. Plastsjok undertill.

Bränsletank 
av plast.

Enkel multilänk-
bakaxel med fyra 
bärarmar/sida.

Hjälpram 
i plåt.

70 Ah batteri.

En andra 
katalysator 
under bilen.
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Skivbromsar 
bak.

Fembultsfälg, ovanligt 
på så här små bilar.

Plastsjok under 
torsionsaxeln.
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Nissan Juke DIG-T 117 DCT Tekna
Pris: 261 300 kr. • Övriga versioner: DIG-T 117 Manuell Visia 175 900 kr, DIG-T 117 
Manuell Acenta 199 900 kr, DIG-T 117 Manuell N-Connecta 215 900 kr. 

Renault Captur Intens TCe 155 EDC
Pris: 259 900 kr. • Övriga versioner: TCe 100 196 900 kr, TCe 130 EDC 228 900 kr.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
3-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamkedja. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 10,5:1. 
Borrning/slag: 72,2/81,3 mm. Cylin-
dervolym: 999 cm3. Max effekt: 117 hk 
(86 kW) vid 5 250 r/min. Max vridmo-
ment: 200 Nm vid 1 750 r/min.
Kraftöverföring: Motor fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell låda, alt. 
7-växlad dubbelkopplingslåda. Motor-
varv vid 110 km/h på högsta växeln  
2 380 r/min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: Torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,5 
rattvarv. Vändcirkel 10,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
6,5 tum, däck 215/65 R16.
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
4-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamkedja. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 10,6:1. 
Borrning/slag: 72,2/81,3 mm. Cylin-
dervolym: 1 333 cm3. Max effekt: 154 
hk (113 kW) vid 5 500 r/min. Max vrid-
moment: 270 Nm vid 1 800 r/min.
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 7-växlad dubbelkopp-
lingslåda. Motorvarv vid 110 km/h på 
högsta växeln 2 100 r/min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram. Fram: Fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
Torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,5 
rattvarv. Vändcirkel 11 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade), 
trummor bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg-
bredd 7 tum, däck 215/55 R18.
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET Premium Navigation Pack 3 500 kr.
GARANTIER Nybil: 3 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. •  
Assistans: 5 år. 

UTRUSTNINGSPAKET *Parkeringspaket 7 900 kr, **Driverassist paket 6 000 kr,  
Adventure paket 5 500 kr, ***Glaspaket 13 400 kr, Vinterpaket 3 400 kr.
GARANTIER Nybil: 5 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. •  
Assistans: 5 år. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar 15 300/7

Backkamera/360° o/o

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 11 113/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar O

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp Paket*

Automatlåda/antal växlar o/7

Backkamera/360° o/Paket*

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 9 809

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar O

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/Paket**

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 8

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel o (halvläder)

Metalliclack 6 000

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o/o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O

Trådlös mobilladdning O

Infotainmentskärm, tum 7/9,3

Internettjänster O

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel 9 900

Metalliclack 6 500

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak Paket***

Trådlös mobilladdning 1 500

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 38%  Viktfördelning  62%  41%  Viktfördelning  59%

Skivbromsar 
bak.

Trumbromsar 
bak.

Krängnings-
hämmare inuti 
torsionsaxeln.

Krängnings-
hämmare inuti 
torsionsaxeln.

Plastsjok i under-
redet och under 
bränsletanken.

Plastsjok i under-
redet och under 
bränsletanken.

Mjukstel 
torsionsaxel.

Årets längsta 
ljuddämpare.

Årets längsta 
ljuddämpare.

Mjukstel 
torsionsaxel.
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Skoda Kamiq TSI 150 DSG Style
Pris: 269 600 kr. • Övriga versioner: TSI 115 217 500 kr, TDI 115 267 600 kr,  
TSI 150 man 236 500 kr, TGI G-Tec 90 239 100 kr.

