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HYUNDAI GETZ (2003) Motor: 1,3T bensin. 
Effekt: 82 hk. Förbrukning: 0,65 l/mil. 
CO2: 152 g/km. Felbild: elektronikfel, fel på 
motorstyrning, trasiga lampor.

Rymlig, lätt insteg, driftsäkerhet.

Ligger lite högt i pris, sittkomfort.

En rymlig basbil som sällan går sönder.

-
+

=

När Audi ersatte 80-modellen 
med A4 var det många som jubla-
de. Men den glada stämningen 
kom av sig när det visade sig att 
den nya, påkostade framvagnen 
snabbt började glappa. Och trots 
mängder av återkallade bilar följ-

de problemet med fram till mo-
dellskiftet år 2000.

Men en gammal A4 kan ändå 
vara en trevlig begbil. Mycket so-
lid känsla för väldigt lite pengar 
och med 1,8-motorn åker man 
snålt. Välj turbomaskinen om du 

vill ha mer kraft men se upp för 
trimmade exemplar, de är talrika. 

Quattro, alltså fyrhjulsdrift, är 
trevligt på vintern men A4 klarar 
sig bra även med framhjulsdrift 
och det är billigare att underhål-
la.

AUDI A4 1,8 (1996-2000) Motor: 1,8 bensin. Effekt: 125 hk. Förbrukning: 0,71 l/mil. CO2: 166 g/km. Felbild: glappande fram-
vagn som för oväsen, bakluckans lås, bussningar bak på quattro.  Vägegenskaper, komfort, solid känsla, stort begutbud. 

Driftsäkerhet, främst problem med framvagnen. Fin mellanklassbil som sällan rostar.

Trevlig och solid snåljåp

VOLVO S70 (2000) Motor: 2,5 bensin. Effekt: 170 hk. Förbrukning: 0,99 l/mil. CO2: 232 g/km. Felbild: Glapp i spindelleder och 
krängningshämmarstag, skrapande växellåda, oljeläckage. Utbud och kännedom om modellen. Rymlig och säker.  

Styrning och växellåda.       Ett säkert köp i många hänseenden.

Med 850-modellen gjorde Volvo 
ett lappkast som heter duga, från 
bak- till framhjulsdrift och tvär-
ställda motorer. Nu hade man 
en bil med bra komfort, men 
även med ett mått av körglädje.

 Den nya bilen var en succé 
men det var inte lika kul efter 

några år när alla problem med 
glapp i framvagnen framträdde.

Volvo uppdaterade 850 rejält 
1997 och modellen bytte namn 
till S70 (och V70). Fortfarande en 
bil där innerutrymmena är 
mycket välutnyttjade och med 
förbättrad styrning och växellå-

da, men håll koll på lådan. Om 
den skrapar så bör du välja en 
annan bil. 

I övrigt är det inte mycket att 
vara rädd för, bilen bör varenda 
verkstad kunna i sömnen. Är du 
turbosugen så se upp för sön-
dertrimmade exemplar.

S70 – rejält uppdaterad 
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Prutläge på lilla Getz
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Ibland kan det vara skönt med 
en rätt anspråkslös bil som bara 
går och går. In på service med 
jämna mellanrum (1 500 mil) 
och det är allt. 

Vill du ha en sådan bil och 
dessutom är ute efter en mycket 
rymlig småbil kan Hyundai Getz 
göra jobbet.

 Bortsett från två återkallnings-
kampanjer som rörde vatten-

läckage och bromsjustering ver-
kar Getz hålla ihop bra. Bilen 
håller dock inte riktigt lika hög 
nivå som japanska när det gäller 
elektronik och i synnerhet inte 
lampor som går sönder titt som 
tätt.

Prutläge
Det kan vara lite knivigt att 

finna en Getz för 40 000 kronor, 

både hos handlarna och på pri-
vatmarknaden. Enligt bilprisers 
värderingstjänst ska en -03:a som 
rullat normallångt ligga på blott 
33 000 kronor, men privatpriser-
na börjar först på 40 000. 

Pruta alltså! 

Håller värdet
Men det visar också att Getz 

håller värdet bra och det kom-

mer den förmodligen också att 
göra framöver, om inte rost blir 
ett problem. Där har vi dock ing-
et att notera ännu.

Plats för fyra vuxna
Det bästa med Getz är kupén 

som med sin boxform ger ett lätt 
insteg både fram och till baksätet. 
Väl på plats kan man sträcka ut, 
ja det kanske är att ta i men fyra 

normallånga vuxna får plats och 
det klarar inte alla småbilar.

