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Norges største og mest leste uavhengige bilblad!
Med noen av landets dyktigste biljournalister i redaksjonen fremstår BilAutofil som et seriøst og levende 
bilblad.  
BilAutofils varemerke har alltid vært forbundet med høy redaksjonell kvalitet, noe som har gjort bladet 
til  Norges største og mest leste uavhengige bilblad. 
 
BilAutofil engasjerer og underholder leserne med grundige tester og prøvekjøringer av nye og brukte 
biler  foretatt under norske forhold for det norske markedet. Samtidig holder vi leserne forløpende 
oppdatert på nye bilmodeller, bilpleie, motorsport, ferske reportasjer fra bilutstillingene, rekvisita og 
tilbehør, dekk og felg, bilrelaterte produktnyheter og bilpriser.
 
Takket være et stort internasjonalt kontaktnett vil du alltid finne eksklusive historier og unike 
bil reportasjer i bladet. 
 
BilAutofil er det norske spesialbladet for privatbilmarkedet som leserne stoler på som en  objektiv, 
nyttig og pålitelig informasjonskanal.

TOTALOPPLAG: 31.700

LESERE PR UTGAVE: 144.000 (Kantar TNS 21/2)

DISTRIBUSJON: 86% abonnenter – 14% løssalg

20222022
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Kompakte Q4 e-tron har alt i seg til å bli 

Audis neste bestselger. Men billig er den 

ikke etter noen kjekke tilvalg. 

TEKST OG FOTO: ØIVIND SKAR

PRØVEKJØRT AUDI Q4 E-TRON 50 EDITION ONE BUSINESS PLUS

AUDIS NESTE BESTSELGER?

E
tter knallsuksess med store 

e-tron i fjor, ja, bilen som med 

noen tilvalg raskt nærmer seg 

millionen i pris endte som 

landets mest kjøpte, er lille-

bror Q4 e-tron nå på plass. På 

litt avstand ser de to til 

forveksling like ut, selv om lillebror med 

støtfanger til støtfanger-lengde på 4,58 

meter faktisk er drøyt 30 cm kortere.

Men teknikken skiller de to, for i Q4 

gjelder konserntankegangen tvers 

gjennom. I likhet med VW ID.3/ID.4, 

Skoda Enyaq og Cupra Born bygges Q4 

på MEB-lesten hvilket i basis betyr 

bakhjulsdrevet bil med 170 hk som i 

rimeligste variant koster fra 389.100 

kroner, drøyt 50.000 kroner mer enn 

VW ID.4 med samme motor. 

FIREHJULSDRIFT. Så er det alle tilval-

gene som Audi frister med, inkludert 

firehjulsdrift og effektøkning opp til 

299 hk når motoren foran legges til. For 

hvem vil ikke ha en moms- og avgiftsfri 

bil som tar deg like raskt til 100 km/t 

som legenden Golf GTI, altså på 6,2 

sekunder?

Hva er så hensikten med å legge 

flere titusen ekstra i en Audi framfor å 

velge ID.4 når teknikken er den samme 

og VW leverer like mye innvendig 

plass, like god rekkevidde, samme 

ladefart og laster litt mer bagasje?

Stikkordet er velvære inne i bilen.

En av de flotteste 

familieelbilene, 

men attraktivt 

ekstrautstyr drar 

prisen betydelig 

opp.
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510 hestekrefter og bakhjulstrekk? Det 
kan umulig være en god kombinasjon. Kan 

den nyeste villbassen fra Bayern hånd-
teres, eller burde den helst ikke slippes 

løs blant folk? 
TEKST OG FOTO: JAMIESON POTHECARY

PRØVEKJØRT BMW M3 COMPETITION

60
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5 – 2021

Peugeot 508 PSE er den ville og Volvo V60 Recharge T6 den snille, men begge biter omtrent like kraftig fra seg når de utfordres. Dessuten byr de to på mengder av kjøreglede. 
TEKST OG FOTO: ØIVIND SKAR

DUELL DUELL PEUGEOT 508 PSE – VOLVO V60 RECHARGE T6 

VILT OG 
VAKKERT



Kjønn

Personlig inntekt

Alder

Geografisk fordeling

Menn 87%               Kvinner 13%

0–200’  12%                        200–349’ 10% Oslo / Viken 33%
350–499’ 21%                   500’+ 51%

12–29 år 17%               30–54 år 44%
55–69 år 28%            70+ år 4%

Nord-Norge 9%
Midt-Norge 9%Sør- Vestlandet 30% 

30%

Østlandet 19% 

13%
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28%
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BilAutofils lesere – 
Din målgruppe

• 87% Menn  •  13% kvinner  •  144.000 lesere 

Med BilAutofil når du 144.000 bilinteresserte lesere.

