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pick-up
Vi har samlet alle pick-up-er på markedet!
xxx
Og testet dem nøye. Bla om og
sexxxx
de ti
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STORTEST: Vi har samlet alle pick-up’er som er
til salgs i Norge til dyst.

Redaktør Torbjørn Eriksen

KOMPLET
I

forbindelse med at Norge og
Anlegg&Transport var vertsskap for prøvekjøringen til
den internasjonale prestisjeprisen International Pickup
Award som tidligere er vunnet
av Volkswagen Amarok og Ford
Ranger, samlet vi alle pick-up’er
som vi fant i registreringsstatistikken, samt Chevrolet Colorado
som kommer på markedet i nær
fremtid.
Det var et imponerende skue
med hele 10 ulike modeller, hvor
de to første serieproduserte
eksemplarene av helt nye Ford

Ranger ble flyfraktet fra
fabrikken i Sør-Afrika for å rekke
frem i tide. Bilen vil bli introdusert i løpet av november/
desember. Vi fikk også to førproduksjonsmodeller av nye Nissan
Navara NP300, en bil som
kommer i serieproduksjon i
desember, men de første eksemplarene kommer til Norge først
på nyåret. Mitsubishi L200 ble
introdusert rett før sommerferien, og de første eksemplarene
er allerede å finne her i landet.
For at juryen skulle ha sammenligning med det som for mange

har vært betegnet som klassens
benchmark, VW Amarok, stilte
fabrikken med to eksemplarer.
De resterend 6 bilene ble stilt til
rådighet av de ulike norske
importørene.
A&T stilte med et testteam på
5 personer og kjørte alle bilene
i Oslo-runden. Resultatene
finner du på de neste sidene.
Spennende tider: I løpet av kort
tid vil flere nye produsenter
være med å konkurrere om et
marked som kun har hatt
moderat vekst i Europa de siste

årene. Ifølge tall fra Mitsubishi
har markedsandelen i dette
segmentet vokst fra 0,69% til
0,74% i løpet av noen år. Men for
produsentene er det alikevel et
ekstremt
viktig
segment,
ettersom dette er en type
kjøretøy som er ekstremt viktige
for å komme inn i nye markeder.
Blant annet oppgir Mitsubishi at
hele 76% av deres pick-up-produksjon går til voksende
markeder.
Av nye produsenter som
kommer inn på dette markedet,
er Fiat den nærmeste, med en

ALLE: Samtlige ti biler som var
med i testen..
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T LINEUP
lansering som etter hva vi har
fått opplyst, vil foregå inneværende år. Dette er en bil som
baserer seg på Mitsubishi
L200. Neste år vil Renault
lansere sin pick-up som vil være
bygd på Nissans NP300-platformen og som skal produseres
ved Nissans fabrikker. I tillegg til
disse to har også Mercedes-Benz
en pick-up i pipeline. Også
denne vil være bassert på
Nissans NP 300. Mercedes-Benz
har ikke gitt noe nærmere informasjon om når bilen blir lansert,

man vi blir ikke overrasket
dersom introduksjonen legges til
nyttekjøretøy-utstillingen IAA i
Hannover neste høst. Det siste
ryktet vi kjenner til, er en pick-up
fra Hyundai. Her kjenner vi ingen
detaljer, men med lanseringen
av H350 har Hyundai gitt et klart
signal om at de ønsker å tre
sterkere inn i nyttekjøretøymarkedet.
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FORD R ANGER
STERK K ANDIDAT: Ford har gjort det meget sterkt innenfor
lette nyttekjøretøy de siste årene. Ranger vant internasjonal
Pick-up Award sist den ble delt ut. Det blir interessant å se
hvordan faceliften blir tatt i mot av markedet.

FØRSTE
PRØVEK JØRING

Vellykket facelift fra Ford. Nye Ranger
kommer til Norge mot slutten av året.

FERSK: Ford
Rangeren som var
med i testen kom
direkte fra produksjonsbåndet.
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FIN DETALJ: 12 volts uttak
også på planet er kjekt

MOTSATT: På den halvlange versjonen av Ford Ranger åpnes bakdørene motsatt vei.

N

ye Ford Ranger scorer høyt i nesten
alle disipliner og er en av tre kandidater til International Pick-up
Award som deles ut på nyttekjøretøy-utstillingen Solutrans i Frankrike i
midten av november. Ranger er stabil og god
å kjøre og har eksakt og tight styring. Generelt er den en av de mest støysvake, med
unntak av når man drar på med gassen.
Giringen er komfortabel og harmonerer godt
med motorens karakteristikk. Og krefter
virker det også å være nok av, stigningene
på vår testrunde gikk som en drøm med den
kraftige 200 hesters motoren med dreiemoment på hele 470 Nm.
Bilen tåler godt aktiv kjøring på bane.
Girkassen henger godt med og sørger raskt
for for god akselerasjon ut av svingene.
Fjæringen henger godt med.
God sikt: Man har god sikt
fra førerplassen, både når
det gjelder manøvrering
via speil og ved vanlig
landeveiskjøring A-stolpen
er blant de smaleste i feltet
noe som bidrar i positiv
retning for sikt. Det at bilen
er utstyrt med ryggekamera er selvsagt også et
pluss. To USB-uttak gjør at
fler kan lade mobiltelefon
samtidig, samt at avspilling
av musikk kan gjøres enten
via kablen eller ved å koble
opp mobiltelefonen via
blue tooth. Ranger er en av
de aller enkleste bilene å
koble opp.
Som med alle biler finner
vi enkelte ting som kanskje
ikke er helt optimalt. Noen
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av bryterne og knappene er små og sitter litt
uoversiktlig til. Betjeningen av varmeapparatet trenger litt tilvenning ettersom betjeningsorganene sitter så lavt at de er utenfor
sjåførens normale synsfelt. Også denne bilen
kunne ha bedre oppbevaringsmuligheter for
A4-papirer.
Ettersom bilen kom rett fra fabrikken,
hadde den kun klart å opparbeide 2000 kilometer på telleren før vi kjørte den. Dette
resulterte i at den var lengst fra EU-forbruket
for blandet kjøring av alle i testen, men den
var alikevell en av bilene som brukte minst
drivstoff i løypa som går rundt Oslo.
Konklusjonen er at Ford har gjort et meget
bra arbeid i faceliften, bilen er god å kjøre
og scorer jevnt bra hos alle testførerne.

