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SLITVARGARNA
BEKÄNNER FÄRG!

Av Jonas Borgllund, Teknikens Världs Testlag Foto Patrik Lindgren
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>> Pickuptest i Varggropen på Åland, 

testlag till ön mellan Sverige och Finland för att 
känns det igen? Efter 20 år återvänder Teknikens Världs 

kora den bästa pickupen. Kombinerad arbetsbil och familjebil. <<

F
ör ganska exakt 20 år sedan 
var Teknikens Världs test-
lag på Åland. Uppdraget 
var att reda ut vilken av tre 
japanska, fyrhjulsdrivna 

pickuper som var bäst. Bilarna var 
Isuzu Campo, Mazda Ichi Ban och 
Nissan Big King. Alla rambyggda 
med stel bakaxel i bladfjädrar, 
skumpig fjädring och mediokra 
vägegenskaper. Positiva reflektio-
ner var tufft oömt utseende, stora 
hjul och hög markfrigång. Testet 
utspelades som sagt på Åland där 
terrängegenskaperna utkristalli-
serades i ett grustag. Den så kallade 
Varggropen. Den bil som ansågs ha 
bäst allroundegenskaper var Isuzu.

NU ÄR VI HÄR IGEN. Samma plats, 
en annan tid. En kulen oktober-
morgon kör vi till Grisslehamn 
och ombord på Eckerö-linjens fär-
ja M/S Eckerö. Knappt två timmar 
och en rejäl brunch senare kör vi 
iland i åländska Berghamn.

Testet denna gång handlar 
också om pickuper. Sex stycken så 
kallade dubbelhyttare med plats 
för fem personer. Just dessa dub-
belhyttbilar har blivit mäkta po-
pulära bland företagare med familj 
och de marknadsförs som kombi-
nerad arbetsbil och familjebil.

Som företagare kan man ”lyfta 
momsen” vilket i ett nafs gör bi-
larna betydligt mycket billigare. 
Och eftersom de går som lätta last-
bilar är vägtrafikskatten ordent-
ligt mycket mer gynnsam än för 
exempelvis en suv i motsvarande 
storlek – om vi pratar dieseldrift. 
Och det gör vi. Alla bilarna har 
fyrcylindriga dieselmotorer.

I Varggropen hösten 2007 står 

Isuzu D-Max, Ford Ranger, Mazda 
BT-50, Mitsubishi L200, Nissan 
Navara och Toyota Hilux.

Denna varggrop var på 1800-
talet för övrigt en grop där man 
fångade varg, medan distributio-
nen av grus och sand kom igång 
1938-1939. Med tiden har Varg-
gropen Sand AB blivit markant 
mycket större – och är i dag den 
ledande framställaren och dist-
ributören av grus och sand på 
Åland. Man spränger berget som 
är i röd granit, krossar och maler 
till olika storlekar. Mycket går till 
vägbeläggning – därav de vackert 
röda grus- och  asfaltvägarna.

Samma plats, en annan tid. El-
ler? Det är närmast förvånande, 
eller rent av skrämmande. Medan 
vanliga bilar haft en rasande ut-
veckling de senaste 20 åren så 
verkar utvecklingen för dessa 
pickup-bilar stått i det närmaste 
still. De är fortfarande rambygg-
da, har stel bakaxel upphängd i 

bladfjädrar, plastiga interiörer 
och tveksam komfort. Säkerhets-
utrustningen är dessutom i de 
flesta fall rent skamlig.

Det fabrikanterna lagt ner mest 
krut på är moderna motorer med 
högre effekt. Högre utrustnings-
nivåer med bland annat luftkon-
ditionering och cd-spelare – lite 
mer lull-lull helt enkelt. Annars 
är det mesta sig likt. Att dessa bilar 
kräver stel bakaxel och bladfjädrar 
för att klara hög lastvikt torde 
vara nonsens. Billigt att tillverka? 
Säkert. En modern multilänkaxel 
med skruvfjädring kan också kon-
strueras för hög belastning. 

Hur som helst, dessa höga och 
oömma pickuper drar blickarna 
till sig. De ser onekligen tuffa ut 
och de tål både last och strapatser 
– med blandade resultat. Häng 
med till Åland.  

Se testet  som tv-inslag  på vår hemsida.

➔
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F
ord har under många år sålt 
sin Ranger-modell i Sverige. I 
slutet av 1980-talet var Ranger 
av amerikanskt ursprung 
men sedan någonstans vid 

millennieskiftet har bilen lånat det 
mesta från japanska Mazda. Rättare 
sagt – Ranger är en Mazda med lite 
annat smink. Under sensommaren 
kom en ny Mazda–pickup kallad BT-
50 vilket också medförde att det kom 
en ny Ford Ranger. Hänger ni med?

Båda bilarna byggs för övrigt i sam-
ma fabrik i Thailand. Ranger finns i 
tre karossvarianter där den billigaste 
kallas Regular Cab, är tvåsitsig och 
endast bakhjulsdriven. Super Cab 
har inkopplingsbar fyrhjulsdrift och 
fyra dörrar där utrymmet bakom 
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framstolarna mer kan betraktas som 
lastutrymme än som sittplatser värda 
namnet. Double Cab är den vi testar 
och den har ett ganska drägligt bak-
säte åtminstone för två. Bilen känns 
smalare än övriga (utom Mazda) så 
tre vill man knappast vara där bak. 
Dessutom finns inget nacksskydd 
på mittplats. Bakdörrarna är förhål-
landevis korta vilket också ger ett lite 
bökigt insteg. Double Cab finns i fyra 
versioner – 4x4, XLT, XLT Limited och 
WildTrak och kostar 268 000, 293 000, 
310 000 och 315 500 kronor inklusive 
moms. Vi kör Limited men anser att 
utrustningsnivån i XLT duger gott. 

Motorn (från Mazda) är på 2,5 liter, 
ger 143 hästkrafter vid 3 500 r/min 
och 330 Nm vid 1 800 r/min. En mo-

tor som känns pigg och som går tyst 
i jämn fart. Manuell femväxlad låda 
(från Mazda) är det som erbjuds. En 
låda som inte känns fullt så lastbils-
mässig eller trögväxlad, så som bru-
kar vara fallet i den här biltypen. 

RANGER ÄR en storlastare. På flaket 
ska den enligt tillverkaren få bära 
1 100 kilo. Det innebar att Teknikens 
Världs hela lager av blysäckar inte 
räckte till. Nio 25-liters plastdunkar 
fylldes och surrades längst fram på 
flaket. Därefter blyvikter där den 
sammanlagda vikten inklusive fyra 
passagerare och förare uppgår till 
1 100 kilo – och tyngdpunkten är 
hög. Hela flaket är fyllt till brädden 
och det är med viss vånda testlaget 
ger sig ut för att genomföra det så 
kallade älgtestet. Givetvis är däcken 
pumpade med anvisat lufttryck fram 
och bak. Vi börjar lite försiktigt med 

>> Ford Ranger 

dyrare än BT-50 -  
är betydligt 

dragkrok. <<
men saknar 

FORD RANGER DOUBLE CAB

JÄNKEJAPANEN

I Ranger får man kompass, lut-
ningsmätare och temperaturan-
givelser både inne och ute.

Ford Ranger | Isuzu D-Max | Mazda BT-50 | Mitsubishi L200 | Nissan Navara |Toyota Hilux

TV0723s36_51_TEST_PICKUP.indd 38TV0723s36_51_TEST_PICKUP.indd   38 07-10-22 21.09.2207-10-22   21.09.22



39T E K N I K E N S  VÄ R L D  2 3/2 0 0 7

➤

Hans Hedberg om Ford
Utseendet försöker efterlikna F-150, jänkarnas pickup-älsk-
ling ’number One’, men Ranger kommer till korta i de flesta 
avseenden. Särskilt mot den minst lika duktiga och 15 000 
kronor billigare Mazda BT-50. TDCi-motorn är bilens starka 
kort, med personbilslik motorkaraktär. Tredje generationens 
Ranger tillverkas i thailändska Plukadaeng, Rayong. Helst 
hade jag sett en Köln-tillverkade Mondeo-flakbil.

50 km/h – och redan då tenderar 
bakhjulen att släppa greppet. Trots 
den höga lastvikten är ändå kaross-
krängningen ganska så måttlig. 

Det känns inte som om Ranger 
har några välttendenser. Vi ökar in-
gångsfarten till 55 km/h. Sladdarna 
blir yvigare då bakdäcken tappar 
fästet men vi ökar ytterligare några 
km/h. Bilen går ännu bredare och vi 
får svårt att lotsa igenom bilen utan 

att riva ner koner – och det är just 
detta som sätter gränsen hur snabbt 
vi kommer igenom. Och hellre att 
bakhjulen släpper greppet och slad-
dar än att de håller i – och bilen väl-
ter. Bäst vore förstås om det fanns ett 
antisladdsystem. Men icke.

Ranger är tämligen stötig när den 
går olastad. Ett par hundra kilogram 
på flaket gör stor nytta för fjädrings-
komforten. Bak är det upphängning 
à la hästvagn med stel axel och blad-
fjädrar – precis som övriga testbi-
lar. Fram dubbla triangelstag och 
torsionsfjädring. Körmässigt är den 
tristaste upplevelsen den veviga och 
inexakta styrningen. På landsväg 
får man sitta och småpassa hela ti-
den vilket är enerverande i längden. 
Instrumentering och inredning är 
Mazda rätt igenom och det ser lite 

snitsigt ut. Nästan som i en person-
bil från samma företag. Vad som inte 
känns lika snitsigt är att allt är till-
verkat i hårdplast. Ranger skiljer sig 
från Mazda genom att på toppen av 
mittkonsolen ha tre instrument för 
lutning, stigning och ytter/inner-
temperatur. Längre förare irriterar 
sig på handbromskryckan som när 
den dras ut hamnar mot knät. En 

annan irritationsspak är reglaget för 
i- och urkoppling av fyrhjulsdrift 
och lågväxel som sitter till vänster 
om den vanliga växelspaken. Man 
sitter med benet mot nämnda spak 
– som om bilen från början var av-
sedd för vänstertrafik, med ratten 
på höger sida. Ranger har dubbla 
krockkuddar, sidokrockkuddar och 
ABS-bromsar. 3

Med fyrhjulsdrift och lågväxel 
klättrar Ranger ganska obe-
hindrat i sandtaget.

Läderklädsel ingår 
i XLT Limited.