BilAutofils lesere er kjøpesterke, voksne, med god inntekt  
som ofte bytter bil.

BilAutofils  lesere har svært mye bilkunnskap og er godt over  
gjennomsnittet bilinteressert.

BilAutofils lesere er rådgivende i bilspørsmål og påvirker andre aktivt med 
sine holdninger og bilkunnskap i forbindelse med bilkjøp og bilrelaterte  
produkter.

BilAutofils lesere har høy verdi. Som opinionsledere har de  
3 ganger så høy påvirkningskraft!

BilAutofils  leser har aktivt valgt å kjøpe bladet.  
Det sikrer at annonsen blir lest, noe som gir høy oppmerksomhet.

20222022
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Annonsepriser/formater
Formatbetegnelser B x H  mm Priser 

1/1 side 192 x 260 kr 46 200,-
1/2 side (liggende/stående)  192 x129 /94 x 260 kr 31 800,-
1/4 side (liggende/stående) 192 x 64/94 x 129  kr 16 500,-
Baksiden* (nettoformat) 208 x 226 kr 49 900,-
Oppslag (2 x 1/1 side) 398 x 260 kr 79 500,-

Satsflate: B: 192 mm  H: 260 mm  
Nettoformat 1/1 side 
(bladets format): B: 208 mm  H: 278 mm   
Nettoformat 2/1 side: B: 416 mm   H: 278 mm  

Utfallende formater, inkl. 4 mm beskjæring:
1/1 side  B: 216 mm  H: 286 mm  
1/2 side  B: 216 mm  H: 148 mm  
2 x 1/1 side  B: 424 mm  H: 286 mm  
Bakside B: 216 mm  H: 234 mm 

Tillegg for spesiell plassering 10 %. Byråprovisjon 3,5 %. 
Formidlingsgodtgjørelse 1,5 %.
Prisene er eksklusive mva. og eventuelle produksjonsomkostninger. 
Annullasjonsfrist, som bestillingsfrist. Reklamasjonsrett bortfaller ved over-
skridelse av materiellfrist eller feil i materiell fra annonsør eller annonseformidler. 

398 x 260

208 x 226 
Bakside

192  x 64

192 x 260
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Annonsemateriell: 

Oppløsning:  300 dpi
Filtyper:  PDF-fil 

Distribusjon: 
Totalopplag:  31.700 
Lesere:  144.000
Distribusjon:  86 % abonnenter – 14 % løssalg

Nr 1 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11

Bestillingsfrist 5/1 9/2 9/3 30/3 11/5 8/6 10/8 7/9 5/10 16/11

Materiellfrist 7/1 11/2 11/3 1/4 13/5 10/6 12/8 9/9 7/10 18/11

Utgivelse uke 4 9 13 17 22 26 35 39 43 49 

 

Utgivelsesplan 2022
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PRØVEKJØRT PORSCHE 911 CARRERA 4S MESTER-
VERK

Et

6 4 – 2021

7

For åttende gang siden 1963 har verdens mest 

ikoniske sportsbil blitt finpusset og fornyet. Vi 

overveldes fremdeles over at det er mulig å lage 

911 bedre og bedre for hver gang en ny kommer 

på markedet. 

TEKST OG FOTO: JAMIESON POTHECARY

H
va er det med Porsche 911? Den lille Boble-formede 

sportsbilen som har vært som en lykkepille på veien 

siden den først kom for snart 60 år siden. Alle gjen-

kjenner en 911. Jeg tipper til og med urbefolkningen i 

Amazonas ville gjenkjent sportsbilen om den plutselig 

dukket opp i leiren.

911 er ikke den raskeste, dyreste, mest eksklusive 

eller subjektivt sett den vakreste sportsbilen man kan få kjøpt. Men 

den har en slags magisk effekt på folk. Den kan få den gjennomsnitt-

lige sjåfør til å føle seg som Lewis Hamilton, Idar Vollvik som en 

vellykket forretningsmann, og Charter Svein som en supermodell.