DASHBORD: Oversiktlig dashbord og et ratt
med veldig mange multifunksjonsknapper.

FORD RANGER
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

5
5
5
3
4
4
4

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
4
5
5
6
5
5
5
5
5
4
5
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

6
4
5
5
5
5
5

DRIVLINJE
Motor
5
Girkasse (girskift)
5
Clutch
automatgir
Bremser
5
Fjæring
5
Styring
5
Elastisitet/fleksibilitet
5
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
6
Vår vurdering
5

FØRERHUS
STRØM: Inne i
bilen i bakkant
av midtkonsollen
er det 230 volts
kontakt som gir
150 watt.

Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
6
5
5
4
4
5

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

6

TOTALT

5
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MITSUBISHI L200

Solid arbei
LETTKJØRT: Mitsubishi L200 har
gjennomgått store forandringer og
fremstår som en lettkjørt bil.

TØFFING: Mitsubishi L200 er en
av arbeidshestene blant de kjørte
pick-up’ene. Den er et vanlig syn
rundt på anleggsområder, et
yrkesområde som sammen med
gårdbrukere utgjør de største
kundegruppene i Europa.
GOD PLASS: Dobbeltkabin er kjekt. I Norge går det få L200 med
bakseter.
Anlegg & Transport | 2015
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ENKELT: Stor velger for
2 og 4 WD som gjør at du
kan skifte kjapt og med
et enkelt grep.

dshest
M

itsubishi L200 er den andre av
kandidatene til den Internasjonale Pickup Award prisen.
Testteamet er enig om at bilen
er en av de mest støysvake, samtidig som
den er lettkjørt. Den manuelle girkassen er
lettbetjent med eksakte posisjoner, og også
automatgirkassen fungerer meget bra. Bilen
virker dessuten godt sammenskrudd og har
minimalt med knirke- og gnisselyder.
Rattreguleringen er veldig god med justering
både opp/ned og inn/ut. Dette gjør at de
fleste vil kunne finne en god og avslappet
kjørestilling. Dette er medvirkende til at
bilen får en jevnt god og høy score på alt det
kjøremessige. Likevel med et litt lite unntak.
Ved tung belastning kan bilen virke noe kortpustet ved lave turtall, men ellers virker
motoren bra og taklet fint de 400 kg vi lastet
den med før vår testrunde. Ryggekamera er
et klart pluss, særlig når man skal operere
på trange områder.
Bilen er midt på treet ved rask banekjøring
og slipper litt lett bak. Fjæringen er ganske
stiv uten at dette ser ut til å gi maksimalt
marktrykk ut av svingene.

FØRERPLASSEN: Oversiktlig dashbord som
det er raskt å bli fortrolig med.
Anlegg & Transport | 2015

Ikke en kontorerstatning: Den har langt fra
den beste «kontorplassen», noe den deler
med flere av konkurrentene. Det er dårlig
med plass for papirer, og det er heller ikke
flust med strømuttak. Det er til gjengjeld
godt med plass for både kaffekopp og drikkeflasker, samt at førerset er av de bedre i
testen. Begge eksemplarene vi hadde til
rådighet, slet med
bluetooth-oppkobling
mot handsfree. Om
dette er et generelt
problem eller noe som
gjelder kun disse
eksemplerene som ble
benyttet under både
presse- og forhandlerintroduksjonen som
skjedde i sommer, vet
vi ikke. Heller ikke
fabrikkrepresentantene klarte å få til
denne oppkoblingen,
og vi har derfor utelatt

dette punktet i våre terningkast for denne
bilen.
Konklusjon: Også her har konstruktørene
gjort en meget grundig jobb. L200 er kraftig
forbedret på alle punkter og er den bilen
som brukte minst drivstoff på Oslorunden,
hårfint foran Navara.

MITSUBISHI L200
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

5
5
5
3
5
3
4

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

4
3
4
5
4
4
4

DRIVLINJE
Motor
Girkasse (girskift)
Clutch
Bremser
Fjæring
Styring
Elastisitet/fleksibilitet
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
Vår vurdering

5
5
5
5
5
5
4
5
5

FØRERHUS
Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
5
5
5
5
4
5

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

6

TOTALT

5
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NISSAN NP300 NAVAR A
K ANDIDAT: Den tredje og siste kandidaten til årets
utdeling av International Pick-up Award er Nissan
NP300 Navara som bilen skal hete.

HELT NY
HELT NY: Nissan
Navara er en helt ny
bil, men slektskapet fra
forgjengeren er lett
synlig.

Setter ny standard for Pick-up’er med
uavhengig bakaksel. En fryd for baksetepassasjerer, men desverre blir det nok ikke
mange av dem med norske bilavgifter.
Anlegg & Transport | 2015
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UTTAK: Nissan er en av de bilene som har
12 voltsuttak oppe på dashbordet.

GNISSET: Det lille oppbevaringsrommet på hver side av girspaken var i veien for noen av
testsjåførene med de lengste bena.