Enkel och lättbe-
griplig förarmiljö.
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Hyggligt bra komfort och 
hög lastkapacitet – en inte 
helt lätt ekvation men Isuzu 
har lyckats ganska bra.

ISUZU D-MAX 3,0 CREW CAB

STORSTILAD COMEBACK

D
et japanska märket gör co-
meback på den svenska 
marknaden efter att ha va-
rit borta i många år. Och 
man gör det med en helt ny 

pickup – D-Max. Modellen finns 
som Extended Cab, alltså med något 
som kan kallas nödbaksäte, och som 
Crew Cab, dubbelhytt med plats för 
fem och det är den modell vi testar. 
En bil med kaxig attityd där de stå-
ende strålkastarna och den krom-
ribbade grillen ger ett nästan egen-
mäktigt intryck.

Två motoralternativ erbjuds och 
båda är dieslar. 2,5 liter på 136 häst-
krafter och 3,0 med 163 hästkrafter. 
Pris 292 500 respektive 309 875 kronor. 

Automat finns bara till den större 
motorn och kostar 13 000 kronor. Au-
tomat passar för övrigt bra i bilar som 
dessa, både på vägen och i terräng. 
Precis som övriga i testet har bilen in-
kopplingsbar fyrhjulsdrift, lågväxel 
och möjlighet att låsa mellandiffe-
rentialen i lågväxelläget. På landsväg 
körs den lämpligast med bakhjuls-
drift för att spara bränsle men under 
halkiga förhållanden gör man bäst 
i att trycka på knappen märkt 4H. 
Utan last på flaket och med en tung 
motor fram blir alla dessa bilar som 
lyckliga hundar. De viftar gärna på 
svansen – med enbart bakhjulsdrift. 
I testet finns dock ett undantag och 
den bilen återkommer vi till.

ISUZU-MOTORN HAR tydlig dieselka-
raktär så till vida att den knarrar och 
brummar en hel del, framför allt 
vid acceleration. I jämn fart går den 
någorlunda tyst och på lågt varvtal. 
Men dieselknarret känns bruksigt 
och är accepterat i bilar som dessa 
enligt ett unisont testlag. Stark som 
en björn är den likväl och levere-
rar 360 Nm med manuell låda och 
333 Nm med automat. Den bil vi kör 
är enligt generalagent Olle Olsson 
en tidig import och inte riktigt ut-
rustad som den ska. Bland annat är 
den formgjutna plastlådan som fla-
ket är klätt med inte den seriemäs-
siga. Finishen i övrigt lämnar också 
en del att önska där i huvudsak de 

silverfärgade panelerna i kupén 
ser hemmasprayade ut. Passningar 
mellan paneler och själva materia-
len verkar inte heller prioriterats, 
men sanningen att säga är det ingen 
av bilarna som imponerar något vi-
dare i det hänseendet. På klassiskt 
pickup-manér rör sig Isuzu lite som 
en gunghäst. Mjukare fjädring fram 
och hårdare bak. Men inte stenhård 
som i vissa andra utan med ganska 
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Inspektion under 
huven. Stor mo-
tor – och stark.
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>> Isuzu känns 

än Navara, L200 
och Hilux.  <<

bruksmässig 

➔➔

Ruben Börjesson om Isuzu
Isuzu är tillbaka i Sverige – på gott och ont. Den nya 
produkten känns gammal redan från början, det är som 
om vår D-Max avverkat över 15 000 mil, vilket den inte har. 
Hela bilens karaktär är bruksig, och det gäller även inred-
ningen. Jag gillar att bilen har automatlåda. Dessutom är 
den lite lägre än övriga deltagare vilket ger en låg lasthöjd. 
D-Max är rätt duktig på att ta mycket last också.

betydligt mer 

dräglig komfort – faktiskt bäst till-
sammans med Nissan just i denna 
gren. 

Trots det – omöjligt att förväxla 
med personbilskomfort. Om vägen 
är jämn och fin finns inte så mycket 
att anmärka på vad gäller komfort, 
men Isuzu är drabbad av mer vind-
brus från framdörrarna eller back-
speglarna än övriga bilar. För det po-
sitiva svarar en kuggstångsstyrning 
som känns betydligt mer exakt än 
exempelvis snäckstyrningen i Ford 
och  Mazda.

Lastkapaciteten är hög med 
1 030 kilo. Vi befarade att fjädringen 
skulle bottna eftersom bilen känns 
förhållandevis mjuk redan med 
måttlig last, men icke. I det så kall-
lade älgtestet med full last släpper 
bakdäcken fästet och bilen sladdar 
ordentligt, men som sagts – hellre 

det än att däcken greppar och bilen 
välter. Isuzu är mycket känt som mo-
tortillverkare med ett gott rykte och 
levererar motorer till flera andra bil-
tillverkare. Bilarna de tillverkat har 
kanske inte rosat marknaden lika 
mycket. Rost var en av paradgrenar-
na när man tänker på äldre modeller, 
vilket också är fallet med alla äldre 
japanska pickup-bilar. I fallet D-Max 
får den en ordentlig rostskyddsbe-

handling när den når Sverige. Bilen 
har ett ganska rymligt baksäte med 
bra benplats och trepunktsbälten 
för alla. Däremot inget nackskydd 
på mittplats. Säkerhetsutrustningen 
i övrigt besår av ABS-bromsar och 
krockkuddar fram. Ingen ESP.

D-Max är inte alls dum och ham-
nar högt i rangordningen, men blir 
inte bästa köp när vi räknar för och 
emot.  3

Automatlåda är inte dumt 
när man smyger omkring 
i terrängen. Bra baksäte 
men bara två nackskydd.
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N
ya Mazda-pickupen är ”ori-
ginalet” – om man jämför 
med Ford Ranger, eftersom 
även Forden är en Mazda. 
BT-50 finns givetvis också 

med tre olika hyttalternativ där de 
kallas Regular Cab, Freestyle Cab och 
den vi testar – Double Cab. 

Medan Ford säljer fyra versioner 
av Double Cab väljer Mazda att bara 
lagerföra en – Exclusive, som är Maz-
das finaste version. Vad den saknar 
jämfört med Ranger Limited är skinn-
klädsel, backvarnare, de tre instru-
menten högst upp på mittkonsolen 
och rörbågarna på flaket. I stället för 
rör under dörrarna har BT-50 istället 
fotriktiga fotbrädor. Vad Ford saknar 
som standard är dragkrok som de vill 
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ha 4 900 kronor för,  plus montering. 
BT-50 Exclusive kan närmast jäm-

föras med XLT-versionen av Ranger 
och som kostar 293 000 kronor. 
Mazda tar 282 000 kronor för sin mot-
svarighet. Det talar för att Mazda är 
ett vettigare köp än Ford. En annan 
skillnad förutom det rent kosmetiska 
och det som redovisats tidigare är att 
Mazda har dubbla batterier medan 
Ford har ett, som visserligen är större 
men som inte ger samma kapacitet 
som Mazdas båda. Motor, växellådor 
och hjulupphängningar är identiska 
och av Mazdas tillverkning. En fi-
ness som båda har är att man med 
en knapp på instrumentpanelen kan 
koppla ”loss” framaxeln vilket sparar 
ganska duktigt med bränsle när man 

kör bakhjulsdrivet. Enligt vår test-
doktor Rolf Lundblad som kör Sveri-
gecykeln åt oss drar Ford och Mazda 
cirka 0,8 liter milen vid blandad kör-
ning och bakhjulsdrift. Bra siffror 
med tanke på vikt och luftmotstånd. 
Lägger man i fyrhjulsdriften går för-
brukningen upp markant, runt 1,3 
liter milen. Båda bilarna är som sagt 
identiska undertill. Framvagnen 
fjädras med torsionsstavar och bak-
axeln är stel, fjädrad av bladfjädrar. 
Mazda och Ford är ensamma om 
degig snäcka som sköter styrningen. 
Övriga har kuggstång som ger bättre 
styrkänsla och mer exakt styrning.

DEN MAXIMALA lastvikten för Mazda 
är enorm. Ranger lastar 1 100 kilo men 
BT-50 är hårsmånen värre med 
1 110 kg. En tiokilos blyvikt extra på fla-
ket – men i älgtestet är bilarna identis-
ka och sladdar ur banan i samma fart. 

Ett ställe värt att besöka är 
Havsvidden vid Getabergen på 
norra Åland. Kargt och vackert.

Mest pickup om man 
räknar pengar är 
Mazda BT-50.

MAZDA BT-50

BRUKSFAMILJEBILEN
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Joakim Andersson om Mazda
Biltypen lockar fram en ny livsstil. Det känns helrätt att slänga 
upp packningen på flaket, så där lite nonchalant. Fungerar 
dock bara med oömma prylar. BT-50 har något som liknar fyra 
mugghållare på lämmen. Perfekt och mysigt vid fikapausen 
i skogsdungen. Körmässigt en kall upplevelse, råbarkad i 
allt utom den tysta och sofistikerade motorn. Mazdas extra 
finmaskiga nät vid bakrutan ger kass bakåtsikt. 

>> Mazda BT-50 

tillgjord som 
känns inte så 

övriga. <<

Det ska också påpekas att däcken är av 
samma fabrikat och håller samma di-
mensioner. Till samtliga bilar finns en 
rad tillbehör som ska göra dem tuffare 
eller mer ändamålsriktiga. 

Extraljushållare i stuprörsdimen-
sion är populärt liksom tjocka rör på 
flaket och naturligtvis en kåpa på fla-
ket – eller ett flaklock. Listan på origi-
naltillbehör eller tillbehör från annat 
håll är i princip hur lång som helst. 
Exempelvis winshar, höjningssatser, 
jättehjul, snorkel, flakinredningar, 
skyddsplåtar, fotsteg, extraljus och 
vindavvisare. Det är alltså möjligt att 
”ställa till” bilen efter eget tycke och 
smak. Men tillbaka till BT-50. Inner-
utrymmena kan du läsa om i Fordtex-
ten eftersom de är lika. Instrumente-
ring, utseende och material är också 
lika. Tydliga mätare med mätarnålar 

som lyser grönt i mörkret. Lite udda. 
Handbromsen och växelspaken till 
fördelningslådan är precis lika myck-
et i vägen i BT-50. Säkerhetsutrust-
ningen är identisk – eller lika skral. 