Den fjerne slektningen av VW Boble i åttende generasjon glir 

ikke akkurat diskret inn i den norske bilparken med ‘Racing Yellow’ 

lakk. Men allerede idet jeg svinger ut på veien fra Porsche-senteret, 

får jeg en tommel opp fra en gruppe damer på tur med barnevogn. 

Lykke-effekten fra 911 har allerede begynt å virke.

PÅ INNSIDEN. Å sette deg inn i en Porsche 911 skal være som å ha 

på favorittgenseren. Den skal omfavne deg, og bli nærmest en del 

av kroppen der du er sjåføren og bilen den meget villige passasjeren. 

992 er fortsatt “one size fits all”, og til og med en kompis på 195 cm 

og en BMI som ikke egner seg på trykk, fant seg til rette uten å måtte 

bruke skohorn.

Det er langt ned til setene i 911, men den er slett ikke forbeholdt 

yoga-entusiaster, selv om man ikke klarer å unngå å deise ned i 

setene de siste centimeterne. Her er det ingen tvil om at sittestil-

lingen er prioritert fremfor enkel tilgang. Men akkurat som med 

favorittgenseren din, når du først har kledd på deg en 911, vil du 

aldri ta den av.

Rattet, pedalene og instrumentdisplayet er perfekt midtstilt for 

føreren, og det kreves minimalt med justering for å tilpasse ønsket 

Du velger ikke Ford Ranger Raptor om du vil gli inn i 
den grå massen på norske veier. Dette er en bil der 

fronten formelig roper «Unna vei, her kommer jeg!».
TEKST OG FOTO: BREDE HØGSETH WARDRUM

PRØVEKJØRT FORD RANGER RAPTOR

RAMPETE RANGER RAPTOR
FORD RANGER RAPTOR 2,0 DTCIMotor:

1996 ccm, R4 bi-turbo diesel
Effekt/moment: 157 kW (213 hk)/500 Nm

Drivlinje 10A, firehjulsdriftMål LxBxH: 528/203/182 cmAkselavstand: 322 cmBakkeklaring: 28,3 cmEgenvekt: 2537 kgTilhengervekt: 2500 kgForbruk: 0,87  l/milCO2/NOx: 233 g/km/104 mg/kmPris fra: Kr 676.000Pris testbil: kr 698.500Miljøklasse: G

RAMPETE RANGER RAPTOR

Interiøret er både eksklusivt og røft på en gang, og tåler like godt smoking på vei til bryllup en lørdag, som anleggs-kjeledressen på mandag. Rødt sentermerke på rattet, sikrer at du vet hvor du er eller skal, når du herjer rundt i grustaket i Baja-mode. 

S ynes du storebror F-150 Raptor er steintøff, men for kolossal eller for dyr? Og samtidig ønsker du deg en pickup som er hakket hvassere enn standard? Vit at det finnes en Raptor for 
deg også.

Ford Ranger er jo i utgangspunktet 
en tøff bil, med robuste egenskaper 
som tåler en støyt. I Raptor-utgaven er alt dette tatt flere 

skritt videre, og i fronten ser den ut som 
en litt mindre utgave av storebror. Tøff 
– definitivt, selv om enkelte F-150 
Raptor-fans kanskje vil innvende at 
dette er å vanne ut Raptor-merkevaren. SPREK MOTOR. Under panseret finner 

vi en biturbo-versjon av Fords 2-liters 
EcoBlue dieselmotor, som i denne vari-
anten leverer 213 hestekrefter og et 
dreiemoment på 500 Nm.De to turboladerne jobber i serie på 

lavere turtall for høyrere dreiemoment 
og best mulig respons. Ved høyere 
turtall slår den større lavtrykksturbo-
laderen inn for å levere maksimalt med 
krefter. Og ja, vi må si at bilen oppleves 
ganske sprek, selv om vi her snakker 
mer om en orienteringsløper enn en 
sprinter. 