Sittkomforten lämpar sig bäst 
för korta sträckor.

Vanligaste motorn på denna 
budgetnivå är 1,3 med 82 hästar, 
helt okej men inte supersnål. 
Säkerheten får anses godkänd 
med fyra Euro Ncapstjärnor 
(i test 2004) men antisladd blev 
standard först 2006. 

BEGAGNAT-SPECIAL 40 000 KR

HYUNDAI GETZ

AUDI  A4

VOLVO S70
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MITSUBISHI GALANT 1,3 (2005-2006) Motor: 2,4 bensin. Effekt: 150 hk. Förbrukning: 0,79 l/mil. CO2: 185 g/km. 
Felbild: Rostiga bromsskivor, hög felfrekvens på lampor. Bekväm, ofta välutrustad, driftsäker och hög säkerhet. 

Törstiga motorer, trång inuti. Bortglömd japansk duracellkanin för familjen.

Detta är en av många bortglömd 
bilmodell och det kanske inte är 
så konstigt då den slutade säljas i 
Sverige 2003. Men Galant är pre-
cis som de flesta japanska bilar ex-
tremt driftsäker, skillnaden till 
Mitsubishis fördel är att den inte 
är stentrist. 

Galant är ofta välutrustad, ka-
rossen är snygg och i de pösiga sä-
tena åker man bekvämt. Söker 
man stora utrymmen är dock det-
ta fel bil, inte ens kombin är sär-
skilt rymlig trots rejäla kaross-
mått.

De vanligaste motoralternati-

ven på begmarknaden är 2,4 GDI 
med direktinsprutning och 150 
hästar som ska vara snål men inte 
är det samt 2,5 V6 som också är 
törstig men starkare.

Stort plus är hög säkerhet i 
verkliga olyckor enligt Folksams 
statistik.
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Tyvärr räcker inte pengarna till en 
-07:a och senaste generationen Fa-
bia som är en väldigt trivsam bil 
med bra komfort. Nej, vi får hålla 
till godo med sista årsmodellen av 
föregångaren men det är inte så 
dumt ändå. 

Bilen delar mycket med Polo 
men håller faktiskt ihop bättre och 
det enda man får saka är lite status 
och något billigare känsla.

Budgetvarianten Compis är ett 
dumsnålt alternativ utan strålkas-
tarrengörning och med klen mo-

tor. Generellt är Fabia klent utrus-
tad men låt den vara så, du ska sä-
kerligen bara kortpendla ändå. 
Skulle det bli längre utflykter kan 
buller störa, men i övrigt är Fabia 
en trevlig bil även långfärd.

SKODA FABIA(2006) Motor: 1,4 bensin. Effekt: 75 hk. Förbrukning: 0,66 l/mil. CO2: 154 g/km. Felbild: Äldre bilar: Vatten-
läckage, hjullager krängningshämmare. Nyare: belysning. Rymlig, ekonomisk, driftsäker. Säkerhetsutrustning 
i basversionerna är låg. Bättre än en VW Polo på flera sätt och billigare.
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Kanske har du redan läst första 
testet av helt nya Opel Astra på 
sidan 36. Då vet du att Opel dra-
git ner på det snusförnuftiga till 
förmån för lite opraktisk kupé-
look. Men om det är en praktisk 
och förnuftig bil till en rimlig 
penning du söker så gör en be-
gagnad Astra jobbet. 

Vår budget räcker till en 05:a 

och det finns även 06:or i samma 
prisklass och det handlar om 
tredje generationen Astra. Även 
en äldre Astra II (98-04) är ett bra 
alternativ till Golf om man har 
en stramare budget, med denna 
modell skärpte nämligen Opel 
till rostskyddet (12 års garanti) 
och gjorde en generell kvalitets-
höjning.

Ytterligare höjd kvalitet fick 
tredje generationen och desig-
nen blev mer tilltalande om än 
fortfarande med praktiskt använ-
dande i första rummet. I synner-
het kombin är en bra lastare.

Du kan givetvis välja olika mo-
torer, men överlägset vanligast på 
begmarknaden är 1,6 bensin på 
100/105 hästar beroende på års-

modell. Tillägget Enjoy i modell-
beteckningen är också vanligast 
och innebär att bilen är utrustad 
med bland annat klimatanlägg-
ning, färddator och cd-stereo.