Av dessa två håller vi Mazda BT-50 
Exclusive som det vettigare köpet. 
Men totalt sätt är även Mazdan om-
körd – av två testbilar, och hamnar 
som vi ser det trea i det här gänget. 3

Mazda och Ford är stötigare än 
övriga. Ett par hundra kilo på 
flaket ger lugnare gång.

Fler än två i 
baksätet blir tre 
= trångt.

Mazda/Ford har 
smidigaste ma-
nuella lådorna.
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Alla testbilar vägs på krönt 
våg eftersom tillverkarupp-
gifterna kan vara si och så.MITSUBISHI L200 DC RALLIART

MITSUBISHI LIGGER STEGET FÖRE

D
en bil som utvecklats mest 
av dessa ”truckar” är utan 
tvekan Mitsubishi. Visst, 
den har fortfarande antik 
bladfjädring fäst i en stel 

axel. Och den är byggd på en ram de-
signad av Nils Dacke. Men man har 
ändå lyckats snitsa till den utseen-
demässigt – och inte minst gjort den 
säkrare. Utan Ralliart-utförande har 
den vanliga L200:an 136 hästkrafter, 
som man klarar sig riktigt bra med. 
Intense är utrustningsnivån man 
väljer – eftersom den innehåller det 
som ingen annan pickup kan erbjuda 
– nämligen aktivt antisladdsystem. 
Nästan alla nyare personbilar har ESP 
som standard – en självklarhet, och 
det är nästan ännu mer angeläget att 
ESP finns på högbyggda bilar – som 

dessa fyrhjulsdrivna pickuper. ESP 
rätar upp sladdar men inte bara det. 
Det är synnerligen effektivt också i 
en undanmanöver där risken för att 
välta är betydligt mycket högre just 
med denna typ av bilar. ESP bromsar 
ner L200:an redan i första svängen i 
vår fingerade undanmanöver, och det 
hinner aldrig ens bli otäckt även om 
det lutar en del.

I BROSCHYREN finns även en mo-
dell kallad Invite, som inte har 
antiladdsystem eller andra viktiga 
saker man gärna vill ha, men Invite 
tas bara hem på beställning. Beställ 
inte den! 

Teknikens Värld kör versionen 
med tilläggsnamnet Ralliart vilket 
betyder att man får 167 hästkrafter 

och 402 Nm. Krasst sett en chiptrim-
mad variant av standardmotorn på 
2,5 liter. Går som tåget. Mitsubishi 
räknar med att Ralliart ska bli bästsäl-
jaren av L200. Problemet hittills har 
varit tillgången. Det har inte funnits 
bilar att sälja.

L200 har tillsammans med Isuzu 
och Nissan bäst fjädringskomfort  med 
olastat flak. Med last fungerar Mitsub-
ishin också bra men den är ingen stor-
lastare. 760 kilo får den bära vilket kan 
tyckas lite klent för en lastbil. De två i 
sällskapet som lastar ännu mindre i 
vikt är Toyota Hilux med 750 kilo och 
Nissan Navara med störtlöjliga 660. 

Mitsubishi L200 är rundad med 
böljande linjer. Det klassiskt kantiga 
är borta. I testlaget diskuterades huru-
vida Mitsubishin är snygg eller inte, 

Här står Micke och 
Ruben i glesbygd. 
Fritidskläder på.
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Mitsubishi L200 unik i 
klassen. Den vinner testet <<

>> Aktivt antisladdsystem gör 

➔➔

Mikael Stjerna om Mitsubishi
Mitsubishi L200 känns i sammanhanget relativt person-
bilslik. 167 hästkrafter i vår toppversion gör sitt till. Men 
inredning och instrumentering faller mig inte på läppen. 
Höjdmätare och kompass känns som leksaker. Sittställning 
är också låg för fordonstypen. Själv är jag så barnslig att 
jag gillar pickuper som känns som lastbilar att sitta i. Det 
ska vara rejält och högt och inga krimskrams-mätare.  

och vi delades i två läger. Dels de som 
verkligen gillar utseendet och ser det 
som modernt och nyskapande, och 
dels falangen som inte kan ta till sig 
den svängda linjen bakom bakdörren. 

”Ser ut som vagnen Askungen åker 
till balen i. Som en pumpa på hjul”, 
tyckte någon. Ja, ja, smaken är delad. 

Inuti har man också snitsat till det 
med en böljande instrumentbräda 
och blå instrumentering tillika blåa 
värme och ventilationsrattar. Pane-
lerna är som i övriga – i hårdaste plast. 
Testbilen är utrustad med Busines-
spaket där bland annat läderklädsel 
ingår. Då får man också elmanövrerad 
förarstol, vilket är viktigt att påpeka, 
eftersom det gör att inställningen av 
stolen och därmed körställningen blir 
så mycket bättre. Med fast stol utan 
höjdreglering sitter man faktiskt gan-
ska illa. I Businesspaketet som kostar 
34 900 kronor inklusive moms ingår 
en hel del andra mer eller mindre nyt-

tiga prylar. Exempelvis elmanövrerad 
bakruta, så man kan prata med hun-
den på flaket – eller i vårt fall – fotogra-
fen. Tyvärr ingår ingen farthållare. 

Stolarna är hyggligt stora och nor-
mallånga hittar lätt en bra körställ-
ning (om stolen är eldriven). Men rat-
ten är justerbar endast i höjd – precis 
som i de andra testbilarna. Vad som 
överraskar mer är att baksätet är så 
pass bra. Inte lika brett som i Toyota 
men med bra dyna och lagom vinklat 
ryggstöd. L200 har tre nackskydd och 

tre trepunktsbälten bak vilket inte är 
någon självklarhet i klassen. Bakdör-
rarna är dessutom breda vilket under-
lättar in- och utsteg samt bynglande 
med barnstolar. Apropå barnstol så är 
höger krockkudde avstängningsbar 
med nyckel. Mitsubishi L200 är det 
bästa köpet även om den är ganska 
dyr. Det aktiva antisladdsystemet sät-
ter den över alla de andra. Övriga för-
delar för Mitsubishi är garantierna. 
Tre års nybilsgaranti och tolv års rost-
skydds-garanti.  3

L200 har god fjäd-
ringskomfort även 
olastad.
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Smidigt reglage för manövre-
ring av de olika driftsätten.

N
issan Navara hör till bäst-
säljarna i detta segment och 
det är faktiskt inte så svårt 
att förstå varför. Den är stor 
och besitter en hel del atti-

tyd. Utseendemässigt gick de flesta i 
testlaget i gång på Navara men så är 
testbilen också i det dyraste LE-ut-
förandet med starkaste motorn och 
automatlåda. Pris 384 800 kronor. 
Men det stoppar inte där. Testbilen är 
dessutom utrustad med två paket som 
tillsammans kostar 40 800 kronor och 
metalliclack för 5 000 riksdaler. Totalt 
430 600 kronor. I särklass dyrast bland 
dessa grovjobbare, men hur mycket 
du än är beredd att betala så kan du ald-
rig få aktivt antisladdsystem. Krasst 
sett kan man välja bort paketen som 
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bland annat innehåller eltaklucka i 
glas, läderklädsel med eljustering av 
stolarna, navigationssystem och hög-
klassig ljudanläggning. Och vad ska 
man med metalliclack på en arbetsbil 
– egentligen? LE-versionen är tämli-
gen maxad utan paketutrustningar. 
Den har bland annat sidokrockkud-
dar och sidokrockgardiner som stan-
dard. Kostar 8 500 kronor till icke 
LE-versioner.  Man klarar sig faktiskt 
riktigt bra även om man väljer den bil-
ligare SE-modellen som kostar 345 200 
kronor med automatlåda. 

Lägg på komfortpaketet för rim-
liga 5 000 kronor och du är ”hemma”. 
Innehåller färddator, farthållare, cd-
växlare och rattreglage för farthållare 
och ljudanläggning. 

BILLIGASTE NAVARA DOUBLE CAB SE 
med 144 hästkrafter och manuell 
sexväxlad låda kostar 298 400 kro-
nor. Men då är den inte fyrhjulsdri-
ven. Med fyrhjulsdrift kostar den 
från 319 100 kronor.

Inuti är det ganska ombonat med 
tydliga drag från Nissans personbi-
lar. Man känner igen spakar, knap-
par och reglage och instrumenten 
lyser med ett orangefärgat ljus. Och 
ja, alla paneler är i hårdplast men 
passningen och finishen känns lite 
högre än i konkurrenterna. Fram 
sitter man i ganska rejäla stolar som 
hör till de bästa bland testvagnarna 
och tittar man bak ser det rymligt 
och trivsamt ut. Tills man sätter sig 
där. Bredden är det inget fel på då tre 

>> Nya Nissan 

favorittippad, men 
Navara var

snart. <<
bleknade 

GRYM PÅ YTAN – MEN LASTRÄDD
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB LE
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Staffan Borglund om Nissan
Hur är det möjligt? Hur kan en hel bilklass fastna i år 1990? För det 
har den banne mig gjort, pickup-klassen. Den bil som trots allt känns 
minst hedenhös är Nissan Navara. Den har en förarmiljö värd namnet, 
den är drägligt bekväm, den känns väl ihopkommen och den ser bäst 
ut. Dessutom är den inte lika lastbilsmässig som övriga, men det 
kanske inte är en fördel i kundkretsen? Det jag inte gillar med Navara 
är obekvämligheten i baksätet samt prislappen.

passagerare får plats, men vad tänkte 
Nissan på när de bestämde vinkeln 
mellan dyna och ryggstöd? Vinkeln 
känns att vara ungefär 90 grader, det 
vill säga att ryggstödet knappast lu-
tar någonting. Dynan är dessutom 
lågt placerad vilket ger krum knä-
vinkel. Fantastiskt obekvämt och 
så idiotiskt konstruerat att man blir 
helt matt. Medan vi ändå är igång 
och klagar så känns maxlasten på 

660 kg ganska fjuttigt på den här 
stora bilen. Nya Ford Mondeo kombi 
lastar 700 kg – och då är den bara en 
sketen personbil – med multilänk-
axel. Det höga priset, det obekväma 
baksätet och den låga lastvikten gör 
att Navara tappar poäng.