Toyota C-HR 2,0 Hybrid Launch Edition
Pris: 339 800 kr. • Övriga versioner: 1,8 Hybrid Active 258 000 kr.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
4-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamkedja. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 10,5:1. 
Borrning/slag: 74,5/85,9 mm. Cylin-
dervolym: 1 498 cm3. Max effekt: 150 
hk (110 kW) vid 5 000 r/min. Max 
vridmoment: 250 Nm mellan 1 500–3 
500 r/min.
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 7-växlad dubbelkopp-
lingslåda. Motorvarv vid 110 km/h på 
högsta växeln 2 060 r/min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram. Fram: Fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
Torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,7 
rattvarv. Vändcirkel 10,1 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
6,5 tum, däck 205/50 R17.
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
4-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamkedja. 4 ventiler 
per cylinder. Kompression 14;0:1. 
Borrning/slag: 80,5/97,6 mm. Cylin-
dervolym: 1 987 cm3. Max effekt: 152 
hk (112 kW) vid 6 000 r/min. Max 
vridmoment: 190 Nm mellan 4 400– 
5 200 r/min. Elmotor 109 hk, 202 Nm. 
Max systemeffekt 184 hk.
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. Steglös automatlåda 
(CVT-låda). Motorvarv vid 110 km/h på 
högsta växeln 2 300 r/min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: Multilänkaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,8 
rattvarv. Vändcirkel 11,0 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg-
bredd 7 tum, däck 225/50 R18.
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET Dragpaket 9 900 kr, Monte Carlo 12 200 kr,  
Komfortpaket 14 900 kr.
GARANTIER Nybil: 3 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. • 
 Assistans: Förnyas vid varje service utförd hos auktoriserad verkstad. 

UTRUSTNINGSPAKET Designpaket 8 900 kr, Skyddpaket 2 800 kr, Teknikpaket 15 900 kr.
GARANTIER Nybil: 3 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. •  
Assistans: 3 år. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning 6 500

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp 5 900

Automatlåda/antal växlar o/7

Backkamera/360° 2 800/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 7 900/O

Elbaklucka 3 500

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 5 900

Elvärmt baksäte 2 900

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka 60/40

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/Steglös

Backkamera/360° o/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 10 500/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 8/9,2

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel 7 900

Metalliclack 6 500

Nyckellöst system o

Navigation 13 900

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram 2 600

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 9 900

Trådlös mobilladdning 2 900

Infotainmentskärm, tum 8

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel 15 900

Metalliclack o

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O

Trådlös mobilladdning o

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 43%  Viktfördelning  57%  40%  Viktfördelning  60%

Plastsjok under 
hela fronten 
och hela 
underredet.

Plastsjok under 
torsionsxeln 
endast vid hjulen.

Litet startbatteri 
i bakluckan.

Skivbromsar 
bak. 

Bakvagn typ enklare 
multilänk.

Plastsjok under 
triangellänken 
vid hjulet.

Elmotor samt 
elektronik ovanpå 
E-CVT-lådan.

Förstyvningsstag 
under bottenplattan.

Mjukstel 
torsionsaxel.

Högspännings-
batterier.

TEKNISKA  DATA TEKNISKA  DATA

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
:  

M
A

R
IO

 S
A

LU
T

S
K

IJ

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
:  

M
A

R
IO

 S
A

LU
T

S
K

IJ



•58 TEKNIKENS VÄRLD   4 /2020

< Kommentar: Kupémåtten skiljer 
inte nämnvärt mellan bilarna, trots 
stora yttre storleksskillnader. Renault 
Captur är enda bilen med skjutbart 
baksäte. Vi mäter skjutmånen till fyra 
centimeter, Renault säger tio.

< Kommentar: I bagageutrymmet 
märks det tydligt att Audi A1 är en 
kortare bil än övriga. Alla bilar utom 
Kia och Toyota har dubbla lastgolv 
som ger två olika lasthöjder.
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UTRYMMEN OCH VIKT

MÅTT OCH VIKT

Mått

Höjd 67–78 68 68-85 53–72 70–84 79

Bredd mellan hjulhus 100 106 103 91 100 110

Djup 66 84 72 56–70 70 81

Djup med nedfällt säte 136 161 148 136 150 164

Lasttröskel 71 77 77 68 70 86

Höjd under baklucka 189 184 183 179 190 190

Antal läskbackar 22 25 25 24 26 23

Audi
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 257. • Längd: 405. • Bredd: 176. • Höjd: 148. • Spår-
vidd fram/bak: 152/151. • Markfrigång: 16. • Tjänstevikt: 1 304. • Maxlast: 406. • 
Verklig vikt: 1 263. • Verklig maxlast: 447. • Taklast: 75. • Släpvikt: 1 790. • Tank: 40 
liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 335/1 090 liter. 

Kia
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 265. • Längd: 440. • Bredd: 183. • Höjd: 148. • Spår-
vidd fram/bak: 159/158. • Markfrigång: 18. • Tjänstevikt: 1 450. • Maxlast: 410. • 
Verklig vikt: 1 372. • Verklig maxlast: 488. • Taklast: 80. • Släpvikt: 1 410. • Tank: 50 
liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 42/1 378 liter. 