Å

prøvekjøre biler, er en individuell
oppgave. Det ser man på at poengene spriker en god del fra sjåfør til
sjåfør når det gjelder denne bilen.
Det ser man særlig under punktene som har
med motor og drivlinje å gjøre.
Alle er imidlertid enige i at betjeningen av
den manuelle girkassen ikke er noen
«höjdare». Derimot får man et meget godt
inntrykk av bilen når den kjøres med automatgirkasse, og det er også den som sannsynligvis vil havne i de fleste NP300 som
kommer hit til landet.
Et klart plusspunkt med denne bilen er at
den er utstyrt med uavhengig bakhjulsoppheng. Det gir et godt veigrep både på landeveien og ute i terrenget. Bilen har dessuten
best lastsikringsmulighet av alle i testen.
Her finnes det riktignok en rekke tilleggsprodukter å få kjøpt til de andre bilene i testen
også.
Bilen er ikke av de beste ved rask kjøring
på bane hvor også denne slipper litt vel fort
bak, samt at det var litt for enkelt å bombire
med den manuelle girkassen.
Støy er også et merkelig
fenomen. Allverdens decibellmålere
kan
«bestemme» at en bil er
støysvak, men så kommer
det menneskelige øret og
er av en annen oppfatning.
NP300
oppfattes av testpanelet som
en av de mer støyete, med
støy som i hovedsak
kommer fra motor, drivlinje
og dekk. Dekk er en utfordring på slike biler. Testbilen var utstyrt med
Crossover-dekk fra en av de
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større produsentene og burde derved ikke
være så utsatt for dekkstøy som den ble
oppfattet.
Mobiloppkoblingen går veldig greit, men
det er ingen søkefunksjon i kontaktlista. Har
man mange navn, blir det altså noe scrolling
slik at det er lett å ty til håndenheten for å
finne riktig kontakt.
Oppbevaring: Heller ikke denne bilen har
flust med oppbevaringsplass, og vi savnet et
sted å legge skjemaene våre. Den største i
testteamet fikk også litt trøbbel med at en
liten lomme på venstresiden av midtkonsollen gnisset mot høyrebenet under kjøring.
Konklusjon: Navara har uavhengig
bakaksel, noe som er helt nytt blant europeiske pick-up-modeller. Desverre manglet
vi skilter på bilen med automatgir da vi
kjørte testrunden, noe som kan ha gitt utslag
på resultatene til testførerne. Den manuelle
girkassen ikke er blant det beste Nissan har
å tilby bilkjøperne.

OVERSIKTLIG: Navara er lett gjenkjennelig og har et oversiktlig dashbord.

NISSAN NP300
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

4
4
5
3
5
4
4

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

5
3
4
4
3
3
4

DRIVLINJE
Motor
Girkasse (girskift)
Clutch
Bremser
Fjæring
Styring
Elastisitet/fleksibilitet
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
Vår vurdering

5
4
4
4
4
4
4
5
4

FØRERHUS

LASTSIKRING: Justerbare
fester for lastesikring både
langs sidene og i framveggen på Nissan Navara.

Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
4
4
5
5
4
5

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

6

TOTALT

5
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CHEVROLET COLOR ADO

Liten stor a

ADKOMST: Bakdøra svinges bakover på Colorado. Det gir god tilgang til
plassen bak setene.

USA-FØLELSE: Du er nesten i Amerika når du sitter bak rattet i
Chevrolet Colorado.
Anlegg & Transport | 2015
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merikaner
KOMMER SNART: Chevrolet Colorado vil bli å
finne på norske landeveier i løpet av kort tid.
Importøren arbeider med typegodkjenningen hvor
det mangler noen offisielle utslippstall som
myndighetene kan godta.

C

STOR: Chevrolet Colorado
er lillebroren, men likevel
en stor pick-up.

LITEN: Mye er stort i USA, men velgeren for 2
WD/4 WD kunne vært litt større.
Anlegg & Transport | 2015

hevrolet Colorado er litt gammelmodig innvendig og har ikke helt
samme finish som noen av de andre
amerikanerne, er dommen fra testpanelet. En typisk ”amerikansk”-fjæring som
blir litt vel myk etter norsk standard trekker
også noe ned på svingete veier.
Men det finnes absolutt en rekke plusspunkter ved denne bilen som først og fremst
konkurrerer med 1-tonnerne her på bjerget.
Det første vi ønsker å trekke frem, er at man
sitter veldig godt. Det er viktig på en lang
arbeidsdag. Bilen kommer også relativt bra
ut på støy, noe som også er viktig hvis man
sitter mange timer bak rattet. Bilen har
bedre flaske- og koppholdere enn flere av
konkurrentene.
Kontormessig er det fordel med to
USB-uttak. Alle har jo med seg mobiltelefon,
og nettbrett blir også et stadig hyppigere
benyttet hjelpemiddel. Så får man håpe at
brukeren ikke har med seg særlig mye papir,
for det er det også her avsatt dårlig med
plass til denne typen utstyr. Oppkoblingen
av mobiltelefon fungerte veldig bra på
denne bilen.
Man må lete litt for å finne bryteren til
firehjulsdriften, men dette er kanskje ikke
noe stort problem for den som kjører bilen
til daglig. Girkassen gjør litt rare valg innimellom, men bilen klarer seg bra på bane.
Motoren: Vi kan jo ikke unngå å skrive noen
ord om motoren i denne bilen. Å kjøre en
bensinmotor på 305 hk og et dreiemoment
på 365 Nm er noe helt særegent. Motoren
reagerer meget villig på komandoer fra gassfoten, slik at det er en fryd å kjøre. Minuset
føles raskt i lommeboken. Med et forbruk
som ligger skyhøyt over konkurrentene ved
snill kjøring, kan vi bare tenke oss hvordan
det går ved en litt mer agressiv kjørestil. Det
positive er at fra og med 2016-modellene vil
Colorado også bli å få med dieselmotor.
Dette er en 2,3 liters Duramax-motor på

161 hk og hele 500 Nm i dreiemoment.
Det burde sørge for å sparke godt unna.

CHEVROLET COLORADO
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

4
5
5
2
5
4
4

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

5
4
5
4
5
4
4

DRIVLINJE
Motor
5
Girkasse (girskift)
5
Clutch
automatgir
Bremser
5
Fjæring
5
Styring
4
Elastisitet/fleksibilitet
5
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
4
Vår vurdering
5

FØRERHUS
Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
5
4
4
4
4
4

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

3

TOTALT

4
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ISUZU D-MA X

TÅLER
JULING
POPULÆR: Isuzu
D-max har vært en
populær pick-up de
siste årene i Norge.
Mye bil for pengene,
men noe sjenerende
støy i kupeen.