Men tack vare den i jämförelsen 
låga maxlasten går Navara ganska 
mjukt när den är olastad. Den är ab-
solut trevligast/bekvämast att köra 
och med mycket bra närvaro i styr-
ningen. Den långa hjulbasen gör den 
också kursstabil. Däremot är vändra-
dien som hos en mindre finlandsbåt. 
Motorn på 171 hästkrafter har bra 
sprutt men hämmas av den ganska 
sega automatlådan. Den stjäl både 
effekt och bränsle. Den sexväxade 
manuella verkar vara ett vettigare 
– och billigare alternativ, även om 

körningen inte blir lika bekväm. 
Regleringen mellan två- och 

fyrhjulsdrift samt inkoppling av 
lågväxel sker med ett vred på in-
strumentpanelen. Isuzu har tryck-
knappar och båda systemen känns 
smidigare än en spak bredvid den 
ordinarie växelväljaren, så som öv-
riga testbilar har. 

Några större skillnader i fram-

komlighet kunde vi dock inte hitta 
mellan bilarna trots körning i djup 
lervälling och branta tungforserade 
sandbackar i Varggropen. Ingen bil 
fastnade vilket beror mer på bilar-
nas duglighet än på testlagets (bris-
tande) terrängkörningsvana. En 
punktering och ett skadat fotsteg är 
ganska rimliga skador med tanke på 
omständigheterna. 3

Stor och med stark motor. Klart 
dyrast och bra på många sätt. 
Tyvärr inte alla.

Fram sitter man utmärkt. 
Bak sitter man uselt.

Bäst finish och 
bäst passform.
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Stort flak men ganska 
klen maxvikt. 750 kg.
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R
edan 1967 kom den första mo-
dellen av Toyota Hilux och 
som på ett tidigt stadium fick 
rykte om sig att vara slitstark, 
oöm och pålitlig. 40 år senare 

kör Teknikens Värld den senaste mo-
dellen, med stora hytten – kallad D-
Cab. En modell med två dörrar och 
ett litet baksäte, men med längre flak 
finns i X-Cab. Men det är inte bara 
hytten som är stor på D-Cab. Hela 
bilen ger ett nästan gigantiskt intryck 
– i paritet med Nissan men Hilux är 
mer rundad i karossformerna. En an-
nan likhet med Nissan Navara är den 
relativt låga maxlasten men lika pin-
samt som för Nissan är det ändå inte. 
Hilux får lasta 750 kg enligt Toyota. 
Ändå hör Hilux inte till de som går 
mjukast på vägen utan last och det 

är förstås fjädringen bak som stöter 
medan framvagnen är mer gungig. 
Vi lastar tillåtna 750 kg och ger oss ut 
i älgtestet med ingångshastigheten 50 
km/h. Redan i den låga farten känns 
Hilux vek i sidled och kränger mer än 
de andra. I 55 km/h känns det riktigt 
obehagligt. Bilen sladdar ingenting 
men lutar desto mer. Vi ökar måttligt 
till 57 km/h och då går fjädringen i 
botten när Ruben försöker väja till-
baka efter ”hindret”. Två hjul seglar 
högt upp i luften och jag och resten 
av besättningen är övertygade om att 
vi ska slå runt. Och hade inte Ruben 
varit så rutinerad och skicklig genom 
att styra blixtsnabbt vänster – då hade 
volten varit ett faktum. 

När vi ber om en kommentar från 
Toyota säger man att vi kör på hjul 

som knappast är standard. Ändå säljs 
Hilux i Highgrade-utförande med just 
16-tumshjul. Låt vara att de flesta inte 
köper denna modell, men ändå.

Generalagenten lånar ut en an-
nan Hilux skodd med de mer van-
liga 15-tumshjulen och vi kör ett nytt 
undanmanöverprov med den – och 
med Highgrade-varianten. Denna 
gång på Bromma halkbana istället 
för som tidigare på Björkvik. Kan 
hända att asfalttyperna inte är iden-
tiska och att vi kan få andra resultat. 

TOYOTA HILUX D-CAB

NEJ TOYOTA!

Med 120 hk hamnar 
Hilux på efterkälken.  
Större motor är på G.
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Sladda omkring i lera går 
riktigt bra. Men det är 
värre på asfalt.
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Björn Sundfeldt om Toyota
Den ser stor och stark ut. Tufft med luftintag på huven. Men så 
värst mycket kraft ges inte – och inte mycket annat heller. Toyota 
är inte bäst i någon gren men sämst i flera. Till exempel framstolar, 
körställning och älgtest! Att Toyota, normalt ”på” vad gäller säker-
het och miljö, inte har ESP och partikelfilter är svårbegripligt. Är 
detta oviktigt för ”jobbarbilar”? Inget som är bra med bilden då? 
Jovars, baksätet är anständigt precis som mugghållarna.

Sällan har testlaget fått lyfta så 
mycket bly som när pickuperna 
lastades fulla. Åhej!

Dessutom är banan på Bromma lätt 
fuktig efter ett regn men vi har tiden 
emot oss och kör ändå. Först med 
Highgrade och 16-tummarna och 
resultatet blir precis detsamma som 
förra gången. Hilux sladdar nästan 
ingenting utan liksom bara viker sig 
och går upp på två hjul, trots att det 
är småblött på banan. Otäckt är en 
underdrift. Vi lastar över alla vikter 
och kroppar i 15-tumsbilen, kollar 
däcktrycken – och kör. Den högre 
däckprofilen på 15-tumsdäcken gör 
att bilen sladdar mer men det känns 
sannerligen inte säkert. Vi klarar lite 
drygt 60 km/h och bilen sladdar kraf-
tigt samtidigt som den studsar i sid-
led. Får däcken grepp i det här läget 
finns det inget som föraren kan göra. 
Hade det varit torrt på banan är vi 
helt övertygade om att det skulle gå 
på tok med dessa 15-tummare också. 
Nej, Toyota ”konstruerad för att klara 
allt” som det står om Hilux i broschy-

ren är knappast sant. Världens störs-
ta biltillverkare som säger sig värna 
om människor och säkerhet borde 
kunna bättre än så här. Framför allt 
när man marknadsför Hilux D-Cab 
som en familjebil.

Det finns faktiskt mer att klaga på 
i Hilux. Körställningen var det ingen 
som gillade. Man sitter högt med 
lågt placerad ratt och det känns som 
stolsdynan sluttar aningen framåt. 
Motorn är ganska ljudlig och med 
120 hästkrafter är den svagast i gänget. 

Kopplingen tog väldigt långt ner i test-
bilen vilket medförde lite trög växling 
(fungerade mycket bättre i bil num-
mer två).  Hilux släpper dessutom in 
mer vägljud från däcken än någon av 
de andra bilarna. Baksätet däremot är 
det bästa i klassen. Lagom lutning på 
ryggstödet, bra bredd och stora bak-
dörrar. Tyvärr har mittplatsen bara 
midjebälte. Alldeles säkert är att Hilux 
tål mycket stryk och håller i evighet. 
Men den har för många brister och i 
det här gänget hamnar den sist.  3

beroende av vilken 
mening som vägs in i ordet. <<

>> Toyota Hilux är pålitlig, 
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LIVSFARLIGT TOYOTA!

T
eknikens Värld utför det så 
kallade älgtestet med alla bi-
lar tidningen testar. Några få 
undantag kan ske när vintern 
är som värst och då brukar 

vi ta ut bilarna igen – när vädret är 
drägligare. Detta älgtest är väldigt 
avslöjande om hur bilens chassi är 
konstruerat. Om hur hjulupphäng-
ningar och styrning fungerar i en 
extrem situation. I moderna person-
bilar finns nästan utan undantag 
aktivt antisladdsystem (ESP). Ett sys-
tem som anses vara mycket effektivt 
för att få ner olyckstalen. 

Bara en av de testade pickuperna 
har aktivt antisladdsystem och det 
är Mitsubishi L200. Alla bilarna las-
tar mycket och har hög tyngdpunkt. 
Kan alltså välta betydligt lättare än en 
lågbyggd bil. Ett rätt kalibrerat antis-
laddsystem känner av om något hjul 
tappar fäste och reagerar blixtsnabbt 
genom att bromsa ett eller flera hjul 
och/eller strypa motoreffekten. Det 
kväver en begynnade sladd redan 

i sin linda. Tre av de testade picku-
perna lastar över ett ton och visst var 
det med viss vånda vi styrde in i kon-
banan. Men i stället för att lyfta på 
något hjul så släpper bakhjulen grep-
pet och bilen sladdar. Dessutom var 
krängningen ganska måttlig vilket 
kan tillskrivas styva hjulupphäng-
ningar. Så var det Hilux tur. 750 kg i 
vikt, rätt lufttryck i däcken. Ingångs-
hastighet 50 km/h och Hilux kränger 
mer än de andra. I 55 km/h klarar vi 

fortfarande alla konor men bilen lu-
tar kraftigt och sladdar i princip ing-
enting. Vi ökar till 57 km/h och det är 
nu fjädringen på vänstersidan går i 
botten och bilens högersida lämnar 
marken. Hade inte Ruben haft sin-
nesnärvaro att styra emot snabbt nog 
hade det blivit kullerbytta. 

Enligt Toyota har testbilen "fel 
hjul", men hjul som ändå säljs i det 
dyraste utförandet av Hilux. En an-
nan Hilux med vanligare 15-tumshjul 

ställs till förfogande och vi gör om 
testet, men på en annan bana. Där-
för kör vi även Hilux med de större 
16-tumshjulen – först. Exakt samma 
visa igen fast asfalten är fuktig efter 
ett tidigare regn. Bilen sladdar nästan 
ingenting. Den bara tippar och går 
upp på två hjul. 

Med 15-tumshjul går det bättre 
men känns inte säkert på minsta vis. 
Den sladdar ganska ordentligt samti-
digt som den studsar. Vältning är in-
te långt borta. Hade banan varit helt 
torr är vi övertygade om en katastrof. 
Köp inte Hilux förrän den får ESP.

EXTRA  EXTRA

NISSAN 61 km/h FORD 54 km/h ISUZU 55 km/h MAZDA 54 km/h MITSUBISHI 57km/h

T

all ära. Men var är 
antisladdsystemet? <<

och läderklädsel i 
>> Navigator 
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➤

TOYOTA 57 km/h
Gå in på  www.teknikensvarld.se 

där du kan se rörliga bilder.

SEAB 195 92 Märsta 08-591 490 90

Det kanske inte märks att ditt bränslesystem har beläggningar, men du kommer med all säkerhet att märka 
skillnaden när du gjort rent det med en fl aska STP Injector Cleaner. Det behövs bara en fl aska till en full tank så 
avlägsnas alla beläggningar i bränslesystemet som stör motorgången och stjäl effekt. Du kommer att märka den 
återvunna kraften och accelerationen och din bil känner sig lika pigg som när den var ny.