Vi har tidligere påpekt at 2,4-literen 
som sitter i standard Ranger har en 
ganske grom lyd, til diesel å være. Det 
samme må vi si at Ford har fått til i 
Ranger Raptor også, men selvsagt et 
helt annet lydbilde. Kreftene fordeles gjennom Fords 

nye 10-trinns automatgirkasse (faktisk 
den samme som sitter i F-150 Raptor), 
som også kan betjenes med barske 
manuelle girhendler i magnesium bak 

rattet. Kassen gjør jobben uten at du 
engang legger merke til den. Bravo!Nedbremsing kan utføres med god 

presisjon ved hjelp av lettdoserte 
to-stempels frontkalipere med 332*32 
mm ventilerte frontskiver og 332*24 
mm ventilerte skiver bak.Savner justeringsmulighetChassiset er utviklet av Ford Perfor-

mance og laget av høyfast lavlegert 
stål, for å tåle julingen som kjøring i 
ulendt terreng kan påføre. Ja, bilen er 
stiv men samtidig overraskende 
komfortabel. 

Høyytelsesdemperne fra FOX med 
46,6 mm stempler er montert på 
opphengsarmer i aluminium med 
utstående støtdempertårn foran. Bøy 
deg ned foran bilen og se de tøffe blå 
detaljene. Tøft! Bilen har også fått et 
spesialtilpasset bakhjulsoppheng med 
coilover fjærbein med integrert Watts 
stabiliseringsstag på bakakselen.I tillegg til standard-Rangerens 

beskyttelsesplater under motor og 
drivverk, er Raptor-versjonen utstyrt 
med en 2,3 millimeter tykk plate av 
høyfast stål som skal hindre skader ved 
kjøring i tøft terreng. Dekkene fra BF 
Goodrich i størrelsen 285/70 R17 måler 
hele 838 millimeter i diameter.Innvendig finner vi blant annet 

forsterkede seter, ifølge Ford er de 
spesialdesignet for kjøring i høy fart i 
tøft terreng. Viktigst av alt: Stolene er 
gode å sitte i, og hele førerplassen er 
utformet slik at du føler du «kler på 
deg» bilen. Det er en sjelden følelse i 
pickuper. 

Et merkbart minus, i alle fall for 
undertegnede med 187 centimeter på 
strømpelesten, er at rattet kun kan 
justeres i høyderetning – ikke i dybden. 

ADAPTIV LASTEKONTROLL. Et nytt «Terrain Management 

System» gjør at føreren kan velge mellom seks kjøremodi 

som automatisk optimaliserer pickupen for forskjellige kjøre-

utfordringer: Normal, sport, gress/grus/snø, gjørme/sand 

eller stein.
Det finnes også et eget Baja-mode, som er oppkalt etter 

det berømte Baja Desert Rally, hvor du kan benytte alle 

offroadegenskapene på en gang.Vi har ved tidligere prøvekjøring i ørkenterreng beskrevet 

hvordan pickupen klatrer over steinrøyser og kjører i 

finkornet dyp sand der du vet at de fleste biler ville ha 

stoppet. Den kjører rett oppover, eller rett nedover, med gode 

angrepsvinkler og beskyttelser av front og understell.

Naturligvis inneholder bilen en rekke førerassistanse- og 

sikkerhetsteknologier. Blant annet en veltestabilisatorfunk-

sjon, tilhengerstabilisator, bakkestartassistent og nedover-

bakkeassistent er noe av det vi finner på den svært fyldige 

utstyrslisten.
Adaptiv lastekontroll som justerer den elektroniske stabi-

litetskontrollen i henhold til bilens totale vekt med last er 

også praktisk.Ranger Raptor er utvilsomt en av de tøffeste bilene i pick-

upklassen for tiden, men vi ser én grunn til at den ikke blir 

blant de største volumselgerne. Prisen på oppunder 700.000 

kroner. Det kan nok bli i overkant dyrt for mange, men 

samtidig vet vi at det handles mange dyre varebiler i Norge 

– så en del Ranger Raptorer vil vi få se. Heldigvis!
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Bilag
Ønsker du å distribuere bilag med BilAutofil kan vi trykke det som en del av bladet, stiftet, 
punktlimt eller legge det ved plastpakket. Bilagene prises individuelt ut i fra 
distribusjonsform, størrelse og vekt.  
Vi kan også være behjelpelig med trykking og produksjon av bilag.