Nissan
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 264. • Längd: 421. • Bredd: 180. • Höjd: 160. • Spår-
vidd fram/bak: 155/156. • Markfrigång: 17. • Tjänstevikt: 1 313. • Maxlast: 412. • Verklig 
vikt: 1 351. • Verklig maxlast: 374. • Taklast: 75. • Släpvikt: 1 250. • Tank: 46 liter. • 
VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 422/1 305 liter. 

Renault
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 264. • Längd: 423. • Bredd: 180. • Höjd: 158. • Spår-
vidd fram/bak: 156/154. • Markfrigång: 17. • Tjänstevikt: 1 386. • Maxlast: 425. • 
Verklig vikt: 1 395. • Verklig maxlast: 416. • Taklast: i.u. • Släpvikt: 1 200. • Tank: 48 
liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 536/1 275 liter. 

Skoda
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 265. • Längd: 424. • Bredd: 179. • Höjd: 155. • Spår-
vidd fram/bak: 153/152. • Markfrigång: 19. • Tjänstevikt: 1 277. • Maxlast: 523. • 
Verklig vikt: 1 379. • Verklig maxlast: 421. • Taklast: 75. • Släpvikt: 1 250. • Tank: 50 
liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 400-1 395 liter. 

Toyota
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 436. • Längd: 439. • Bredd: 180. • Höjd: 157. • Spår-
vidd fram/bak: 155/154. • Markfrigång: 16. • Tjänstevikt: 1 578. • Maxlast: 352. • 
Verklig vikt: 1 602. • Verklig maxlast: 328. • Taklast: i.u. • Släpvikt: 725. • Tank: 43 liter. 
• VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 358/iu. liter.

BAGAGEUTRYMME

KUPÉMÅTT
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6 7

8 954

321

Mått

Längsta benutrymme fram 63 65 60 59 62 61

Kortaste benutrymme fram 39 42 38 36 39 36

Dynans längd fram 50 51 51 49 52 49

Takhöjd fram 103 100 103 99 105 97

Bredd axelhöjd 130 132 132 130 130 138

Kortaste benutrymme bak 9 9 12 9–13 17 9

Dynans längd bak 48 48 48 44 51 48

Takhöjd bak 93 94 91 92 98 94

Bredd axelhöjd bak 128 132 123 122 134 137

6

7

8

9

5

4

3

2

1

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

Vi lasermäter 

och väger alla 

bilar själva!
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Beräknat på en årlig körsträcka av 2 000 mil. 
Fet stil anger belopp i kronor, inom parentes 

redovisas hur stor del av milkostnaden som just den 
kostnadsposten står för.

Listpris 275 500 271 400 261 300 259 900 269 600 339 800
Förmånsvärde per år, brutto 42 362 44 922 41 853 42 239 40 259 44 866

Pris efter ett år 180 500 186 200 174 000 177 500 191 400 247 600

Pris efter två år 156 900 159 700 140 400 153 600 159 600 214 600
Pris efter tre år 137 400 139 200 119 200 134 900 137 100 187 900

Skatt/skatt efter 3 år 4 692/1 130 5 762/1 350 3 640/888 4 157/1 020 4 371/1 064 2 246/514

Serviceintervaller  
(mil)/kostnader

1:a
Intervall 3 000/2 år 1 500/1 år 2 000/1 år 1 år 3 000/2 år 1 500/1 år

Pris 1 200* 2 311 0* 3 700** 2 400 2 244

2:a
Intervall 4 500/3 år 3 000/2 år 4 000/2 år 2 år 4 500/3 år 3 000/2 år

Pris 1 200* 4 266 0* 3 700** 1 400 4 107

3:e
Intervall 6 000/4 år 4 500/3 år 6 000/3 år 3 år 6 000/4 år 4 500/3 år

Pris 1 200* 2 311 0* 7 000** 3 220 2 244

Bromsklossar 
fram (par)