SOLID: Dette er også en av arbeidshestene
blant pick-up’ene. Deltagerne i testteamet er
enige om at dette er en godt sammenskrudd,
solid bil som virker å tåle mye juling.
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LETT Å SE: Ryggekamera med tilhengerfestet midt i er praktisk.

FØRERPLASSEN: Oversiktig og greit inne i D-max. Velger for 2WD og 4WD bak girspaken er en
god plassering.

D

-Max scoret jevnt og trutt med
poeng, selv om bilen nærmer seg
slutten av levetiden. Etter det vi har
hørt, kommer det en ny bil eller
facelift i løpet av neste år. Flere av testførerne poengterer at bilen har relativt mye
støy, samt at det er tendenser til vibrasjoner
i visse hastigheter og ved visse turtall. Testbilen er en Black Edition Magnum-utgave
som til tross for navnet er lakkert i hvit
perlemor. Dette er en meget godt utstyrt bil
med blant annet veltebøyle og sort-lakkerte
felger. Som i flere andre biler med fire dører
uten baksete, virker det som den store og
nakne plassen bak skaper resonanslyd.
Motoren har litt kraftig lyd og er designet for
å være litt mandig. Dette gjør også sitt når
det kommer til samlet støybilde, selv om
mange nok vil være glade i den litt grovere
motorlyden.
Heller ikke med denne bilen har produsenten tenkt mye på at man kanskje skal ha

med seg en del papirer. På pluss-siden når
det gjelder «kontoret» kommer at oppkobling av mobiltelefon gikk meget lett. Den
store touchskjermen fra Pioner viser også
ryggekamera og har god funksjonalitet ved
musikkavspilling selv om den ikke var den
beste i testen. Rattbetjeningen av både radio
og telefon gikk det relativt raskt å venne seg
til, selv om vi hoppet mellom ulike biler hele
dagen.
Denne bilen opplever en del sprik i synet
til testsjåførene, både når det gjelder motor/
girkasse og innredning. Alle er imidlertid
enige om at oppkobling av firehjulsdriften
ved hjelp av et hjul på midtkonsollen like
ved siden av låret på gassfoten er en god
løsning.
Konklusjon: Isuzu er laget for tøffe forhold,
dette er en arbeidshest og ikke en jålete hverdagsbil. Hvilken retning produsenten går når
den nye bilen lanseres blir spennende å se.

STØY: Vindavviserne ser tøffe ut, men lager
mye støy.

ISUZU D-MAX
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

5
4
3
2
4
4
4

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
3
4
4

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

5
5
4
4
5
5
5

DRIVLINJE
Motor
5
Girkasse (girskift)
5
Clutch
automatgir
Bremser
4
Fjæring
4
Styring
4
Elastisitet/fleksibilitet
4
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
5
Vår vurdering
4

FØRERHUS

RESONANS: Det kan
virke som om den store
åpne plassen skaper
resonanse, spesielt ved
kjøring på grov asfalt.
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Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

4
4
4
5
4
4
4

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

6

TOTALT

5
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TOYOTA HILUX

Sprek pen

TØFF: Toyota Hilux rigget hos Arctic
Trucks er en tøff bil. Men det er ikke
store forskjellene å spore fra
standardvarianten.

VELK JENT: Å snakke om pensjonist
er kanskje å ta i litt, men det er ikke
lenge til vi får se nye Hilux også her
i Europa. Den er allerede lansert i
Asia og Australia, men akkurat når
vi får se den her, ønsker ikke
produsenten å snakke om.
KJENT: Har du kjørt Hilux før, kjenner du deg fort igjen.
Anlegg & Transport | 2015
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sjonist
D

ette er den virkelige arbeidshesten,
og det har den vært over tid. Faktisk
så lenge at ett av utsagnene fra
testdeltagerne er at dette fortsatt
er «veldig Hilux». I det ligger at det nok
finnes rom for noe modernisering.
Den litt gammelmodige designen gir seg
også utslag i at det er mye «rar» plassering
av brytere og andre betjeningsorganer, blant
annet spaken for cruisekontrollen som er
godt gjemt under rattet.
Motor og automatgirkasse fungerer bra
sammen, men det virker litt fra fortiden med
oppkobling av firehjulsdriften ved hjelp av
en egen «girspak» som dessuten sitter veldig
langt frem på midtkonsollen. Bilen er trygg
å kjøre, er stabil i svinger, og girkassen tåler
aktiv banekjøring. Blant de europeiske pickup’ene er det fremdeles tromler som dominerer på bakbremsene, og Hilux er intet
unntak i så måte. Det er heller ingen umiddelbar grunn for produsentene til å bytte ut
disse enkle og trofaste bremsene da de
fungerer tilfredsstillende både på landeveien og rundt banen på Rudskogen.

HENGERVEKT: 3,5 tonn tilhengervekt er et
soleklart pluss for Toyota Hilux.
Anlegg & Transport | 2015

Solid: Det testteamet virkelig setter et positivt fortegn ved for denne bilen, er at den
virker særdeles godt sammenskrudd og
solid. Skal man ha et kjøretøy som virkelig
tåler tøffe tak, er dette et sikkert valg hvis
man er villig til å gi slipp på komfortdetaljer
som er bedre hos flere av konkurrentene.
Også i denne bilen går det greit å koble
opp mobiltelefonen, og samtalekvaliteten er
relativt bra, selv om vi innimellom måtte gjenta litt av
det vi sa på grunn av spesielt
hjulstøy. Testbilen hadde
nemlig litt grovmønstrede
dekk. Vi la også merke til at
de skapte endel vibrasjon når
vi kom opp i hastighet, spesilet mellom 80 og 100 km/t
ble det litt risting fra
bakparten.
Konklusjon: Dersom du er
ute etter en pålitelig og vel
gjenomutviklet
pickup,
finnes det ingen med like
lang fartstid på markedet.

