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sekund snabbare än dieselversionen. 

Den extremt låga ljudnivån, 26dB vid 

låga hastigheter, gör att det är lätt att 

glömma hur fort du egentligen kör efter-

som det inte finns någon vrålande motor 

som gör sig påmind. Vi sitter bekvämt 

och bilen känns stabil och lättkörd. 

Däremot störs vi lite av ett högfrekvent 

vinande som dyker upp halvvägs in 

i körningen; ett vinande som blir allt 

starkare med tiden och som framför allt 

dyker upp i högre hastigheter. Bilen är 

fortfarande tyst, men vi tycker nog att 

det är en bugg som måste jobbas bort. 

Nissans transportbil kommer med en 

sidodörr till skåpet som standard men 

en extra dörr kan fås som tillval. Själva 

skåpet rymmer 4,2 kubikmeter och last-

vikten ligger på 770 kilo. Upp till lastgol-

vet är det 52 centimeter vilket innebär 

att det inte rör sig om några jättehöga 

lyft för att få in sina grejer.

Andra finesser som är tämligen 

självklara är den inbyggda navigatorn 

som låter oss navigera runt i centrala 

Barcelona längs med centrala stråk som 

Ramblas och gränderna i de gotiska 

kvarteren trots att vi saknar all form av 

lokalkännedom. Backkameran är ovär-

derlig när vi ska fickparkera och visar 

till och med vilken vinkel vi håller på 

att svänga i för att ytterligare underlätta 

precisionsmanövrar. ESP är standard, 

likaså automatisk vindrutetorkare. 

Den som gillar prevärma, alternativt 

prekyla sin bil, kan nu göra det via en 

app till telefonen. Förutom att styra luft-

konditioneringen kan man också se och 

styra laddning av batteriet. 

På det stora hela är bilen lätt att han-

tera, smidig och en trevlig bekantskap 

även i tuff spansk stadsmiljö. Då och då 

får vi till och med tuta för att påminna 

fotgängare om att vi faktiskt rullar och 

inte har parkerat. Det finns dock lite 

smolk i bägaren förutom det tidigare 

nämnda surrandet. Bland annat gör de-

signen att de breda frambalkarna skym-

mer sikten på ett ibland oroväckande 

sätt i komplexa miljöer. Växelspaken i 

vår testbil fastnade vid flera tillfällen 

och krävde ett visst mått av kraft för att 

återigen kunna välja mellan olika kör-

lägen som det vanliga läget och det re-

generativa bromsläget för eco-driving.

Och så var det det här med att det 

faktiskt är en elbil. Det tar åtta timmar 

att ladda batteriet med en 16-ampere 

3,3 kW-laddare för hemmet, fyra tim-

mar med 32-amperediton och så finns 

en snabbladdare som tar batteriet upp 

till 80 procent på en halvtimme. Det är 

visserligen inte dåliga prestanda i sig 

men frågan är vem som har tid att ladda 

en bil i en halvtimme? Och var hittar 

man laddarna? Enligt Nissan finns det 

ett 40-tal strategiskt utplacerade ladd-

stationer i Sverige, men det är knappast 

tillräckligt. 

Slutsatsen är att bilen som sådan är 

en bra transportbil men att logistiken 

runt elbilar än så länge kommer att få 

många att dra öronen åt sig. ✖

Tyst.
Snål.
Bra backkamera.

Märkligt vinande.
Dålig sikt snett åt sidorna.

A
LLT FLER MÄRKEN väljer att in-

kludera någon elbil i sortimentet 

och Nissan, som skördat stora 

framgångar med Leaf, väljer nu att ta 

konceptet till NV-serien. Spanskbyggda 

e-NV200 kommer i tre varianter, där två 

av dem är persontransporter med fem sä-

ten och den tredje är en klassisk skåpbil. 

Målgruppen för skåpbilen är hant-

verkare som framför allt verkar inom 

en mindre radie och kör korta sträckor i 

stadsmiljö för det är där elbilen kommer 

mest till sin rätt. Räckvidden för trans-

portbilen anges till 170 kilometer på 

en full laddning, och även om vi under 

provkörningen inte kom upp till den dis-

tansen lyckades vi efter tre timmars kör-

ning i stadstrafik inte minska mätaren 

mer än till hälften. Topphastigheten är 

satt till 120 kilometer i timmen, men när 

batteriet är på väg att laddas ur begrän-

sas hastigheten till 100 km/h för att ge 

ytterligare några kilometers räckvidd. 

Nissan e-NV200 är ingen sportmaskin 

utan tar 14 sekunder på sig upp till 100 

men det är fortfarande halvannan  

FAKTA
NISSANS NYA SKÅPBIL 
E-NV200

Pris: Cirka 250 000 plus moms för den 
enklaste modellen Combo. 
Hjul: 15 tum

Lastutrymme: 4,2 m3
Lastvikt: 770 kilo

Säkerhet: SRS airbag system, förstärkt 
sidostruktur, automatisk avslagning av 
elsystemen vid kollision, EPS, backstarts-
hjälp, ABS

Motor: Maxeffekt 80 kW, max vridmo-
ment 254 Nm

Räckvidd: 170 kilometer
Miljöklass: Miljöklass 1
Utsläpp: Inga

Växellåda: Fyra växlar. För D och ECO 
finns ett regenerativt bromsläge som 
återför ström till batteriet. 
Komfort: Tyst och smidig för sin storlek 
med en bra backkamera men störande 
frontbalkar. 
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ELDRIFT  
FRÅN NISSAN

”EN EXTRA 

SIDODÖRR KAN FÅS 

SOM TILLVAL.”

Appstyrd laddningscykel.

”Tanklocket” är frontbeläget. 

Det är inte Space Invaders utan en helt vanlig 

instrumentpanel.Navigatorn, en ovärderlig vän. 

Enkel form med komplexa funktioner.