Försöker din bil säga dig något?

NYHET! NU ÄVEN FÖR DIESELMOTORER

Ford Ranger | Isuzu D-Max | Mazda BT-50 | Mitsubishi L200 | Nissan Navara |Toyota Hilux
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➤ Ford Ranger | Isuzu D-Max | Mazda BT-50 | Mitsubishi L200 | Nissan Navara |Toyota Hilux

T E K N I K E N S  VÄ R L D  2 3/2 0 0 7

J PRIS 309 900 kr. ÖVRIGA VERSIONER 2,5 Extended Cab 267 500, 3,0 Ext. Cab 284 900, 2,5 Crew 
Cab 292 500 kr.

JMått och vikt (cm/kg) Axelavstånd 305, längd 504, bredd 180, höjd 174, spårvidd fram/bak 152/153. 
Tjänstevikt 1 920. Verklig vikt 2 110. Maxlast 1 030. Taklast i.u. Släpvikt 3 000 (B, 750).  Tanken rymmer 76 
liter. Markfrigång 22, frigångsvinkel fram/bak 35o/23o (exkl. dragkrok) maxsidolutning 49o, vaddjup i.u.

MOTOR
Diesel. Längsmonterad 4-cyl radmotor med två 
överliggande kamaxlar, 4 ventiler per cylinder. 
Turbo. Kompression 18,3:1. Borrning/slag 
95,4/104,9 mm, volym 2 999 cm3. 
Max effekt 163 hk (120 kW) vid 3 600 r/min. Max 
vridmoment 333 Nm vid 1 600 r/min. (Manuell 
360 Nm vid 1 800 r/min.)
KRAFTÖVERFÖRINGÖRING
Motorn fram, fyrhjulsdrift. 5-växlad manuell väx-
ellåda. Motorvarv vid 110 km/h på högsta växeln 
2 400 r/min (aut.).
FJÄDRING OCH HJULSTÄLL
Fram dubbla triangellänkar med torsionsfjäd-
ring. Bak stel axel med bladfjädring.
STYRNING
Kuggstång, servo. 3,3 rattvarv, vänd cirkel 12,4 m.
BROMSAR
Ventilerade skivor fram, trummor bak. Låsnings-
fritt system.
HJUL
Fälgbredd  7,0 tum, däck 245/70 R16.

JKommentar ➊ Laddluftkylare ovanpå 
motorn ➋ Dubbla triangellänkar fram ➌ Kata-
lysator ➍ Automatväxel ➎ Bladfjädrar bak ➏ 
Tank av plast ➐ Trumbromsar bak ➑ Fullstort 
reservhjul på plåtfälg under flaket, 6 bult.

Antisladd/antispinnsystem -
Automatlåda/antal växlar 13 000/4
Centrallås/fjärrstyrt ●/●
Dragkrok ●

Däcktrycksensor -
Elfönsterhissar fram/bak ●/●
Elmanövrerade stolar -
Elvärmt baksäte -
Farthållare ●

Flakinklädnad ●

Färddator ●

Kåpa  17 750
Luftkonditionering/Klimatanläggning ●/-
Läderklädsel -
Lättmetallfälgar ●

Metalliclack 5 000
Navigationssystem/tv -/-
Parkeringssensor -
Radio/cd Förberett för stereo i DIN-format.
Reservhjul ●

Strålkastartorkare/spolare -/-
Ställbar ratt längs/höjdled -/●

UTRUSTNINGSPAKET
Inga tillgängliga utrustningspaket. Vissa skillna-
der i utrustning beroende på motoralternativ.
GARANTIER
Nybil 3 år, rostskydd 6 år, lack 3 år.
JKOMMENTAR 
Standardutrustningen är riklig vilket gör tillvals-
listan kort, endast automatlåda och metalliclack 
går att välja till. Radio/stereo får man ordna 
själv. Väljer man det svagare motoralternativet 
får man klara sig utan bl.a. farthållare och lack-
erade sidolister. Oavsett motoralternativ ingår 
inte spett och skyffel.

➊➊ ➋➋

➌➌

➍➍

➎➎

139 cm

100 cm

BAGAGEUTRYMME

44% Viktfördelning 56%

TEKNISKA DATA  ISUZU D-MAX 3,0 D CREW CAB 

STANDARDUTRUSTNING (●) OCH FABRIKSMONTERADE TILLVAL (kr) 

J PRIS 310 000 kr. ÖVRIGA VERSIONER Regular Cab 4x2 198 000, Super Cab 4x4 XL 253 000, Dou-
ble Cab 4x4 XL 268 000, Double Cab 4x4 Wild Track 315 000 kr. 

JMått och vikt (cm/kg) Axelavstånd 300, längd 517, bredd 181, höjd 176, spårvidd fram/bak 148/147. 
Tjänstevikt 1 920. Verklig vikt 2 030. Maxlast 1 100. Taklast i.u. Släpvikt 3 000 (B, 750).  Tanken rymmer 70 
liter. Markfrigång 20, frigångsvinkel fram/bak 32o/21o (exkl. dragkrok) maxsidolutning 49o, vaddjup 45.

MOTOR
Diesel. Längsmonterad 4-cyl radmotor med två 
överliggande kamaxlar, 4 ventiler per cylinder. 
Turbo. Kompression 18,0:1. Borrning/slag 
93,0/92,0 mm, volym 2 499 cm3. 
Max effekt 143 hk (105 kW) vid 3 500 r/min. Max 
vridmoment 330 Nm vid 1 800 r/min.
KRAFTÖVERFÖRINGÖRING
Motorn fram, fyrhjulsdrift. 5-växlad manuell 
växellåda. Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 2 440 r/min.
FJÄDRING OCH HJULSTÄLL
Fram torsionsfjädring med dubbla triangel-
länkar, krängningshämmare. Bak stel axel med 
bladfjädring.
STYRNING
Kulmutter, servo. 4,0 rattvarv, vänd cirkel 12,6 m.
BROMSAR
Ventilerade skivor fram, trummor bak. Låsnings-
fritt system.
HJUL
Fälgbredd  7,0 tum, däck 245/70 R16.

JKommentar ➊ Styrsnäcka 
➋ Dubbla triangellänkar ➌ Hög/lågväxelspa-
ken sitter i vägen för förarens knä  
➍ Rambyggt chassi ➎ Plåttank ➏ Stötdäm-
pare på var sin sida om den stela axeln
➐ Fullstort reservhjul under flaket, 5 bult.

Antisladd/antispinnsystem -
Automatlåda/antal växlar -
Centrallås/fjärrstyrt ●/●
Dragkrok 4 900
Däcktrycksensor -
Elfönsterhissar fram/bak ●/●
Elmanövrerade stolar -
Elvärmt baksäte -
Farthållare -
Flakinklädnad ●

Färddator -
Kåpa  16 000
Luftkonditionering/Klimatanläggning ●/-
Läderklädsel ●

Lättmetallfälgar ●

Metalliclack ●

Navigationssystem/tv -/-
Parkeringssensor ●(bak)
Radio/cd ●

Reservhjul ●

Strålkastartorkare/spolare -/-
Ställbar ratt längs/höjdled -/●

UTRUSTNINGSPAKET
XLT 25 000 kr: Bl.a. lättmetallfälgar, elmanövre-
rade sidospeglar, luftkonditionering, läderklädd 
ratt, radio/cd med cd-växlare (6 skivor)
XLT Lim. 42 000 kr: Utöver XLT bl.a. stolsvärme, 
läderklädsel, parkeringssensor bak.
GARANTIER
Nybil 2 år, rostskydd 6 år, assistans 3 år.
JKOMMENTAR 
I enklaste utförandet XL saknar bilen det mesta. 
XLT innebär en trevligare färd, men elvärme i 
stolarna kommer först i XLT Limited. Standardut-
rustningen avser testbilen, XLT Limited.
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BAGAGEUTRYMME

41% Viktfördelning 59%

TEKNISKA DATA  FORD RANGER D.CAB XLT LIMITED

STANDARDUTRUSTNING (●) OCH FABRIKSMONTERADE TILLVAL (kr) 

Längd / höjd (cm)

Bredd/Djup (cm)

17/39
151

60/38

131137
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37 50

99

Längd / höjd (cm)

Bredd/Djup (cm)
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Ford Ranger | Isuzu D-Max | Mazda BT-50 | Mitsubishi L200 | Nissan Navara |Toyota Hilux ➤

J PRIS 282 000 kr. ÖVRIGA VERSIONER Regular Cab 2,5 D 222 000, Freestyle Cab 4x2 2,5 D 
220 000, Freestyle Cab 4x4 2,5 D 245 000, Freestyle Cab Exclusive 4x4 2,5 D 257 000 kr.

JMått och vikt (cm/kg) Axelavstånd 300, längd 508, bredd 181, höjd 176, spårvidd fram/bak 148/147. 
Tjänstevikt 1 920. Verklig vikt 2 030. Maxlast 1 110. Taklast i.u. Släpvikt 3 000 (B, 750).  Tanken rymmer 70 
liter. Markfrigång 20, frigångsvinkel fram/bak 34o/33o (exkl. dragkrok), maxsidolutning 48o, vaddjup 45.

TEKNISKA DATA  MAZDA BT-50 DOUBLE CAB EXCL.

Antisladd/antispinnsystem -
Automatlåda/antal växlar -
Centrallås/fjärrstyrt ●/●
Dragkrok ●

Däcktrycksensor -
Elfönsterhissar fram/bak ●/●
Elmanövrerade stolar -
Elvärmt baksäte -
Farthållare -
Flakinklädnad ●

Färddator -
Kåpa  16 000
Luftkonditionering/Klimatanläggning ●/-
Läderklädsel -
Lättmetallfälgar ●

Metalliclack 4 500
Navigationssystem/tv i.u./-
Parkeringssensor (fram+bak) 5 245
Radio/cd ●

Reservhjul ●

Strålkastartorkare/spolare -/-
Ställbar ratt längs/höjdled -/●

UTRUSTNINGSPAKET
BT-50 går att få i två olika utrustningsnivåer, 
Comfort och Exklusive. Double Cab kommer 
alltid i Exklusive utförande. 
GARANTIER
Nybil 3 år, rostskydd 6 år, lack 3 år.
JKOMMENTAR 
Det går att få en hel del tillval till Mazda ex-
empelvis går det att få navigation vilket dock 
innebär att den orginalmonterade stereon 
ersätts. Vardagliga tillval så som färddator och 
farthållare går inte att få till BT-50. Likt motorsåg 
och yxa ingår inte gummimattor till baksätet.

