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fortfarande är alldeles för kort. Därför 
ställer jag frågan direkt till billeveran-
törerna: Hur kommer det sig att Tesla 
Motors lyckats bygga en elbil med sådan 
fantastisk prestanda och räckvidd när 
ingen av leverantörerna av lätta trans-
portbilar lyckats med det? Jag menar inte 
att transportbilar för hantverkare ska ha 
den prestanda som en Tesla har, men en 
hantverkarbil med en räckvidd på 30 mil 
skulle skapa en helt ny marknad för bille-
verantörer av eldrivna lätta transportbilar.  

Lättkörd och driftssnål
Nåväl, vad får då hantverkare som 
bestämmer sig för att investera i en 
Berlingo Electric? En lättkörd bil med 
extremt låg driftskostnad. Lastvolymen 
med 3,3 kubikmeter är fullt tillräcklig 
för dig som klarar dig med det lilla 
skåpet. Lastutrymmets längd på golv-
nivå är 1,80 meter och kan utökas ända 
upp till 3 meter. Enligt Citroën är räck-
vidden på batterierna 170 kilometer, 
men det tar vi med en stor nypa salt, 
även om du kör med Eco-drive inkopp-
lat. Batterierna kan till viss del laddas 
under körning, eller Citroën kallar det 
”återföring av energi vid fartminsk-
ning och inbromsning.” Bilen kan lad-
das på två olika sätt: normal laddning 
via 230 V-nätet med en laddningstid 
upp till åtta timmar (14 A) eller 15 
timmar (8 A). Det går också att snabb-
ladda bilen vid en särskild laddnings-
station med 380 V matarspänning. 
Då är laddningstiden 30 minuter för 
en laddning till 80 procent (95 A). Till 
skillnad mot Renault Kangoo Z.E., där 
du betalar 750 kronor i hyra per månad 
för batteriet ingår batteriet vid köp 
av Berlingo Electric. Kanske har det 
påverkat att priset för Berlingo Electric 
är på 249 900 kronor i grundpris mot 
Kangoo Z.E:s 215 500 kronor?

Om du är på jakt efter en elbil före-
slår vi att du bildar dig en egen upp-
fattning genom att provköra bilarna 
själv och jämföra prestanda och eko-
nomi och så vidare. ✖

Minimala driftskostnader
Miljöns bäste vän

Kort räckvidd
Dyr i inköp
Burkigt radioljud

E
N BIL SOM direkt vid första be-
kantskapen känns piggare och 
skönare att köra än konkurrenten 

Z.E. Kanske beror det på att det hunnit 
gå några år från det Z.E. lanserades och 
att Citoën stoppat in nyutvecklade friska 
komponenter i Electric?

Eller så är det bara så att jag som van-
ligt blir imponerad av att sitta bakom 
ratten på en elbil? Då känns det okej att 

inte ha massor av hästkrafter under mo-
torhuven. Känslan som infinner sig är 
alltid densamma och det är alltid något 
visst med att susa fram utan förbrän-
ningsmotor. Det gäller främst miljömäs-
sigt, men förstås även för att eldrift spar 
rejält med pengar driftsmässigt.

Populära dieselmodeller
En sak som tyvärr fortfarande talar emot 

eldrivna lätta transportbilar är att mark-
nadens efterfrågan är för liten. Och en 
viktig orsak till att det kommer ta några 
år till innan elbilarna tar en ordentlig 
skjuts i hantverkssektorn är det höga 
inköpspriset, vid en jämförelse med bilar 
som har andra drivmedel. 

Men det kanske allra viktigaste skälet till 
att få hantverkare väljer att investera i en 
eldriven transportkärra är att räckvidden 

FAKTA
CITROËN BERLINGO 
ELECTRIC

EKONOMI

Grundpris: 249 900 kronor
Leasing: Första förhöjd leasingavgift:  
49 900 kronor

Leasingavgift/månad: 5 240 kronor
Leasingtid: 36 månader
Restvärde: 50 000 kronor
Bränslealternativ l/mil: 1,77 kWh

Övrig information
Komfort/känsla/köregenskaper: En lätt-
körd bil med minimal driftskostnad
Säkerhet, grundutrustning i urval: ABS, 
ESP, ASR antispinn, Airbag förare och 
passagerare, 3-punktsbälten på samtliga 
platser

Tillval i urval: Finns en del tillval som till 
exempel Hill Assist (backstartshjälp)
Konkurrenter (i urval): Renault Kangoo 
Z.E. och Nissan e-NV200
Motoralternativ: Elmotor 67 hk/200 Nm
Lastutrymme: 3,3 m3 

Växellåda: Aut.

Miljöklassning: Elbil

C02-utsläpp i g/km: 0
Max lastvikt: 510 kilo

Max dragvikt: 0 kilo

2- eller 4-hjulsdrift: 2-hjulsdrift fram
Webbsida: www.citroen.se

*Restvärdet beräknas på en uppgiven 
körsträcka av 3 000 mil/år. I leasing-
avgiften ingår även försäkringen under 
leasingperioden, som omfattas av trafik, 
delkasko och vagnskadegaranti. Lea-
singen baseras på Wasa Kredit:s pris-
sättning i juli 2014. Kontakta gärna andra 
som erbjuder leasing för att jämföra. Alla 
priser och restvärdet är exkl. moms. För 
dagsaktuella priser, kontakta respektive 
leverantör.
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BERLINGO ELECTRIC  
VS KANGOO Z.E.

”CITROËN BERLINGO ELECTRIC KÄNNS PIGGARE 

OCH SKÖNARE ATT KÖRA ÄN KONKURRENTEN 

RENAULT KANGOO Z.E.”

Analog elmätare ger retrovibbar.

3,3 kubik räcker för det lilla företaget. 

Sidodörr förenklar lastningen.

Den nya tidens tanklock.