Priseksempler på bilag: 

Vekt (g) pris pr. stk
15 gram kr. 1.45
20 gram kr. 1.55
25 gram kr. 1.65
30 gram kr. 1.75
35 gram kr. 1.85
40 gram kr. 1.95

Totalopplag 31.700

Kontaktpersoner
Salgssjef
Harald Wilhelmsen
Telefon: 900 84 516
e-post: harald@bilforlaget.no

Produksjonssjef
Tone Dramstad
Telefon: 412 29 043
e-post: tone@bilforlaget.no

Mediainformasjon 202120222022
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TEST  FORD KUGA – PEUGEOT 3008 – MITSUBISHI OUTLANDER – VOLVO XC40

Folkelige ladebilerAndelen ladbare hybrider av nybilsalget er så langt i år 

nærmest doblet. Derfor plukket vi til denne testen fram fire 

høyaktuelle familiebiler med stikkontakt for å finne ut hva 

hysteriet skyldes.

TEKST OG FOTO: ØIVIND SKAR
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F ølgende tips er basert på det jeg har lært av å jobbe med, og arrangere kurs med, noen av verdens fremste race-ingeniører.

Les hvordan du kan justere dekktrykk som i Formel 1, og 
hvordan dekktemperaturen kan avsløre om du kjører riktig 

dekktrykk - noe som er viktig for både kjøreglede og 
sikkerhet. 

TEKST: OLE-MARTIN LUNDEFARET

10
TEMA DEKK

1 DETTE MÅ DU HA: Det første du 
trenger er en nøyaktig lufttrykks-
måler. Her kan du enten kjøpe en 
stand-alone modell, men det 

begynner også å komme forholdsvis 
rimelige, og veldig gode TPMS-
systemer på markedet.

2 HUSK DET ENKLE: Husk at det bare er to faktorer som påvirker dekktrykket så lenge du ikke kjører når 
hjulene ikke står på. Det er temperaturen på felgen, og temperaturen i bakken. Så lenge du ikke lar sollys skinne 

direkte på dekkene. 

3 SLIK PREPPER DU DEKKENE: Skal du kjøre 
Trackday, så har du banehjulene løse. Fyll 
dem opp til anbefalt lufttrykk, og legg til 0,3 
bar. La de ligge over natten. Morgenen etter 

justerer du ned til trykket du skal ha. Det trykket bør 

være innenfor produsentens anbefalte vindu. 

4 DEKKTRYKK ER FØRSTEPRI:  På banen 
kjører du maksimalt fire runder. Du kjører 
fort helt til du skal inn i pitlane, slik at 
dekktemperaturen, som påvirker luft-

trykket, forandrer seg så lite som mulig. Luft ekspan-

derer når den blir varm. Tapp du luft til du har det 

riktige trykket.

5 JOBB METODISK: Hvis du har flere sett med 
dekk du skal bruke i løpet av en dag eller 
helg, så starter du testdagen med å kjøre inn 
disse dekkene, inkludert å få riktig lufttrykk i 

dem.
Merk settene med dekkstift, og noter ned lyfttrykk 

og antall ganger de er brukt (varmesykluser.)

6 FORBRUKSLÅN: Ta deg råd til å kjøpe en 
dekk-temperatur-måler/pyrometer. Stikk 
inn proben i gummien før kjøring. Mål 
innsiden cirka tre centimeter fra 

dekkanten, så midten, så utsiden. Gjør det samme 

- i samme rekkefølge, etter kjøring. 

7 SAMME TEMPERATUR: Dekktemperaturen 
skal være forholdsvis jevn mellom innside, 
midt og utside. Krever bilen at du kjøler ned 
motor og gir før du går inn i pit, så kan du ta 

det med ro på slettene, men fortsatt kjøre i stor 

hastighet i svingene, for å holde temperaturen oppe. 

8 TEMPERA-TUREN 
AVSLØRER:  Er dekket varmest på midten så er trykket for høyt. Er dekket varmere på sidene, så er det for lavt. Like varmt over hele, betyr 

riktig trykk. Temperaturen skal være innenfor det produsenten anbefaler. 

9 SIKKERT OG MORO: Riktig dekktrykk vil 
ikke bare øke sikkerheten, men 
avhengig av hvordan du justerer det, så 
kan det øke grepet, eller øke 

responsen. Temperaturen avslører om du kjører 

riktig gummiblanding. 

10 VARMESYKLUS: Noter hvor mange 
varmesykluser dekket går. Opp i 
temperatur og ned igen er én syklus. For hver varmesyklus 

blir dekket mer herdet. Selv om det kan være 
mye gummi igjen, kan et dekk som har gått 
mange varmesykluser miste mye av grepet. 
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