STANDARDUTRUSTNING (●) OCH FABRIKSMONTERADE TILLVAL (kr) 

➊➊

151 cm

107 cm

59% Viktfördelning 41%

J PRIS 319 875 kr. ÖVRIGA VERSIONER ClubCab 2,5D 259 900, DoubleCab 284 900 kr.

JMått och vikt (cm/kg) Axelavstånd 300, längd 500, bredd 180, höjd 178, spårvidd fram/bak 152/152. 
Tjänstevikt 2 090. Verklig vikt 2 090. Maxlast 760. Taklast i.u. Släpvikt 2 700 (B, 750)  Tanken rymmer 75 
liter. Markfrigång 20, frigångsvinkel fram/bak 33o/23o (exkl. dragkrok), maxsidolutning 45o, vaddjup 50.

TEKNISKA DATA  MITSUBISHI L200 RALLIART

Antisladd/antispinnsystem ●/●
Automatlåda/antal växlar 11 000/4
Centrallås/fjärrstyrt ●/●
Dragkrok ●

Däcktrycksensor -
Elfönsterhissar fram/bak ●/●
Elmanövrerade stolar Ingår i business.
Elvärmt baksäte -
Farthållare 3 695
Flakinklädnad ●

Färddator ●

Kåpa  18 111
Luftkonditionering/Klimatanläggning ●/*
Läderklädsel Ingår i business.
Lättmetallfälgar ●

Metalliclack 4 300
Navigationssystem/tv 32 392/-
Parkeringssensor 1 575
Radio/cd ●

Reservhjul ●

Strålkastartorkare/spolare -/●
Ställbar ratt längs/höjdled -/●

UTRUSTNINGSPAKET
Sport 25 000 kr: Bl.a. anitsladdsystem, klimatan-
läggning, skärmbreddare, aluminiumfälgar.
Business 34 900 kr: Utöver Sport bl.a. läderkläd-
sel och tonade rutor bak.
GARANTIER
Nybil 3 år, rostskydd 12 år, assistans 3 år.
JKOMMENTAR 
Testbilen är Ralliartutrustad vilket förutom en 
starkare motor innebär att bilen får aluminium-
fälgar och fotsteg. Orginalmonterad navigator är 
inte billigt men bra att möjligheten finns. Gene-
rösa garantier. * Ingår i Sport/Business.

STANDARDUTRUSTNING (●) OCH FABRIKSMONTERADE TILLVAL (kr) 

➊➊

132 cm

107 cm

56% Viktfördelning 44%

 BAGAGEUTRYMME  BAGAGEUTRYMME

MOTOR
Diesel. Längsmonterad 4-cyl radmotor med två 
överliggande kamaxlar, 4 ventiler per cylinder. 
Turbo. Kompression 17,5:1. Borrning/slag 91,1/95,0 
mm, volym 2 477 cm3. 
Max effekt 167/136* hk (123/100* kW) vid 
3 800/4 000* r/min. Max vridmoment 402/314* 
Nm vid 2 000 r/min. *Gäller utan Ralliart-trim.
KRAFTÖVERFÖRING
Motorn fram, fyrhjulsdrift. 5-växlad manuell 
växellåda. Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 2 650 r/min.
FJÄDRING OCH HJULSTÄLL
Fram skruvfjädring med dubbla triangellänkar. 
Bak stel axel med bladfjädring.
STYRNING
Kuggstång, servo. 4,3 rattvarv, vänd cirkel 12,6 m.
BROMSAR
Ventilerade skivor fram, trummor bak. Låsnings-
fritt system. ESP.
HJUL
Fälgbredd  7,0 tum, däck 245/65 R17.

JKommentar ➊ Intercooler ovanpå motorn 
och luftintag genom huven ➋ Kuggstångs-
styrning ➌ Katalysator ➍ Manuell 5-växlad 
med hög- och lågväxel ➎ Tank av plåt ➏ Ingen 
kränghämmare bak ➐ Stel axel med bladfjädrar 
➑ Fullstort reservhjul under flaket, 6-bult.

MOTOR
Diesel. Längsmonterad 4-cyl radmotor med två 
överliggande kamaxlar, 4 ventiler per cylinder. 
Turbo. Kompression 18,0:1. Borrning/slag 
93,0/92,0 mm, volym 2 499 cm3. 
Max effekt 143 hk (105 kW) vid 3 500 r/min. Max 
vridmoment 330 Nm vid 1 800 r/min.
KRAFTÖVERFÖRINGÖRING
Motorn fram, fyrhjulsdrift. 5-växlad manuell 
växellåda. Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 2 440 r/min.
FJÄDRING OCH HJULSTÄLL
Fram torsionsfjädring med dubbla triangel-
länkar, krängningshämmare. Bak stel axel med 
bladfjädring.
STYRNING
Kulmutter, servo. 4,0 rattvarv, vänd cirkel 12,6 m.
BROMSAR
Ventilerade skivor fram, trummor bak. Låsnings-
fritt system.
HJUL
Fälgbredd  7,0 tum, däck 245/70 R16.

JKommentar ➊ Styrsnäcka
➋ Dubbla triangellänkar fram ➌ Torsions-
fjädring ➍ Plåttank ➎ Ingen kränghämmare 
bak ➏ Bladfjädrar bak ➐ Trumbromsar bak 
➑ Fullstort reservhjul på plåtfälg under flaket, 
6-bult.

T E K N I K E N S  VÄ R L D  2 3/2 0 0 7

Längd / höjd (cm)

Bredd/Djup (cm)
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➤Ford Ranger | Isuzu D-Max | Mazda BT-50 | Mitsubishi L200 | Nissan Navara |Toyota Hilux

T E K N I K E N S  VÄ R L D  2 3/2 0 0 7

J PRIS 384 800 kr. ÖVRIGA VERSIONER King Cab XE (144 hk) 273 000, King Cab XE (171 hk) 
290 900, Double cab XE (171 hk) 319 100, Double cab SE (144 hk) 298 400, King Cab SE (171 hk) 314 600 kr.

JMått och vikt (cm/kg) Axelavstånd 320, längd 522, bredd 185, höjd 178, spårvidd fram/bak 157/157. 
Tjänstevikt 2 150. Verklig vikt 2 290. Maxlast 660. Taklast 100. Släpvikt 3 000 (B, 750).  Tanken rymmer 80 
liter. Markfrigång 23, frigångsvinkel fram/bak 29o/22o (exkl. dragkrok) maxsidolutning 50o, vaddjup 45.

MOTOR
Diesel. Längsmonterad 4-cyl radmotor med två 
överliggande kamaxlar, 4 ventiler per cylinder. 
Turbo. Kompression 16,5:1. Borrning/slag 
89,0/100,0 mm, volym 2 488 cm3. 
Max effekt 171 hk (126 kW) vid 4 000 r/min. Max 
vridmoment 403 Nm vid 2 000 r/min.
KRAFTÖVERFÖRING
Motorn fram, fyrhjulsdrift. 6-växlad manuell 
låda. Motorvarv vid 110 km/h på högsta växeln 
2 330 r/min.
FJÄDRING OCH HJULSTÄLL
Fram skruvfjädring med dubbla triangellänkar, 
krängningshämmare. Bak stel axel med blad-
fjädring.
STYRNING
Kuggstång, servo. 3,8 rattvarv, vänd cirkel 13,3 m.
BROMSAR
Ventilerade skivor fram, trummor bak. Låsnings-
fritt system.
HJUL
Fälgbredd  7,0 tum, däck 255/65 R17.

JKommentar ➊ Intercooler ➋ Kuggstångs-
styrning ➌ Turbo ➍ Automatlåda ➎ Tank 
av plast ➏ Rambyggt chassi ➐ Stel axel med 
bladfjädrar ➑ Riktigt reservhjul under flaket, 
6-bult.

Antisladd/antispinnsystem -
Automatlåda/antal växlar 14 200/5
Centrallås/fjärrstyrt ●/●
Dragkrok ●

Däcktrycksensor -
Elfönsterhissar fram/bak ●/●
Elmanövrerade stolar Ingår i pre.-paket
Elvärmt baksäte -
Farthållare ●

Flakinklädnad ●

Färddator ●

Kåpa  25 000
Luftkonditionering/Klimatanläggning -/●
Läderklädsel Ingår i pre.-paket
Lättmetallfälgar ●

Metalliclack 5 000
Navigationssystem/tv 23 700/-
Parkeringssensor -
Radio/cd ●

Reservhjul ●

Strålkastartorkare/spolare -/●
Ställbar ratt längs/höjdled -/●

UTRUSTNINGSPAKET
Komfortpaket (kräver XE) 12 300 kr: Fjärrstyrt 
lås, luftkonditionering och radio/cd.
Premiumpaket (kräver LE) 17 100 kr: Bl.a. sol-
lucka, elmanövrerade stolar, läderklädsel.
Hightechpaket (kräver LE)  23 700 kr: Bl.a. navi-
gation, bluetooth-hands free.
GARANTIER
Nybil 3 år, rostskydd 12 år.
JKOMMENTAR 
Navara kommer i tre grundutföranden XE, SE och 
LE. Testbilen var LE utrustad vilket innebär ett 
påslag på 51 500 kr jämfört med XE.

150 cm

110 cm

  BAGAGEUTRYMME

44% Viktfördelning 56%

TEKNISKA DATA  NISSAN NAVARA 2,5 dCi (171 hk) LE

J PRIS 322 375 kr. ÖVRIGA VERSIONER X-Cab DLX (2WD) 225 650, X-Cab DL (4WD) 260 750, D-Cab 
DLX 277 000 kr.

JMått och vikt (cm/kg) Axelavstånd 309, längd 535, bredd 184, höjd 180, spårvidd fram/bak 151/151. 
Tjänstevikt 1 960. Verklig vikt 1 990. Maxlast 750. Taklast 50. Släpvikt 2 250-3 000 (B, 790).  Tanken rymmer 
80 liter. Markfrigång 21, frigångsvinkel fram/bak 30o/26o (exkl. dragkrok) maxsidolutning i.u., vaddjup i.u.