Pris i.u 1 678 1 271 1 292 931 1 205

Arbetskostnad i.u 700 720 i.u. 1 220 1 116 

Bromsskivor 
fram/bak

Pris i.u 2 076/1 776 1 938/2 370 2 082 1 840/1 090 3 064/2 191

Arbetskostnad i.u 1 224/1 574 720/720 i.u. 1 220/900 1 116/1 116

Kamremsbyte
Intervall (mil) i.u Kedja Kedja Kedja 24 000 (kontroll) Kedja

Pris i.u - - - 7 410 -

Backspegel (komplett) i.u 5 104 1 300 i.u. 2 411 5 586

Framskärm (komplett) i.u 2 273 1 638 i.u. 2 480 1 932

Fälgar för vinterdäck (kompl.) i.u 18 429 6 000 11 420 6 000 12 200

Partikelfilter i.u 14 572 Finns ej i.u. 11 923 Finns ej

Strålkastarinsats LED i.u 11 376 4 352 i.u. 6 399 12 164

Stötdämpare fram (par) i.u 2 003 4 755 i.u. 2 310 2 182

Stötfångare fram i.u 2 393 7 543 i.u. 4 351 3 389

Torkarblad i.u 360 632 i.u. 462 715

Beräknat på 3 års ägande, 
6 000 mils körsträcka

Värdeminskning 46 033 (53%) 44 067 (47%) 47 367 (50%) 41 667 (46%) 44 167 (50%) 50 633 (53%)

Kapitalkostnad 9 642 (11%) 9 499 (10%) 9 146 (10%) 9 097 (10%) 9 436 (11%) 11 893 (12%)

Service och underhåll 3 634 (4%) 7 631 (8%) 5 825 (6%) 7 776 (9%) 4 716 (5%) 8 064 (9%)

Fordonsskatt 4 692 (5%) 5 762 (6%) 3 640 (4%) 4 157 (5%) 4 371 (5%) 2 246 (2%)

Försäkring (beräknat på man 40 
år boendes i villa. Folksam)

4 243 (5%) 4 410 (5%) 4 156 (4%) 4 549 (5%) 4 488 (5%) 3 744 (4%)

Bränsle (bensin 15,98 kr/l) 19 496 (22%) 23 011 (24%) 24 929 (26%) 22 372 (25%) 21 094 (24%) 19 176 (20%)

Totalkostnad per månad 7 311 7 865 7 922 7 468 7 356 7 979

Milkostnad de  
första tre åren 43,87 47,19 47,53 44,81 44,14 47,88

EKONOMI

SUMMERING: ÄGANDEKOSTNADER PER ÅR

PRISER

RESERVDELAR, ARBETE OCH SERVICE

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

Reservdelar och arbete Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

< Kommentar: Nissan erbjuder 
serviceavtal för 10 200 kr som löper 
över 3 år. Kias 6 000-milaservice 
kostar 5 104 kr. Toyota tar 4 884 kr 
vid 6 000 mil. *Från Audi har vi inte 
fått några uppgifter för A1. Priserna 
avser det serviceavtal Audi erbjuder 
till andra modeller. **Captur är så 
ny att serviceuppgifterna inte är 
fastställda, priser och intervall är 
hämtade från tidigare test av Megane 
TCe 130.

< Kommentar: Den nya WLTP-
baserade skatten märks även på de 
här små och relativt utsläppssnåla 
bilarna, milkostnaden är högre än vi 
är vana vid. Värst drabbas storutsläp-
paren Kia XCeed, men den blir ändå 
inte dyrast i sammanställningen.

< Kommentar: Nissan Juke drabbas 
av störst värdeminskning över tre år, 
medan Toyota håller värdet bäst.
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SÄKERHET

6 m 13,5 m 11 m 13,5 m 6 m

3 m

3 m

1 m

< Kommentar: De i stort sett 
fullutrustade testbilarna har det 
mesta i säkerhetsväg. Kia XCeed är 
inte krocktestad av Euro NCAP, men 
borde få samma betyg som grundmo-
dellen Ceed, vilket är fem stjärnor.

< Kommentar: Ej genomfört på grund av vinterväglag. < Kommentar: Ej genomfört på grund av vinterväglag.

Bromssträcka från 100 km/h (meter)

0 10 20 30

Audi
Kia
Nissan
Renault
Skoda
Toyota

Adaptiv farthållare 6 700 o o Paket o o

Aktiv motorhuv O O O O O O

Autobroms
cykel/fordon o/o o/o o/o o/o o/o o/o

fotgängare/vilt o/O o/O o/O o/O o/O o/O

Bältes
försträckare

fram o o o o o o

bak o O o o o o

Bälteskrafts
begränsare

fram o o o o o o

bak o o o o o o

Dödavinkelnvarnare o o o 2 900 4 500 o

Filhållnings
assistent

varnande o o o o o o

styrhjälp O o o o o o

Isofixfäste o o o o o o

Höger kudde urkopplingsbar o o o o o o

Kollisionsvarnare och autobroms 
vid utbackning

O oO o O O o

Krockgardiner (huvud) o o o o o o

Krockkudde fram vänster/höger o/o o/o o/o o/o o/o o/o

Krockkudde sida fram/bak o/O o/O o/O o/O o/O o/o

Knäkrockkudde O O O O 5 700 (Paket) o

Mörkerkamera O O O O O O

Pre crash 2 400 o o o 5 700 (Paket) O

Skyltigenkänning o o o o o o

Trötthetsvarnare o o o o o o

Krocktestresultat
Euro NCAP krockskydd '’’’’ Ej testad '’’’’ '’’’’ ’’’’’ '’’’’