MEKANISK: Hilux er den eneste bilen i
testen med mekanisk innkobling av 4WD.

Bilen er robust på alle måter, og nå finnes
det også en opsjon som gir 3500 kg tilhengervekt, noe som er i klassetoppen sammen
med Ford, Nissan og Isuzu. Det er også flere
av de amerikanske bilene som har tilsvarende trekkapasitet.

TOYOTA HILUX
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

5
5
4
2
4
4
4

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

5
4
5
5
4
3
4

DRIVLINJE
Motor
4
Girkasse (girskift)
5
Clutch
automatgir
Bremser
5
Fjæring
4
Styring
4
Elastisitet/fleksibilitet
4
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
3
Vår vurdering
4

FØRERHUS
Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
4
4
4
4
4
4

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

5

TOTALT

4

20

V W AMAROK
GOD BIL: Rent følelsesmessig og uten å regne poeng
er dette en moralsk vinner blant flere av testsjåførene.

God på
det meste

TILTALENDE: VW Amarok er en
lettkjørt pick-up.
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AUTOMATEN: Åtte-trinns DSG-girkassen
fungerer perfekt.

VELKJENT: Alle som har kjørt en bil fra VW finner seg fort til rette i Amarok.

I

likhet med flere av de andre deltagerne
gangspunktet har man kanskje ikke spesielt
mye plass rundt seg, men hanserommet har
står også Amarok forran en modernisering. Allerede neste år er det ventet at
en utforming som egner seg ypperlig til
den nye modellen vil få premiere. Amarok
A4-papirer.
har vært over alle forventninger hos produDet er også en fin og praktisk detalj at
senten fra Wolfsburgg.
plassen under setene er brukt til oppbevaNoen av testdeltagerne mener dette er
ringsrom. Her er det fint å gjemme unna ting
den mest lettkjørte bilen. Dette er for øvrig
man kanskje ikke trenger så ofte, men som
den eneste pick-up’en i vår test med permaer fint å ha med seg.
nent firehjulsdrift. Den tåler rask banekjøring
godt, med god sporsikkerhet, uten overrasKonklusjon: Amarok blir ofte betegnet som
kelser og med en girkasse som jobber bra
referansebilen i klassen. Det er en fortjent
under alle forhold.
rolle for denne gjennomarbeidede bilen som
Amarok er ikke best på støy, men kommer
overrasket alle med den høye kvaliteten
likevel brukbar ut, blant annet på grunn av
allerede på første forsøk. Bilen har riktignok
støymatte i plan. Innvendig er det tysk grunblir pusset og stelt litt med gjennom levedighet som gjelder. Alle betjeningsorganer
tiden, og for tre år siden var det den nydelige
sitter godt plassert og der man er vant til å
8-trinns automat-girkassen sammen med
finne dem hos VW.
180 hk-motoren som ble lansert. Hvilke
En av testsjåførene har i sine notater
nyvinninger som blir å finne i nykomlingen,
skrevet at dette trolig er den best bilen hvis
blir spennende å se. Volkswagen har ofte
flere klasseledende nyvinninger når
man regner sammen kombinasjonen av kostnader, komfort og terrengegenskaper.
selskapet lanserer nye biler.
Ikke alle mobiltelefoner var like enkle å
koble opp mot
handsfree, men når
man
først
er
oppkoblet,
er
VW-systemet bra.
Musikkavspillingen
fungerer
også
ganske godt, men
spoling
mellom
sangene fungerte
litt variabelt fra
app til app.
Amarok kommer
bedre
ut
enn
mange av konkurrentene når det
gjelder kontormu- FIN Å KJØRE: VW Amarok har kjøreegenskaper som minner mye om
lighetene. I ut- personbiler.
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ROM: Det er godt med lagringsplass i VW
Amarok, blant annet under setene.

VW AMAROK
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

5
5
5
5
5
4
5

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

5
5
5
5
5
4
5

DRIVLINJE
Motor
5
Girkasse (girskift)
5
Clutch
automatgir
Bremser
5
Fjæring
5
Styring
5
Elastisitet/fleksibilitet
5
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
Automatisk
Vår vurdering
5

FØRERHUS
Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
5
5
5
5
4
5

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

5

TOTALT

5
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CHEVROLET SILVER ADO

Cruiseskip
GEDIGEN: Chevrolet Silverado er et cruiseskip for landeveien, og man føler seg nærmest som konge bak rattet.
Bilen scorer best på støy, komfort, krefter og transmisjon.
Dessuten er det denne bilen man velger hvis man skal ha
et ekstra romslig og komfortabelt kontor på veien.

GODLÅT: Det brummet godt når
Chevrolet Silverado’en kom opp
igjennom skogen.
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på veien
D

ette er virkelig et kontor på hjul.
Bilen er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder oppkoblingsmuligheter. Vi finner mange
USB-kontakter, to uttak for 12 volt og faktisk
også et 110 voltsuttak. Det bruker vi
riktignok ikke på denne siden av Atlanterhavet, men ved hjelp av en omformer har
man altså enkelt 220 volt. Man kan altså
koble til alt mobilt kontorutstyr som trenger
strøm. PC, mobil printer, nettbrett og mobiltelefon samtidig - ikke noe problem.
Oppkoblingen av mobiltelefon til handsfree
via bluetooth gikk like lett som på de to
andre amerikanerne.

KJEKT: Chevrolet har stigtrinn på
hjørnet av støtfangeren. Det er en kjekk
detalj.

HENGER: Girvelgeren har egen funksjonsknapp for kjøring med henger.