MOTOR
Diesel. Längsmonterad 4-cyl radmotor med en 
överliggande kamaxel, 4 ventiler per cylinder. 
Turbo. Kompression 17,4:1. Borrning/slag 
92,0/93,8 mm, volym 2 494 cm3. 
Max effekt 120 hk (88 kW) vid 3 600 r/min. Max 
vridmoment 325 Nm vid 2 000 r/min.
KRAFTÖVERFÖRINGÖRING
Motorn fram, fyrhjulsdrift. 5-växlad manuell 
växellåda. Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 2 670 r/min.
FJÄDRING OCH HJULSTÄLL
Fram skruvfjädring med dubbla triangellänkar, 
krängningshämmare. Bak stel axel med blad-
fjädring. 
STYRNING
Kulmutter, servo. 3,7 rattvarv, vänd cirkel 12,2 m.
BROMSAR
Ventilerade skivor fram, trummor bak. Låsnings-
fritt system.
HJUL
Fälgbredd  7,0 tum, däck 255/70 R15. (Testbilen 
6,0 tum, 255/65 R16.) 

JKommentar ➊ Intercooler ovanpå motorn 
och luftintag genom huven ➋ Kuggstångs-
styrning ➌ Turbo ➍ Manuell 5-växlad med 
hög- och lågväxel ➎ Rambyggt chassi ➏ Tank 
av plast ➐ Stel axel med bladfjädrar ➑ Riktigt 
reservhjul under flaket, 6-bult.

Antisladd/antispinnsystem -
Automatlåda/antal växlar -
Centrallås/fjärrstyrt ●/●
Dragkrok ●

Däcktrycksensor -
Elfönsterhissar fram/bak ●/●
Elmanövrerade stolar -
Elvärmt baksäte -
Farthållare 7 640
Flakinklädnad ●

Färddator Ingår i navigation.
Kåpa  27 500
Luftkonditionering/Klimatanläggning ●/-
Läderklädsel 19 900
Lättmetallfälgar Ingår i SR/High G.
Metalliclack 5 000
Navigationssystem/tv 15 500/-
Parkeringssensor (fr/fr+bak) 4 000/7 900
Radio/cd ●

Reservhjul ●

Strålkastartorkare/spolare -/-
Ställbar ratt längs/höjdled -/●

UTRUSTNINGSPAKET
Testbilen var High Grade utrustad.
SR 15 375 kr: Bl.a. lättmetallfälgar, dimljus fram, 
sidofotsteg, eljusterade sidospeglar.
High Grade 30 000 kr: Bl.a. läderklädsel, 16-tums 
lättmetallfälgar, textilmattor.
GARANTIER
Nybil 3 år, rostskydd 6 år, lack 3 år, assistans 3 år,
JKOMMENTAR 
Släpvagnsvikten är beroende av bilens last. Tom 
bil får dra upp till 3 000 kg medan en maxlastad 
(750 kg) bil får nöja sig med 2 250 kg. Bruttovik-
ten för bil och släp får inte överstiga 4 960 kg.

152 cm
110 cm

BAGAGEUTRYMME

43% Viktfördelning 57%

TEKNISKA DATA  TOYOTA HILUX D-CAB SR H.G. 

STANDARDUTRUSTNING (●) OCH FABRIKSMONTERADE TILLVAL (kr) STANDARDUTRUSTNING (●) OCH FABRIKSMONTERADE TILLVAL (kr) 

Längd / höjd (cm)

Bredd/Djup (cm)

150

60/39

139139

94

44 45

95

Längd / höjd (cm)

Bredd/Djup (cm)

152

60/36

136136

92

46 47

98

29°22° 30°26°78

144 cm

86

134 cm

24/45
16/40

➊➊
➋➋

➌➌

➍➍

➎➎
➏➏

➐➐

➑➑

➊➊

➋➋

➌➌

➍➍

➎➎
➏➏

➑➑

➐➐
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JKommentar Samtliga tillverkare ställde upp 
med maxutrustade bilar vilket avspeglas i inköps-
prisen. För att inte ge en allt för skev bild har vi 
inte räknat med utrustning utöver de tillvalspaket 
bilarna var försedda med. Med alla tillval kostade 
test-Navaran en bra bit över 400 000 kronor.

PRISER FORD ISUZU MAZDA MITSUBISHI  NISSAN TOYOTA

Listpris 310 000 309 900  282 000 354 775 384 800 322 375
Förmånsvärde per år, brutto 49 000 49 000  44 900 59 200 66 000 51 800
Pris efter ett år 220 000 225 000 210 000  260 000 288 000 240 000
Pris efter två år 195 000 203 000 185 000  230 000 258 000  218 000
Pris efter tre år 175 000 182 000 170 000 205 000 220 000 194 000

ÄGARKOSTNADER PER ÅR FORD ISUZU MAZDA MITUSBISHI NISSAN TOYOTA

Beräknat på 3 års ägande  6 000 mils körsträcka
Värdeminskning 45 000 42 330 37 330 49 925 54 930 42 792
Kapitalkostnad 10 850 10 815 9 870 12 417 13 468 11 283
Service och underhåll 7 162 6 644 6 868 8 332 10 873 5 217
Fordonsskatt 3 461 3 335 3 461 3 212 3 212 3 089
Försäkring man 45 år, villa, Folksam 6 536 8 962 6 181 9 360 8 961 5 891
Bränsle (dieselkostnad 11,19 kr/l) 17 233 19 694 18 575 19 023 23 499 18 575
Totalkostnad per månad 7 520 7 648 6 857 8 522 9 579 7 237
Milkostnad de första tre åren 45,12 45,89 41,14 51,13  57,47 43,42

JKommentar Nissan är drygt 16 
kronor dyrare per mil jämfört med 
Mazda! Fordonsskatten är inte så 
blodig eftersom bilarna är klas-
sade som lätta lastbilar. Ingen av 
bilarna kommer med vagnskade-
garanti och försäkringskostnaden 
kan bli rejält hög.

FÖRSÄKRING/SERVICE FORD ISUZU MAZDA MITUSBISHI NISSAN TOYOTA

Klassning 4-14-16 4-17-26 3-14-15 4-16-30 4-17-26 4-13-13
Serviceintervaller 
(mil)/kostnader 1:a 2 000/4 833 2 000/3 895  2 000/4 260 2 000/3 247 3 000/5 760 1 500/602

 2:a 4 000/4 371 4 000/3 748 4 000/4 180 4 000/7 952 6 000/7 717  3 000/3 026
 3:e 6 000/3 888 6 000/3 895 6 000/2 870 6 000/3 488 9 000/8 834 4 500/602

RESERVDELAR/ARBETE FORD ISUZU MAZDA  MITSUBISHI NISSAN TOYOTA

Avgassystem*  10 829/1 040 4 138/** 8 860/1 500 2 730/604 7 154/2 325 4 251/578
 Bromsklossar fram (par)  1 900/1 040 1 125/** 1 786/720 1 142/1 208 686/1 085 715/722
Kamremsbyte/intervall (mil) 2 464/12 000 Kedja 2 464/12 000 951/10 000  Kedja Kedja
Koppling 6 825/4 810 Automat 4 750/5 600 4 108/5 675 Automat 4 475/3 467
Framskärm (komplett) 2 199 2 163 1 896 3 150 4 109 2 438
Fälgar för vinterdäck (4 st) 4 860 7 500 4 980 4 530 3 256 3 975
Strålkastarinsats (komplett) 1 644 1 875 1 644 4 489 2 403 1 988
Stötdämpare fram (par)  2 138 1 625 1 102 2 258 3 210 3 726
Stötfångare fram  1 338 3 062 2 796 3 976 4 266 2 550
*Exklusive katalysator & grenrör **Vid tiden för tryckning var arbetskostnaden inte fastställd.

JKommentar Rangers avgassystem verkar vara gjort av guld, den smarte Fordföraren köper rör-
stumpen hos Mazda. Kamremsbytet till Mitsubishi är billigt men själva operationen ligger inbakad i 
10 000 mila servicen som betingar 7 490 kronor. Notera skillnaden för bromsklossar Ford/Nissan. 

JKommentar Nissan har långa serviceintervaller men ska servas årligen oavsett körsträcka, dyrt. 
Trots, eller tackvare, de korta serviceintervallerna har Toyota en förhållandevis billig service. 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING FORD ISUZU MAZDA MITSUBISHI NISSAN TOYOT

Sverigecykeln l/mil 0,77 0,88 0,83 0,85 1,05 0,83
EU Blandad körning l/mil 0,89 0,90 0,89 0,91 1,05 0,83
Testförbrukning l/mil 1,02 1,01 1,05 1,02 1,23 0,97

JKOMMENTAR Isuzu och Nissan testades 
med automatlåda. Samtliga bilar har kata-
lysator medan Nissan är den enda som kan 
stoltsera med partikelfilter - bra.  Sverigecy-
keln avser endast tvåhjulsdrift, med inkopplad 
fyrhjulsdrift ökar förbrukningen med mellan 
25 och 40 procent.

MILJÖ FORD ISUZU MAZDA MITSUBISHI  NISSAN TOYOTA

CO
2  

g/km 244 237/222(M) 244 245 283/264(M) 219

ACC - OCH BROMSTEST  FORD ISUZU MAZDA MITSUBISHI  NISSAN TOYOTA

Acceleration genom  0–50 km/h 3,9 3,7 3,9 3,9 3,5 4,5
växlarna i sekunder             0–70 km/h 7,0 6,3 7,0 7,1 6,1 8,6
  0–100 km/h 13,8 12,7 13,4 13,6 12,1 17,4
  0–130 km/h 26,6 24,2 23,4 22,15 23,8 36,5
  0–160 km/h - - - - - -
  0–201 meter 12,0 11,7 11,9 12,0 11,6 12,9
  0–402 meter 18,8 18,4 18,7 18,7 18,2 20,3
 Sluthastighet (km/h) vid 402 meter 116,3 118,7 117,5 119,5 117,9 106,9
Omkörningsegenskaper 70-130 km/h 19,6 17,9 16,4 15,0 17,7 27,9
Toppfart (km/h)  (Fabriksuppgift) 158 i.u. 158 172 170 155

JKOMMENTAR Ska du vara snabbast från noll till bygget väljer du Nissan. Är långdistanskryssningar 
på högfartsvägar din melodi är Mitsubishi rätt val. Hilux lider av sin låga effekt och hamnar ofrånkom-
ligt på efterkälken. Ingen av bilarna lever upp till fabriksuppgifterna vad det gäller acceleration.