Euro NCAP whiplashskydd 1,6 (Max 2,0) Ej testad 1,6 (Max 2,0) 1,6 (Max 2,0) 1,6 (Max 2,0) 2,7 (Max 5,0)

SÄKERHETSUTRUSTNING

BROMSTEST TEKNIKENS VÄRLDS ÄLGTEST

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

40

Godkänt bromsresultat enligt Teknikens Värld

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota 

Vi broms- och 

älgtestar alla 

bilar själva!

38 m.

Godkänt resultat

72 km/h.

Älgtestet är en extrem form av undanmanöver och vi hinner köra runt 80 bilar per år. 
 På www.teknikensvarld.se/algtest hittar du  resultaten för flera hundratals bilar!

< A1 har ett kort baga-
geutrymme. Takhöjden 
är dock bra och bred-
den mellan hjulhusen 
likaså.

< Kia bjuder på bak-
sätesryggar delbara i 
40/20/40-proportion, 
men det finns inga rik-
tiga lastöglor. Dåligt.

< I Juke blir det en rejäl 
tröskel upp till bak-
sätesryggarna när de 
ligger fällda framåt och 
golvet är i lägsta läget.

< Utrymmet är smalare 
och lägre än i kusinen 
Juke, men ändå så box-
igt utformat att det är 
lätt att lasta.

< Dubbelt lastgolv ger 
stor skillnad i höjd och 
det finns riktiga lastög-
lor och rejäla krokar att 
hänga kassar i.

< Toyotas lastutrymme 
är stort, om man 
mäter nere vid golvet. 
Lastförmågan förstörs 
effektivt av takprofilen.
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PRESTANDA

Vi effekt- och bränslemäter, 

samt accelerationstestar 

alla bilar själva!

< Kommentar: Renault och Toyota 
visar inte riktigt den effekt de sägs ha på 
papperet. Vid mätningen av Juke leve-
rerar den endast 81 hk och 123 Nm – för 
långt från angivna siffror för att vi ska 
kunna lita på mätningen. Vi kommer att 
testa ett annat exemplar av Juke framö-
ver och göra en ny mätning.

< Kommentar: Hybriden från 
Toyota är snabbast ur start-
blocken men blir snart ikappkörd 
av Renault och Skoda. Nissan 
orkar aldrig upp till 160 km/h.

< Kommentar: Alla bilar levererar förbrukningssiffror som är 
nära de angivna siffrorna. Notera att alla tillverkaruppgifter nu är 
WLTP-siffror.

VERKLIG MOTOREFFEKT

VERKLIG MOTOREFFEKT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Motorvarv i 1 000-tal r/min Motorvarv i 1 000-tal r/min Motorvarv i 1 000-tal r/min Motorvarv i 1 000-tal r/min

Motorvarv i 1 000-tal r/min Motorvarv i 1 000-tal r/min
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Audi Kia Nissan Renault 

Skoda Toyota 
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Max effekt:
113 hk – 6 075 r/min

Max effekt:
141 hk – 5 275 r/min

Ej mätbar.

Max effekt:
142 hk – 4 725 r/min

Max effekt:
151 hk – 4 670 r/min

Max effekt:
163 hk – 6 875 r/min

Max vrid:
192 Nm – 3 400 r/min

Max vrid:
246 Nm – 3 270 r/min

Max vrid:
256 Nm – 2 805 r/min

Max vrid:
252 Nm – 2 755 r/min

Max vrid:
213 Nm – 4 420 r/min

Acceleration genom  växlarna (sek)