Anlegg & Transport | 2015

Best plass: Bilen har også best plass av alle
til papirer og småting det er praktisk å ha i
nærheten. Den er også best når det gjelder
holdere for kopper og flasker.
Som nevnt i innledningen, er bilen
særdeles komfortabel og god å kjøre, særlig
på gode veier. Den er meget retningsstabil
og dessuten mest støysvak av alle. Bilen har
krefter i overflod, og automatgirkassen girer
nærmest umerkelig. I tillegg har man har all
den plassen man kan ønske seg. Sammen
med Ford Ranger scorer bilen maksimalt når
det gjelder førerkomfort.
Stor på småveier: Men heller ikke her får
man i pose og sekk. Den som hadde bilen på
den mest svingete delen av ruta, syntes at
den rett og slett er svær. Det kan nok også
være en utfordring når det er trangt ute i
terrenget. Dessuten er det klart at man må
betale for å ha en så gedigen pickup, og
prisen vil nok være en bøyg for mange.
Man må også betale for en stor og tung bil
i kombinasjon med kraftig motor i form av
høyere drivstoffobruk, og Silverado er den
bilen som kommer nest dårligst ut på dette
området.
Konklusjon: Dette er først og fremst bilen
for entreprenøren som har kontoret i bilen
og som trenger å flytte seg mye fra arbeidssted til arbeidssted. Biilen tåler også mye
last og tung tilhenger uten å protestere. Og
selv om bilen ikke er førstevalget i den mest
krevende offroad-løypa, har den ingen
problemer med å ta seg videre når veien tar
slutt.

SPEIL: Silverado har testens beste speil med
vidvinkelsone oppe i venstre hjørne.

CHEVROLET SILVERADO
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

5
5
5
5
6
6
5

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

5
5
5
5
5
3
5

DRIVLINJE
Motor
6
Girkasse (girskift)
6
Clutch
automatgir
Bremser
5
Fjæring
5
Styring
5
Elastisitet/fleksibilitet
6
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
5
Vår vurdering
5

FØRERHUS
Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
6
5
5
5
6
5

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

2

TOTALT

5
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DODGE R AM

Plass og k

GJERRIG: Dette er også en «XXL-bil»
i størrelse og har noen av egenskapene til Silverado’en når det gjelder
plass, krefter og komfort. Bilen byr på
utmerket sittekomfort, men den er
likevel ikke like raffinert som
Silverado, ei heller når det kommer
til kjøreegenskaper.
PLASS: Det er mye plass foran i Dodge RAM. Alt er tenkt på for at
sjåføren skal ha det så behagelig som mulig.
Anlegg & Transport | 2015
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refter
GIRVELGER: Dodge RAM har girvelger som en rund knapp.
På samme panel er velgeren for 2WD og 4WD.

I

nnsteget er ikke det aller mest bekvemme
i denne bilen, noe den deler med et par
av de andre kjøretøyene. På plass bak
rattet er det imidlertid enkelt å finne seg
til rette, og innstillingen av speilene går
lekende lett. Dessuten har setene god
komfort, og man trives godt bak rattet.
Bilen er stor og gedigen. Det går noe ut
over sikten både forover og på skrå til høyre.
Størrelsesmessig er også denne bilen en
utfordring på smale, svingete veier og i
terrenget. Noen av testsjåførene opplevde
den litt vaglete i lave hastigheter på på
småveiene. På gode veier er den imidlertid
et gedigent landeveislokomotiv, og den får
jevnt over høye score hos alle testsjåførene
på grunn av gode kjøreegenskaper.

Spesiell girvelger: Girvelger i form av et hjul
å skru på var ikke noe som tiltalte testsjåførene. Det går å overstyre girkassen manuelt,
men det hadde vært en fordel med tydeligere knapper for dette. Funksjonsknappene
på rattet kunne også ha vært større og tydeligere.
Bilen er tung å kjøre fort på bane, men
klarer likevel svingene overraskende bra.
STOR: Dodge RAM er stor på alle
Under slike forhold blir bremsene fort vel
måter. Enorme krefter og komfort i
varme og virker litt dårlig dimensjonert.
høysetet.
Sammen med Chevrolet Silverado får
Dodge RAM full score (terningkast seks) når det gjelder
holdere for kopper og flasker.
Den har også bra kontormuligheter med god plass til papirer.
Som hos de øvrige amerikanerne i testen, går oppkoblingen av mobiltelefon svært
greit her også.
Akkurat som Silverado får
Dodge RAM full score på motor,
og man opplever at bilen
nærmest har krefter i overflod.
Automatgirkassen fungerer
silkemykt og skaper ikke de
store overraskelsene. Samtidig
VELDIMENSJONERT: Skjermen i Dodge RAM er enorm.
scorer bilen best av amerikaRyggekamera har sikt ned på tilhengerfestet.
nerne når det gjelder drivstofAnlegg & Transport | 2015

forbruk, en viktig egenskap når man skal
vurdere totaløkonomien. Samtidig viser det
at store motorer ikke nødvendigvis er ensbetydende med dyr i drift.

DODGE RAM
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

4
5
5
5
6
5
5

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

6
5
5
5
5
4
5

DRIVLINJE
Motor
6
Girkasse (girskift)
5
Clutch
automatgir
Bremser
5
Fjæring
5
Styring
5
Elastisitet/fleksibilitet
5
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
5
Vår vurdering
5

FØRERHUS
Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
5
5
5
4
5
5

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

5

TOTALT

5
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TOYOTA TUNDR A
TØRST: Dette er japaneren som gjerne vil være
amerikaner, men som kanskje ikke har lykkes helt.
Den kom dårligst ut av testbilene når det gjelder
drivstofforbruk.

SMÅTØRST
GEDIGEN: Toyota
Tundra er en gedigen
bil med mye
kjørekomfort.

Flott bil på veien, men lavere drivstofforbruk ville være å ønske.
Anlegg & Transport | 2015
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DØRER: Fordørene på Tundra er store, mens
bakdørene er mer moderate.

PLASS: Toyota Tundra har enormt med innvendig plass.