Med antisladd först 2006
Opel har gjort uppdateringar 

under garantitiden på halvljus, 
dörrstopp, bärarm och kylarslang 

och intervallet för kamremsbyte 
har förlängts till 15 000 mil eller tio 
år.

Säkerhetsbetyget fem stjärnor i 
Euro Ncap är bra, men antisladd 
blev standard först 2006. Det fanns 
dock som tillval redan när bilen 
kom 2004 men kostade hutlösa 
5 200 kronor, ett stort plus om det 
finns. 
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Kortpendlarens favorit

Ett Galant charmtrollPraktisk och förnuftig Opel

OPEL ASTRA(2005) Motor: 1,6 bensin. 
Effekt: 105 hk. Förbrukning: 0,66 l/mil. 
CO2: 154 g/km. Felbild: Bilprovningen 
anmärker oftare än medel på styrleder. 
Men det är också allt.

Kupé- och lastutrymme, kör-
egenskaper, bränslesnål motor.

Hårda säten, lite trist inredning

Billigare än Golf men nästan lika 
bra.
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BEGAGNAT-SPECIAL 70 000 KR

OPEL ASTRA

SKODA FABIA

MITSUBISHI GALANT
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Det går att finna senaste genera-
tionen 9-3 för runt 70 000 kronor, 
men höjer vi nivån ett steg landar 
vi en bit in i produktionscykeln. 

Många garantiärenden rörde el-
fel i början och det mesta bör vara 
utsorterat, men man vet aldrig. 

Även mekaniska barnsjukdomar 
förekom och Bilprovningen an-
märker på fjädring och drivsystem 
på -02 och -03:or. 

Vill man ha kombi på denna 
budget får man antingen gå upp 
i pris eller gå ner i motorstyrka 

och utrustning. Men basmotorn 
1,8t på 150 hästar duger gott. 9-3 
har underhållande men säkra 
köregenskaper och rapp styr-
ning. Kamremsbyte kan man 
glömma då modellen har kedja, 
skönt!

SAAB 9-3 (2005) Motor: 2,0 bensin. Effekt: 150 hk. Förbrukning: 0,86 l/mil. CO2: 199 g/km. Felbild: Elektronik och mekanik 
(första årsmodellerna). Koppling, turbo, oljeförbrukning. Köregenskaper, sittkomfort, säkerhet, prisläge. 

Litet bagageutrymme och trång lastöppning. En trevlig familjebil med design som står sig.
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Säker körglädje i Saab

I klassen kompakta suvar brukar 
vi rekommendera Honda CR-V 
eller Toyota RAV-4, två säkra 
kort både vad gäller köregen-
skaper, driftsäkerhet och 
andrahandsvärde.

Men det finns fler bilar i klassen 
som är värda att kika på, en av 
dem är Nissan X-Trail.

 Trots sitt robusta utseende byg-

ger bilen på rätt mesiga Almera 
och basmodellen har faktiskt 
bara framhjulsdrift. Men de flesta 
har den teknikstinna fyrhjulsdriv-
ningen med flera olika lägen för 
bättre framkomlighet.

Täta serviceintervaller
Bilens utseende har säkert lock-

at ut en och annan ägare i terräng-

en, så kör upp bilen på en lyft och 
kontrollera så att underredet är 
skadefritt. Serviceintervallet är 
tätt och varannan service är dyr 
och detsamma gäller många 
reservdelar, tänk på det när du 
gör din ägandekalkyl.

Känns mer som en traktor
X-Trail på minner lite om en 

gammal Volvo 745 att köra, känns 
mer traktor än bil, i synnerhet 
med dieselmotorn. Men vår bud-
get räcker bara till bensinmodel-
len med tvålitersmotor och den är 
mjukare i framtoningen.

Liksom Volvon är Nissan-su-
ven en bra lastare, hela 1,8 kubik 
ryms med nedfällt baksäte och ett 
plus för normal baklucka (ingen 

bökig svängdörr som RAV-4 och 
CR-V).

Man ska inte ta förgivet att drift-
säkerheten är hög bara för att 
bilen är japansk, men X-Trail be-
kräftar regeln och endast katalysa-
torn verkar vara ett typfel. Denna 
byttes därför på första årsmodel-
len (-02). Plus för kamkedja och 
tolv års rostskydd.