0–50 km/h 4,0 3,7 4,3 3,8 4,2 3,7

0–70 km/h 6,1 5,5 6,9 5,8 5,8 5,4

0–100 km/h 10,5 9,4 12,4 9,3 9,4 9,0

0–100 km/h enligt tillverkaren 9,9 9,5 10,4 8,6 8,4 8,2

0–130 km/h 17,5 15,8 22,0 14,4 14,6 14,1

0–160 km/h 31,5 27,0 - 22,6 22,5 23,0

0–200 km/h – – - – – -

0–201 meter 11,6 10,7 12,2 11,2 11,4 11,0

0–402 meter 17,7 16,8 18,7 16,9 17,0 16,7

Sluthastighet vid 402 m 130 135 121 141 141 141

Omkörning 70–130 km/h 11,4 10,2 15,2 8,7 8,7 8,7

Toppfart enligt tillverkaren 198 200 180 202 212 180

Audi Kia Nissan Renault Skoda Toyota

Teknikens Världs testvärde

Renault
Skoda
Toyota

Nissan

Kia
Audi

0,60 l/mil

0,68 l/mil
0,64 l/mil

0,62 l/mil
0,63 l/mil

0,53 l/mil

EU-cykeln 
(Tillverkarens 

uppgifter) Sverigecykeln

+0,18 l/mil

+0,04 l/mil
-0,03 l/mil

+0,08 l/mil
+0,03 l/mil

+0,07 l/mil

Differens mellan
EU-cykeln och 
Sverigecykeln

0,72 l/mil

0,69 l/mil
0,59 l/mil

0,78 l/mil

0,72 l/mil
0,61 l/mil

0,70 l/mil
0,63 l/mil
0,56 l/mil

0,70 l/mil
0,66 l/mil
0,60 l/mil

Testför brukning

Teknikens Värld har sedan 2007 en egen testmetod för att mäta 
bränsleförbrukning, ett test vi kallar för Sverige cykeln som utförs 

på en så kallad rullande landsväg. På www.teknikensvarld.se/sveri-
gecykeln hittar du allt du vill veta om testmetoden.
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< Kommentar: XCeed är det bästa valet för 
den som verkligen uppskattar att köra, snarare 
än åka bil. Den är kvick i alla reaktioner och för-
medlar mycket ljud och vibrationer. Och det är 
på bekostnad av komforten. En rolig bil måste 
inte vara obekväm. XCeed plockar många 
poäng, men inte lika många som Kamiq.

< Kommentar: Testets absolut minsta 
bil står sig överraskande bra mot konkur-
renterna. Innerutrymmena är inte så mycket 
mindre och komfortmässigt håller A1 City-
carver jämna steg. Men förvänta dig ingen 
suvkänsla eller image, och räkna med att 
betala ett högt pris.

Köregenskaper: Kvick och känslig 
styrning. Bra riktningsstabilitet. 
Alltid balanserad i uppträdandet.

Köregenskaper: Kombinerar 
riktningsstabilitet med skärpa och 
kvickhet. Snäppet före Kia.

Utrymmen: Bra baksäte även för 
vuxna. Bagageutrymmet är långt, 
men lågt och svårlastat.

Utrymmen: A1 är en storlek 
mindre än övriga. Det märks i bak-
sätet och bagageutrymmet.

Att äga: Kia har lång nybilsga-
ranti, men servicekostnaden 
ställer till det i kalkylen.

Att äga: Lilla A1 blir inte oväntat 
billig att äga, men det är räknat på 
en standardutrustad bil.

Motor/kraftöverföring: Rapp 
och stark motor som inte alltid 
lirar perfekt med växellådan.

Motor/kraftöverföring: Lilla 
motorn räcker i lilla A1. Växellådan 
sinkar framfarten.

Att köpa: För drygt 270 000 får 
man en fullutrustad XCeed. Pris-
värt i sammanhanget.

Att köpa: Audis grundpris är 
högt. Citycarver-tilläggets mer-
värde är svårt att fastställa.

Körsmidighet: Bra sikt trots låg 
körposition. Tacka smart utfor-
made takstolpar för det.

Körsmidighet: Kompakt kaross 
med bra sikt åt alla håll ger höga 
poäng.

Användarvänlighet: På typiskt 
Kia-vis barnsligt enkel förarmiljö. 
Stora och tydliga knappar.

Användarvänlighet: Hyfsat smi-
dig skärmlösning. I övrigt avskalad 
förarmiljö med bra ergonomi.

Komfort: Upplevs bullrig och 
ofiltrerad. Hård fjädring och vibre-
rande motor som stör.

Komfort: Bekväm fjädring och 
bra framstolar. Mycket vägljud 
läcker in från sidorutorna.

Säkerhet: Ej testad av Euro NCAP.  
För full säkerhetsutrustning krävs 
högsta utrustningsnivån.

Säkerhet: Högsta betyg av Euro 
NCAP, men Audi vill ha extra betalt 
för en del säkerhetsutrustning.

Miljö: Högst angiven förbrukning 
och utsläpp. I verkligheten jämn-
törstig med Renault.

Miljö: På håret att A1 är lika snål 
som Toyota-hybriden. Snålast av 
de renodlade bensinbilarna.