J

evnt over har den noe lavere score enn
det bare å følge anvisningen på skjermen, og
de rene amerikanerne, men plass- og
man er oppkoblet til handsfree som i tillegg
har god lydgjengivelse.
komfortmessig ligger den bra an.
Bilen ligger ikke helt i tet når det
Vi gir plusstegn for gode koppholdere
også. Ikke minst i en yrkesbil hvor man
gjelder muligheten til å finne en kjørestilling
tilbringer mye tid om gangen og kanskje
raskt, og justeringen av speil går heller ikke
like greit som på de beste, men for den vante
også spiser, er dette et viktig poeng.
bruker er dette selvsagt ikke noe problem.
Tatt i betraktning størrelsen, er dette en
Kontorplassen: Dette er dessverre ikke fulgt
stabil og absolutt lettkjørt bil. Man kan klare
opp godt når det gjelder bilen som kontormange timer på veien uten å bli sliten bak
plass. Man er tilbake til gammel standard når
rattet. Det som trekker litt ned, er støynivå
det gjelder plass for A4-papirer, altså prakog girkasse. Støyen er det først og fremst
tisk talt ikke noe. For enkelte er kanskje
motoren som står for. Bilen er nemlig utstyrt
dette ikke noe stort problem, men medfører
med en kraftig V8-bensinmotor, noe som for
jobben at man har med mange papirer, er
mange vil være grunn nok til å kjøpe bilen.
ikke passasjersetet noen god løsning.
Under akselerasjon utstøter bilenen ”grom”
Konklusjon: Tundra vil aldri bli en stormotorlyd. Dekk og vind hører man lite til, ei
selger i det norske markedet, men for alle
heller veistøy og forplantninger fra undersom ønsker seg en stor full-size pickup med
stellet. Trolig er det aerodynamiske også på
gode laste- og trekk-egenskaper er den et
stell, samtidig som en tett og fin konstrukgodt valg. Er du i tillegg glad i V8-lyden er
sjon gjør at man hører minimalt til fartsdet et ekstra pluss i boka.
vinden.
Automatgirkassen
gjør noen ganger litt
underlige valg, men
det hele testteamet
peker på, er at den
«bremser» mer enn de
andre når man slipper
gassen. På en annen
side er det lett å styre
giringen manuelt i
Tundra.
Mobiloppkoblingen
går veldig fint i denne
bilen. Passer man på å
ha bluetooth oppkoblet på telefonen,
finner bilen den med OMKOBLING: Toyota Tundra har en forholdsvis liten men lett
en gang. Deretter er tilgjengelig velger mellom 2wd og 4wd.
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PRAKTISK: Midtarmlenet er kan vippes opp
- og vips blir det tre seter foran.

TOYOTA TUNDRA
FØRSTEINNTRYKK/KOMME I GANG
Innsteg
Enkelt å finne kjørepossisjon
Justering av speil
Plass for papirer A4 størrelse
Plass for flaske/kaffekopp
Andre oppbevaringsmuligheter
Vår vurdering

5
4
4
4
5
5
4

KJØRING
Kontrollhendler (lys,blinklys etc)
Betjening av varmeapparat
Sikt fremover
Sikt til høyre
Sikt til venstre
Høyre speil
Venstre speil
Rygge ved hjelp av speil
Dreiemoment
Retningsstabilitet på landevei
Innvendig støynivå
Kjøreopplevelse
Vår vurdering

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

INFOTAINMENT
Koble opp telefon
Betjening av telefon
Kvalitet på handsfree
Radiobetjening
Musikkavspilling
Andre funksjoner ved radio
Vår vurdering

5
5
4
4
5
4
4

DRIVLINJE
Motor
5
Girkasse (girskift)
4
Clutch
automatgir
Bremser
5
Fjæring
5
Styring
5
Elastisitet/fleksibilitet
5
Veksling mellom 2 og 4-hjulsdrift
5
Vår vurdering
5

FØRERHUS
Førerdør
Førerkomfort
Førersete
Dashbord
Knapper
Personlig lagringsplass
Vår vurdering

5
5
4
5
4
5
5

DRIVSTOFFORBRUK
6 poeng til den beste og for hver andre ekstra
liter trekkes ett poeng
Vår vurdering

1

TOTALT

4
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ALLE BILENE

TEKNISKE
FORD
Kabin, kort, forlenget, dobbel
Total lengde (mm)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Akselavstand (mm)
Driftsvekt inkl. 75 kg fører
Hjuloppheng foran
Hjuloppheng bak
Bremser foran
Bremser bak
Type styring
Svingsirkel (målt på dekk)
Dekk, dimensjoner

Dobbel
5359
1850
1815 - 1848
3220
2080 - 2240
MacPherson
Spiralfjærer og dobbeltvirkende støtdempere
Ventilerte skiver
Tromler
Elektro-assistert styring
12,4 m
255/70 - 265/60

MITSUBISHI

NISSAN

COLORADO

Double Cab
5205 mm
1815 mm
1780 mm
3000 mm
1875 kg
MacPherson

Double-Cab
5300
1850
1805
3150
2023
MacPherson

Forlenget
5403
1886
1785
3258
1955
MacPherson

Stiv aksel, trapes-bladfjærer

Multi-link med spiralfjærer

stiv aksel med bladfjærer

ventilerte skiver
11,6" tromler
Tannstang, servoassistert
5,9 m (radius)
245/70 R 16

ventilerte skiver
295 mm tromler
Tannstang hydr. Servoassistert
12,4 m
255/60 R18