MERCEDES ML (2000-2001) Motor: 3,2 V6 bensin. Effekt: 218 hk. Förbrukning: 1,35 l/mil. CO2: 316 g/km. 
Felbild: Bromsslitage, spindel- och styrleder, defekt belysning. Hög sitt- och fjädringskomfort, bra utrymmen.

Bitvis låg kvalitetskänsla, bränsletörst. Ett av de bättre begvalen om du är ute efter en stor, bekväm suv.

Stora suvarnas tid är förbi men 
inte i lika hög grad på begmarkna-
den. Här kan den som suktar ef-
ter hög och bekväm sittposition 
och inte är rädd för vare sig 
miljömaffian eller saftiga bränsle-
notor göra en bra affär.

Mercedes ML är byggd i USA 

och i början märktes en lägre kva-
litetsnivå än normalt. 

Men driftsäkerheten har visat 
sig vara god trots att vi pratar om 
årsmodeller runt 1999 till 2001 när 
Mercedes hade som värst kvali-
tetsproblem.

Det man bör vara uppmärksam 

på är hur bilen använts, många 
mil med dragkrok kan ha slitit 
extra på den redan tunga bilen. 
Särskilt automatlådan kan ta 
stryk.

ML bjuder på fin komfort men 
styrningen är död och därmed 
även körglädjen.

Stadsjeep med högsäte
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X-Trail driftsäker som   få

Fo
to

: N
IS

SA
N

BEGAGNAT-SPECIAL 100 000 KR

NISSAN X-TRAIL (2004)  Motor: 
2,0 bensin Effekt: 140 hk. Förbrukning: 
0,93 l/mil. CO2: 218 g/km. Felbild: 
Bromsslitage, bussningar, enstaka 
elektronikfel.

Robust design, stort last-
utrymme, vanlig baklucka.
Kränger en hel del trots hård 
fjädring.
Jeepstuk och känsla men 
i grunden en höjd personbil.
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NISSAN X-TRAIL

SAAB 9-3

MERCEDES ML
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VOLVO XC90 (2003) Motor: 2,5T bensin Effekt: 210 hk. Förbrukning: 1,2 l/mil. CO2: 281 g/km. Felbild: Slitna bromsar, spindel- 
och styrleder samt en del elektronikstrul, testa så att allt fungerar. Säkerhet, komfort, körställning, 7-sits. Törstiga 
motorer, driftsäkerhet tidiga årsmodeller. En toppenfin familjefraktare, speciellt på vintern.

Priserna kryper ner i snabb takt 
på den stora Volvosuven. Med 
150 000 kronor på fickan har man 
inte alltför stort svängrum men 
pengarna räcker till första årsmo-
dellen med bensinmotorn 2,5T på 
210 hästar, alternativt en 04:a med 

samma motor som rullat lite läng-
re.

XC90 väljer man främst för sä-
kerheten och komforten. Utrym-
mena är bra men inte överdådiga, 
dock ett plus för möjligheten att 
åka sju personer (ett tillval man 

bör se till att bilen har). Bränsle-
törst får man räkna med, det finns 
en D5-diesel på 163 hästar men då 
sticker priset iväg mot 200 000 
kronor. Är man totalt okänslig för 
hög förbrukning kan toppmodel-
len T6 vara ett alternativ.

Prisras på Volvos storjeep
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Guldkant på tillvaron i  BMW

Lämpligare bil för en vargavinter 
är svår att hitta. Möjligen då Lega-
cys förhöjda syskon Outback. 
Fyrhjulsdrift och lågväxel gör bi-
len svårstoppad och det är ingen 
slump att du hittar många begex-
emplar i Norrland.

Subaru har ett nästan löjligt 

högt andrahandsvärde men för 
150 000 kronor finner du en 
Legacy Station 2,0R, alltså en 
kombi med 165-hästars boxermo-
tor. Just nu är rätt tidpunkt att le-
ta Legacy och Outback då en helt 
ny modell precis landat hos 
handlarna.

Driftsäkerheten är skyhög och 
senaste upplagan som kom 2004 
fick markant förbättrat rostskydd, 
tidigare var rost ett aber.

Förutom bränsletörst, hellacka-
de stötfångare som är lätta att repa 
och avsaknad av strålkastarspol-
ning finns inget att störa sig på.

SUBARU LEGACY(2006) Motor: 2,0 boxer, bensin. Effekt: 165 hk. Förbrukning: 0,77 l/mil. CO2: 180 g/km. 
Felbild: Bilprovningen anmärker på strålkastare. Täta serviceintervall, 1500 mil. Framkomlighet, driftsäkerhet, andrahands-
värde. Höga begpriser, trångt baksäte. Som ett schweizerur för vinterälskare.