0,64 0,68
- -

625 735

43,87 47,19

116 140

275 500/42 362 271 400/44 922

999 cm3 1 353 cm3

146 g/km 156 g/km

 1 304 1 450
9,9 9,5

Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde
113 141

10,5 9,4
1 263 1 372

0,61 0,72
- -

656 694

Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde

Audi A1 Citycarver 30 TFSI Proline S tronic Kia XCeed 1,4 T-GDI 140 hk DCT

Motor Motor

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp

Milkostnad (kr) Milkostnad (kr)

Effekt (hk) Effekt (hk)

Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg)

0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s)

Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil)
Räckvidd (el) Räckvidd (el)

Räckvidd totalt Räckvidd totalt

Tillv. uppgift. Tillv. uppgift.

BETYG

88

78

77

75

67

87

86

67

77

46

Toyota

Skoda

Renault

Nissan

Kia

Audi

< 30 TFSI-motorn i 
A1 är trecylindrig och 
finns med sexväxlad 
manuell växellåda eller 
sjustegad dubbelkopp-
lingslåda.

< Fyrcylindriga TCe 
155 är största motorn 
till Captur och då är 
det bara dubbelkopp-
lingslåda som gäller. 
Renault säger också 
att den har ”Traction”, 
vi kallar det framhjuls-
drift.

< XCeed finns bara 
med ett motoralter-
nativ – fyrcylindriga 
1,4-litersmotorn med 
140 hästkrafter. Med 
högsta utrustningsni-
vån Advance Plus följer 
också dubbelkopp-
lingslåda.

< Fyrcylindriga 1,5 TSI 
är största motorn till 
Kamiq. Locket till spo-
larvätskepåfyllningen 
fälls ut och bildar en 
tratt som inte riktigt 
fungerar som en tratt 
ska göra.

< Juke finns än så länge 
bara med ett motor-
alternativ: DIG-T 117 
som är samma trecy-
lindriga 1,0-litersmotor 
som finnns i Micra.

< Toyota samlar båda 
motorerna och all 
styrelektronik under 
motorhuven. Batteri-
paketet ligger under 
baksätet.
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< Kommentar: C-HR är den bästa hybrid-
Toyotan vi har kört hittills, kanske till och 
med den bästa Toyotan. 2,0-litersmotorn ger 
en trevlig gång och C-HR är sammantaget en 
behaglig bil. Samtidigt är den för trång och 
dyr för att ha något med den riktiga slutstri-
den att göra.

< Kommentar: Skoda kan det här med att 
bygga suvar. Precis som sina större syskon 
Kodiaq och Karoq är Kamiq en testvinnare 
tack vare stora utrymmen, vuxna köreg-
enskaper och vettig ekonomi. Vill du spara 
pengar? Köp den mindre motorn som är hela 
20 000 kronor billigare.

< Kommentar: Nya Captur är ett lyft 
jämfört med föregångaren i betydligt 
större utsträckning än i fallet Juke. Capturs 
starka motor gör bilen gott och komfort och 
körsmidighet är på en högre nivå. Det får 
oss att välja Captur före Juke, men inte före 
Skoda Kamiq.

< Kommentar: Nya Juke blir ingen succé, i 
alla fall inte om vi får bestämma. Det största 
problemet är drivlinan som lider av total 
disharmoni. Men ägarekonomin blir också en 
besvikelse, Juke är billig att köpa men inte så 
billig att äga. Men rymligare och körgladare, 
det har Juke i alla fall blivit.

Köregenskaper: Okänslig 
men välavvägd styrning. God 
riktningsstabilitet.

Köregenskaper: Sticker inte ut. 
Lagombra VW-produkt i mäng-
den. Trygg och lättkörd.

Köregenskaper: Lyckas inte dölja 
småbilschassit. Upplevs mindre 
och nervösare än konkurrenterna.

Köregenskaper: En inte alls 
oäven styrning. Upplevs ett snäpp 
sportigare än Renault.

Utrymmen: Trångt och instängt 
baksäte. Litet bagageutrymmet 
trots stora yttermått.

Utrymmen: Mycket bra baksäte, 
men bagageutrymmet borde vara 
bättre. Långt ifrån plant vid fällning.

Utrymmen: Kort och smalt 
bagageutrymme. Överraskande 
rymligt och flexibelt baksäte.

Utrymmen: Juke har växt till 
sig och blivit en rymligare bil. 
Instängt baksäte.

Att äga: Trots det höga priset blir 
C-HR knappt dyrare än ”billiga” 
Nissan Juke.

Att äga: Några kronor billigare 
per mil än övriga, trots att man 
inte behöver göra avkall på något.