Skiver
Skiver 324 x 18
Elektro-assistert styring
12,6 m
P255/65R17

1549 - 2317
1850
1139
511
724 - 835
1035 - 1250
1600 - 3500

1520 mm
1470 mm
n/a
475 mm
850 mm
n/a
1035 kg
3100 kg

1578
1560
1130
474
815
1,2
1062
3500

1880
1468
1128
531
N/A
N/A
708
3175

3,2 lit
200 @1500-2500
470 @1500-2750
6-M/6-A
Tillegg

2,4 DiD,
181 @3500
430 @ 2500
6-M / 5-A
Nei
Ja
Tillegg

2,3 L,
120 / 160 @ 3750
403 @ 1500-2500
6-M / 7-A
Nei
Nei
Ja / Tillegg

3.6L V-6 VVT DI
305 @ 6800
365 @ 4000
6-A
N/A
Ja
A

7.1 - 11.4
6.1 - 7.4
6.5 - 8.9
171 - 234
Euro 5

8,1
5,7
6,6
173
Euro 5

7
6,1
6,4
169
Euro5 B+

16,6
11,8
N/A
277
Bin 4

229
28°
28°
25°
35°
800

205
30°
22°
24°
n/a
n/a
600

223
30,4°
25,5°
22,2°
Over 30%
TBC
600

212
17,6°
22,3°
19,7°
N/A
N/A
N/A

Ja
Tillegg
Ja
Ja
Ja
Tillegg

Ja
Ja
Ja
hast.begr.
Ja
Nei
Ja
Nei

Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja

Standard
Standard
Fra 2016
N/A
Standard
Standard
N/A
Fra 2016

5

4

4 forventet

4*

LASTEPLASS (MM/KG/M3
Lengde lasteflate (mm)
Bredde lasteflate
Avstand mellom hjulkassene (mm)
Lasterommets dybde (mm)
Lasteplassens høyde
Lastekapasitet (m3)
Lastekapasitet (kg)
Hengervekt (kg)

DRIVLINJE
Motor
hk ved o/min
Nm ved o/min
Girkasse M=Man A=Automat
Diff.sperre foran ((A)=automatisk)
Diff.sperre senterdiff. ((A)=automatisk)
Diff.sperre bak ((A)=automatisk)

DRIVSTOFFORBRUK
Bykjøring l/100 km
Landevei l/100 km
Kombinert l/100 km
CO2-utslipp g/km
Utslipps norm

EGENSKAPER/YTELSER (MM/°)
Bakkeklaring (uten last) (mm)
Angrepsvinkel (uten last)
Utgangsvinkel (uten last)
Rampevinkel (uten last)
Klatrevinkel
Tiltvinkel (uten last)
Vadedybde (mm)

ELEKTRONISKE HJELPESYSTEM
ESP
ASR
Filbyttevarsel
Adaptiv cruisekontroll
Hengerstabilisering
Hill Descent Control
Bakkestarthjelp
Frontkollisjonsvarsel

KOLLISJONSTEST
NCAP/NHTSA* stjerne

N/A=ikke tilgjengelig
Flere av bilene har andre hytter og motorer/girkasser tilgjengelig, grunnet plassen har vi kun tatt med et utvalg her i tabellen. Det kan også finnes andre
spesifikasjoner tilgjengelig som ikke er med i denne tabellen.
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DATA
ISUZU
Dobbel
5295
1860
1795
3095
2067
Dbl. Wishbone

HILUX
Dobbel
5260
1840
1860
3085
2060
MacPherson

VOLKSWAGEN

SILVERADO

DODGE

TUNDRA

Dobbe
5254 mm
1954 mm
1834 mm
3095 mm
2221 kg
MacPherson 3-pt bærearmer
bladfjærer med hydrauliske
dempere
Ventilerte skiver
Tromler
Servo styring
12.95 m
245/65R17

Dobbel
5843
2032
1877
3645
2415
MacPherson
2-tr flerblads fjæring og
hydr.demper
Skiver
Skiver
Tannsatang, elektrisk servoassistert
14,3 m
P265/65R18

Crew Cab
5816 mm
2016 mm
1968 mm
3568 mm
2416 kg
McPherson type

CrewMax
5814 mm
2029 mm
1935 mm
3700 mm
from 2420 kg
Double Wishbone

multilink spiralfjær

Leaf Spring

Skiver
Skiver

Ventilated disc
Ventilated disc
Tannstang, servoassistert
1341 cm
18"

2003
1642
1296
536
876
1728 L
1029
3500

1711 mm
1686 mm
1295 mm
508 mm

1694 mm
1686 mm
1270 mm
563 mm

603 kg
3500 kg

755 kg
3500 kg
5,7 l V8 Bensin
381 @ 5600
401 @ 3600
6-A

Bladfjærer

Stiv aksel med bladfjærer

ventilerte skiver
tromler
Tannstang
12,4

Ventilerte skiver
Tromler
Tannstang
6,1 m (radius)
265/65R17

1552
1530
1050

1545
1515

850

450

933
3500

670
2800 std eller 3500

1555 mm
1620 mm
1222 mm
508 mm
780 mm
2,52 m2
599 kg
3200 kg

4JK1-TC
163
400 @ 1400-2000
5-A

2.0 l TDI
180 @ 4000
420 @ 1750
8-A
A
Ja, elektronisk
Mekanisk

EcoTec3 5.3L V-8
355 @ 5600
519 @ 4100
6-A
N/A
A
A /Eaton Locker)

3,0 V6
240 @ 3600
420 @ 2000
8-A

Brems

3,0 L Diesel
126 @ 3600
360 @ 1400-3200
5-A
Nei
Manuel
Nei

10,1
7,3
8,4
220
Euro 5

1,09
0,73
0,86
223
Euro 5

9.8-10.1
7.0-7.6
8.0-8.5
211-224
Euro 5+

17,7
12,8
11,2
262
Bin 4

14,9
10,5
12,8
266
Euro 5

21,7
16,6
18,8
377
LEV-II

235
30°
22,7°

212
30°
26°

215
28°
23,6°
23°
45°
ca 50°
500 mm

225
17,9°
23,1°
19,1°
N/A
N/A
N/A

233,0
23,9°
22,1°
18,8°

259 mm
26°
21°

Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei

Standard
Standard
Standard
N/A
Standard
Standard
Standard
Standard

Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Ja
Ja

Ikke i Europa
Nei
Nei
Nei

5 i ANCAP

4 forventet

5*

4

4

48°
49°
600
Ja
Ja

4
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13,8 m

(A)Lim slip dif