Populär slitvarg i norr
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Många bilintresserade suktar 
efter BMW 5-serie, men 
få privatplånböcker tål påfrest-
ningen som ett nybilsköp inne-
bär. Baspriset är högt, men priset 
stickar ofta iväg en bra bit över 
450 000 kronor när man kryssat 
för alla trevliga tillval.

Nu har BMW slutat tillverka da-
gens 5-serie i väntan på den helt 

nya bilen som dyker upp i febru-
ari nästa år. Det innebär att bil-
handlarna snart kommer att få in 
fina begagnade exemplar från 
kunder som vill byta upp sig.

Med en budget runt 150 000 
kronor får man hålla sig till lite 
äldre årsmodeller, men det hand-
lar ändå om senaste generationen 
femserie. 

Vi fokuserar på 520i och hittar 
flera intressanta objekt i vår pris-
klass.

 Från början fanns femserien, 
som kom 2003, med sexcylindrig 
bensinmotor som minsta alterna-
tiv. Det rör sig om en fin, rak sexa 
på 170 hästar och trots 520-be-
teckningen är cylindervolymen 
2,2 liter. Har man lite rymligare 

budget finns 520d med en tvåli-
tersdiesel på 163 hästar.

Tekniken kan orsaka elstrul
Körglädje går före det mesta i 

femserien. Men man kan köpa en 
femma även för det bekväma bak-
sätet, komforten (utan punkte-
ringsfria däck och utan sportchas-
si). Teknikgodis som aktiv styrning, 

head-up display, adaptiva strålkas-
tare och aktiva stötdämpare fanns 
som tillval. 

Men kanske är det bäst att välja 
en standardbil, för elektroniktras-
sel är det enskilt största problemet 
med en femserie. Mekaniskt håller 
bilen bra men kontrollera bilens 
historik noga då modellen inbju-
der till hårdkörning. 
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BMW 520I SEDAN (2003-2004) Motor: 2,2 
6-cyl, bensin. Effekt: 170 hk. Förbrukning: 
0,9 l/mil. CO2: 211 g/km. Felbild: Elektronik-
trassel i alla former.

Körglädje, habegär, komfort 
med rätt utrustning.

Punkteringsfria däcken, 
4-stjärnig i Euro Ncap.

Åtråvärd familjebil för kör- 
och teknikfantaster.Fo
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BEGAGNAT-SPECIAL 150 000 KR
SUBARU LEGACY

VOLVO XC90

BMW 520i
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Utbudet av miljöbilar i 70 000-kro-
norsklass är ganska spretigt och 
begränsat. Det finns några få kore-
anska minibilar, en och annan VW 
Lupo 3L (supersnål diesel) och så 
en drös Ford Focus etanol. 

Men vill man ha något nyare är 
trillingarna Aygo/C1/107 mer talri-
ka på begmarknaden. Vilken man 
väljer är en smaksak men Aygo 
har tack vare sitt Toyotamärke i 

fronten högre status och därmed 
något bättre andrahandsvärde.

Förutom en del exemplar med 
startproblem är felen mest av kos-
metisk karaktär och rör sig om 
oljud från inredningen som i och 
för sig kan vara nog så störande.

Trecylindrig motor ger körgläd-
je och skönt ljud men kanske inte 
alltid så snål framfart som man 
kan önska.

TOYOTA AYGO (2005-2006) Motor: 1,1 bensin. Effekt: 68 hk. Förbrukning: 0,46 l/
mil. CO2: 106 g/km. Felbild: Startproblem, gnekande stolar och knarrande dörrsidor.  

Körsmidig, kul motorljud, billigt ägande.  Fjädringskomfort, ej ESP på tidiga 
bilar. Körkul och stadssmidig minibil med attityd.
+ -

En grön minsting
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Utbudet av etanolbilar på beg-
marknaden har hittills begränsats 
till Focus och ska man under 
100 000 kronor gäller fortfarande 
bara Forden.

Men har man lite mer pengar att 
spendera och uppskattar en tyst 
kupé och en behaglig fjädrings-
komfort så är Renault Mégane ett 
bra val. 

Renault bjuder generellt på 
mycket basutrustning men det 

innebär också mycket elektronik 
med potentiella felkällor. Och här 
har vi bilens svaghet, trassel med 
elektronik är tyvärr vanligt. 