Att äga: Bra andrahandsvärde 
hjälper Captur till en rimlig 
totalekonomi.

Att äga: Med så liten motor borde 
Juke vara billigare att äga. Servi-
cekostnaden är boven.

Motor/kraftöverföring: Bästa 
Toyota-hybriden hittills. Stark och 
inte särskilt surrig.

Motor/kraftöverföring: Bättre 
samverkan mellan motor och väx-
ellåda än Renault. Men inte perfekt.

Motor/kraftöverföring: Stark 
motor som lider av växellåda med 
gummibandsfördröjning.

Motor/kraftöverföring: Svag 
motor och trilskande växellåda ger 
låga poäng.

Att köpa: Dyr med stora motorn 
och mycket utrustning. 1,8-versio-
nen är ett bättre köp.

Att köpa: Stor bil och stor motor. 
Men behövs motorn? 116 hk-
versionen är 20 000 kr billigare.

Att köpa: Hos Renault får man 
stor motor och mycket utrustning 
för mindre pengar än hos övriga.

Att köpa: Mindre bil och mindre 
utrustning än Kia, men nästan 
samma prisnivå.

Körsmidighet: Urusel bakåtsikt 
men bra snett framåt. Backkamera 
och döda-vinkel-varnare behövs.

Körsmidighet: Tunna A-stolpar 
och bra sikt snett bakåt ger bra 
översikt.

Körsmidighet: Kort och hög-
byggd kaross. Växelväljaren är 
otydlig.

Körsmidighet: Stora backspeglar 
hjälper inte. Juke-karossen är svår 
att överblicka.

Användarvänlighet: Lättanvänd 
pekskärm, men vissa knappar har 
hamnat på tokiga ställen.

Användarvänlighet: Bra pek-
skärm och enkla menyer. Men 
varför inget riktigt volymvred?

Användarvänlighet: Menysyste-
met och pekskärmen är verkligen 
inte bra.

Användarvänlighet: Knapphys-
teri på ratten och onödigt krånglig 
farthållare.

Komfort: Något mjukare fjädring 
och mindre däckbuller skulle ge 
C-HR högre poäng.

Komfort: Låg ljudnivå och behag-
lig fjädring. Körställningen inte 
optimal.

Komfort: Hyfsad ljudkomfort. 
Trista framstolar och osofistikerad 
fjädring.

Komfort: Bra framstolar, men 
hård fjädring och högre ljudnivå 
än Renault.

Säkerhet: Högsta Euro 
NCAP-betyg och mycket 
säkerhetsutrustning.

Säkerhet: Högsta betyg av 
Euro NCAP. Bitvis irriterande 
styrhjälplfunktion.

Säkerhet: Högsta betyg 
av Euro NCAP och mycket 
säkerhetsutrustning.

Säkerhet: Mycket säkerhets-
utrustning i Tekna-nivån. Högsta 
betyg av Euro NCAP

Miljö: Renast på papperet och så 
även vid verklig körning. Vinner på 
körning i stadstrafik.

Miljö: I våra mätningar, både på 
väg och i Sverigecykeln, går Kamiq  
relativt snålt.

Miljö: Lika snål som Skoda, i 
teorin. Vid verklig körning drar 
Renault märkbart mer.

Miljö: Snål och ren på papperet, 
men testets svagaste motor är 
också den törstigaste i verkligheten. 

0,60 0,62 0,63 0,53
- - - -

767 774 794 811

47,53 44,81 44,14 47,88

117 154 150 184

261 300/41 853 259 900/42 239 269 900/40 259 339 900/44 866

999 cm3 1 333 cm3 1 498 cm3 1 987 cm3

135 g/km 141 g/km 143 g/km 118 g/km

1 313 1 386 1 277 1 578
10,4 8,6 8,4 8,2

Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde
i.u 142 151 163

12,4 9,3 9,4 9,0
1 351 1 395 1 379 1 602

0,78 0,70 0,66 0,60
- - - -

590 686 758 717

Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde

Nissan Juke DIG-T 117 DCT Tekna Renault Captur Intens TCe 155 EDC Skoda Kamiq TSI 150 DSG Style Toyota C-HR 2,0 Hybrid Launch Edition

Motor Motor Motor Motor

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp

Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr)

Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk)

Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg)

0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s)

Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil)
Räckvidd (el) Räckvidd (el) Räckvidd (el) Räckvidd (el)

Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt

Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift.

Du vet väl att äldre tester  
finns att ladda ned på

BETYG

7767

5876

8764

5766

7877

7766

6787

6766

8888

6543
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