Glädjande nog har Renault för-
bättrat elsystemen under årens 
lopp och eftersom vi kikar på eta-
nolversionen med 1,6-litersmotorn 
på 105 hästar så landar vi automa-
tiskt på årsmodell 2008 och nyare. 
Då finns det garanti som hjälper i 
nöd.

Fin etanolkombi

RENAULT MÉGANE E85 Motor: 1,6 bensin/etanol. Effekt: 105 hk. Förbrukning: 0,72 
l/mil (bensin) CO2: 170 g/km (bensin). Felbild: Glapp i framvagn mycket vanligt, 
elfel, ryckig motor, oljeläckage, bakluckelås. Fjädrings- och ljudkomfort, prisläge. 

Styrkänsla, blandad produktionskvalitet. Ett komfortabelt etanolalternativ till 
Ford Focus.
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Nu kan man köpa Volvos första 
etanolbil med en budget runt 
100 000 kronor. 

Välj mellan sedanen S40 
eller kombin V50. 

Ja, det är ännu så länge rätt 
få bilar på den här prisnivån 
vilket indikerar att bilarna är 
populära och inte sjunker i pris 
så snabbt.

För 150 000 kronor blir urva-
let brett och vi väljer en fin -08:a 
som har få mil på mätaren.

S40 och V50 är ett bra bilval för 
de som uppskattar körglädje och 
även med moderat effekt som i 
etanolmotorn, 125 hästkrafter, har 
man kul bakom ratten. Räckvid-
den är kort precis som på alla eta-
nolbilar men avsaknaden av tur-
bo gör törsten något mindre.

Inte superutrymme
Utrymmet räcker till för den 

lilla familjen men förvänta dig 
ingen klassisk lastslukare. Bak-

sätet är bekvämt men benutrym-
met begränsat liksom lastläng-
den i bagaget. 

Ansiktslyft 2007
Fräsch inredning med modern 

design får man och med uppda-
teringen 2007 fick bilen vettiga 
förvaringsfack.

Bilprovningen har inget nega-
tivt att säga om modellen och in-
te heller vår tyska källa, Dekra, 
rapporterar några allvarliga fel. 

Av diverse ägarundersökningar 
och läsarmail att döma har dock 
Volvo knappast byggt en pro-
blemfri bil. Klagomålen rör främst 
elektronikstrul som i många fall 
kan härledas till en kabelstam 
som kläms under förarstolen men 
även fukt får den känsliga elektro-
niken ur balans.

Volvo har jobbat med proble-
men under åren, därför känns 
det extra bra att köpa en så ny bil 
som möjligt.

=

VOLVO V50 FLEXIFUEL (2008) Motor: 1,8 bensin/etanol. Effekt: 125 hk. Förbrukning: 0,74 l/mil.CO2: 177 g/km (bensin). Felbild: Elektronikstrul, trasiga baklampor, 
dålig lukt från luftkonditioneringen. Körglädje, köregenskaper, inredningsdesign. Benutrymme bak, lastutrymme, räckvidd. Körglad miljöbil för den 
lilla familjen.

+ - =

Fjädringskomfort, ej ESP på tidiga 

100 000 kr

BEGAGNAT-SPECIAL MILJÖBILAR
70 000 kr

Volvos gröna lill-kombi

150 000 kr
VOLVO S40/V50

En grön minsting
TOYOTA AYGO

RENAULT MÉGANE

GRATIS MOTORCYKELTIDNING PÅ INTERNET
fastbikes.se
FMX - ENDURO - MOTOCROSS - ROADRACING - NAKET - STREET - SPORT

fastbikes.se är 100% gratis och 
erbjuder ett komplett redaktionellt 
material som fylls på kontinuerligt. 
fastbikes.se skriver sällan om SEX, 
VÅLD, KRIG eller MORD. 
Däremot erbjuder fastbikes.se alltid de 
senassenaste nyheterna och de färskaste 
reportagen om motorcyklar och allt 
som hör därtill.

Urval av provkörningar i det 
ständigt växande arkivet:
BMW K1300R
Husaberg FE390 -2010
Kawasaki VN1700
KTM 400EXC -2010
KTM SX450 -2010
Yamaha YZ450F -2010

OFFROADBIKES.se
Tidningen för dig som är naturvän

Ny tidning www.offroadbikes.se

www.fastbikes.se

I samarbete med fastbikes.se - Sveriges främsta motorcykeltidning på nätet
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