VERKLIG MOTOREFFEKT

EKONOMI

JKommentar Ford skickar 
med några fler hästkrafter (+8 
hk) och lite extra vridmoment 
(+3 Nm) än vad det ska vara 
enligt faktabladet. Jämn vrid-
momnet kurva, körvänligt.

Motorvarv r/min

Vr
id

m
om

en
t N

m

PRESTANDA
JFEL PÅ TESTBILARNA: Inga fel på bilarna även om en del testförare menade att yxhållare och motorsågsfäste borde vara standard på bilar av den här typen.
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Max vrid
317 Nm - 3 430 r/min

ISUZU

Max effekt
159 hk - 3 610 r/min
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Max vrid
333 Nm - 2 710 r/min

FORD

Max effekt
151 hk - 3 385 r/min
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MITSUBISHI

Max effekt
148 hk - 3 545 r/min
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Max vrid
340 Nm - 2 370 r/min

MAZDA

Max effekt
150 hk - 3 365 r/min
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Max vrid
314 Nm - 2 195 r/min

TOYOTA

Max effekt
118 hk - 3 710 r/min
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Max vrid
309 Nm - 3 070 r/min

NISSAN

Max effekt
157 hk - 4 510 r/min

JKommentar Isuzu lever inte 
riktigt upp till utfästelserna. 
Fyra hästkrafter färre än utlovat 
är inte mycket att orda om men 
att 16 Nm saknas är, bokstavligt 
talat, svagt.

JKommentar Ett utmärkt ex-
empel på att identiska motorer 
kan ge olika effekt. Skillnaderna 
är inte stora men Mazdamotorn 
har, i det här fallet, något högre 
vridmoment.

JKommentar Ralliart lever 
inte upp till den utlovade motor-
effekten, 148 hästkrafter är ett 
tapp på 19 hästkrafter vilket är 
i mesta laget. Även vridmomen-
tet är i underkant, -12 Nm.

JKommentar Även på papp-
ret effektstarka Nissan har ett 
effektbortfall, -14 hästkrafter. 
Vridmomentsförlusten är än 
större. Hela 47 Nm saknas vilket  
märktes tydligt bakom ratten.

JKommentar Ger nästan det 
Toyota lovar även om vridmo-
mentet är något lågt (-11 Nm). 
När vridmomentstoppen har 
passerats sjunker motorns ar-
betsvilja tvärt. Klar turboprägel.
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JKommentar Teknikens Världs säkerhetsbetyg är en sammanfattning av resultat från krock-, älg- och bromstester samt säkerhetsutrustningens omfattning och duglighet. Förutom bälte och krockkudde är aktiva 
bältespåminnare, antisladdsystem och pisknärtskydd de mest effektiva säkerhetsdetaljerna som finns idag. Bilar som någon av dessa detaljer kan inte få maxbetyg.

FORD 5/10
Med 1 100 kg last fördelat på flak 
och kupé häver sig Ford genom 
konbanan i 54 km/h innan bak-
ändan slutligen sladdar ut och 
börjar riva koner. 

TEKNIKENS VÄRLDS SÄKERHETSBETYG

SÄKERHETSUTRUSTNING FORD ISUZU MAZDA MITSUBISHI  NISSAN TOYOTA

Aktiva bältespåminnare - Passiv - ●  ● ●  

Aktivt pisksnärtskydd - - - - - -
Aktivt antisladdsystem (ESP)  - - - ●  - -
 Krockgardiner (huvud)  - - - - ● -
Krockkudde fram vä/hö ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● 

Krockkuddar sida fram/bak ●/- -/- ●/- -/- ●/- ●/-
Bältesförsträckare  ● ● ● ● ● ● 

Bälteskraftsbegränsare  - - - ● ● ● 

Fästen för barnstolar - ● - ● - - 
Höger krockkudde urkopplingsbar  - _- - Nyckel Mek. - 
Integrerad barnstol  - - - - - -
Strålkastarrengörare, typ - - - Högtryck Högtryck -
Krockresultat
Euro NCAP Ej testad  Ej testad  Ej testad    Ej testad  Ej testad Ej testad
Bromsresultat
Bromssträcka (meter) från 100 km/h      46,2 43,8 46,0   42,3 44,1 40,0

SÄKERHET

RIVALER

Ford
✔ A Krockkudde ratt 
✔ B Passagerarkudde
✔ C Sidokuddar fram 
✗ D Sidokuddar bak
✗ E Sidokuddar 3:e rad 
✗ F Sidokrockgardiner
✗ G Knäkrockkudde

Nissan Toyota
✔ A Krockkudde ratt ✔ A Krockkudde ratt 
✔ B Passagerarkudde ✔ B Passagerarkudde
✔ C Sidokuddar fram ✗ C Sidokuddar fram
✗ D Sidokuddar bak ✗ D Sidokuddar bak
✗ E Sidokuddar 3:e rad ✗ E Sidokuddar 3:e rad 
✔ F Sidokrockgardiner ✗ F Sidokrockgardiner
✗ G Knäkrockkudde ✗ G Knäkrockkudde

CHEVEROLET SILVERADO
Via importfirmor går det att få 
tag på en Genuine American 
Truck. Bensinåtta på 315 häst-
krafter är inte det bästa miljö-
valet, men mullrigt är det.
Pris ca 375 000 kronor.

Mazda Mitsubishi
✔ A Krockkudde ratt ✔ A Krockkudde ratt 
✔ B Passagerarkudde ✔ B Passagerarkudde
✔ C Sidokuddar fram ✗ C Sidokuddar fram
✗ D Sidokuddar bak ✗ D Sidokuddar bak
✗ E Sidokuddar 3:e rad ✗ E Sidokuddar 3:e rad 
✗ F Sidokrockgardiner ✗ F Sidokrockgardiner
✗ G Knäkrockkudde ✗ G Knäkrockkudde

T E ST E R  -  P ROV K Ö R N I N GA R  -  I N T E RVJ U E R  -  N Y H E T E RT E ST E R  -  P ROV K Ö R N I N GA R  -  I N T E RVJ U E R  -  N Y H E T E R

Vill du se riktig motor-tv?Vill du se riktig motor-tv?

ISUZU 5/10
Trots maxlast på över tonnet, 
fixar Isuzu 55 km/h innan bak-
vagnen bryter ut för kraftigt 
för att kunna hävas. Styrningen 
hänger med bra i de yviga tagen.

MAZDA 5/10
Med Mazda mäktar med samma 
hastighet som tvillingen Ford, 
54 km/h. De tio extra kilona i 
maxlast har med andra ord ingen 
ingen större inverkan.

TOYOTA 2/10
Högt, högt på två hjul och helt 
utan varnande sladd. Du får 
räkna med obehagliga överrask-
ningar om/när älgen är framme. 
Troligen välter bilen också.

NISSAN 6/10
Trots avsaknaden av ESP håller 
Nissan hjulen i backen och klarar 
61 km/h. En orsak till det i sam-
manhanget fina resultatet är den 
låga maxlasten på 660 kg.

MITSUBISHI 7/10
57 km/h är inte någon lysande 
hastighet på något sätt men med 
Pickup-mått mätt är det bra. ESP 
fungerar fint, sänker farten kraf-
tigt för att bilen inte ska tippa.

Isuzu
✔ A Krockkudde ratt 
✔ B Passagerarkudde
✗ C Sidokuddar fram 
✗ D Sidokuddar bak
✗ E Sidokuddar 3:e rad 
✗ F Sidokrockgardiner
✗ G Knäkrockkudde

HONDA RIDGELINE
Kanske det närmaste en per-
sonbil en pickup kan komma, 
exempelvis finns ett bagageut-
rymme under flaket. Vill du ha 
en gäller import från USA. 
Pris ca 359 000 kronor.

LAND ROVER DEFENDER
Defender går (i Sverige) inte 
att få i pickup utförande, men 
den bruksiga framtoningen 
gör den till en konkurrent och 
så har den ju redan lastkåpa... 
Pris 320 200 kronor.

PEUGEOT PARTNER PICKUP
Med tillägget 4x4 Extreme 
blir lilla smidiga Partner fyr-
hjulsdriven och får dessutom 
hasplåt, diffspärr och lågväxel.   
Tvåsitsig. Maxlast ca 600 kg.
Pris 243 500 kronor.

SSANGYONG ACTION SPORT
Bygger på suven med samma 
namn vilket innebär en delad 
bakaxel och antisladdsystem. 
Likt testbilarna finns här låg-
växel till fyrhjulsdriften.
Pris 242 500 kronor.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
Inte lika stark terrängutstrål-
ning som testbilarna men 174 
hästkrafter, dubbelhytt och 
fyrhjulsdrift gör den till en 
konkurrent. Dyr.
Pris 384 100 kronor.
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BETYG Betygsskala 1. Uruselt 2. Mkt dåligt 3. Dåligt 4. Knappt godkänt 5. Godkänt 6. Medelbra 7. Bra 8. Mycket bra 9. Nästan perfekt 10. Perfekt!

LÄS ÄLDRE TESTER GRATIS PÅ WWW.TEKNIKENSVARLD.SE!* 
*Tester som är äldre än tre månader hämtar du kostnadsfritt på vår hemsida. Nyare tester beställer du mot en mindre kostnad. Mer information hittar du på www.teknikesvarld.se

Köregenskaper:
Brukskaraktär, måste 
passas med styrningen. 5

Pris/Förmånsvärde  268 000/43 300 
Motor  R4/2 499 cm3 
Effekt/vridmoment  143 hk/330 Nm 
Tjänstevikt/maxlast  1 920/1 100 kg 
Acc. 0–100 km/h  12,5 s 
Toppfart  158 km/h 
Blandad körning (EU)  0,89 l/mil 
Säkerhetsbetyg  Ej testad  | 5/10 

FORD

Körsmidighet: 
Känns mindre än vad 
yttermåtten anger.

Motor/kraftöverföring: 
Tyst motor och för 
biltypen lättväxlad låda.

Utrymmen: Redigt flak 
som dessutom får lasta 
mycket. 

Komfort: Stolsvärme 
först i XLT Lim, borde 
varit standard.

Användarvänlighet: 
Relativt dåligt insteg 
till baksätet. 

Att köpa: Högre pris 
än för BT-50 ger mer 
lyxbetonad utrustning.

Att äga: Omotiverat 
dyrare än Mazda. Vissa 
reservdelar är dyra.

Passiv säkerhet: 
Sidokrockkuddar tillhör 
standardutrustningen.

Aktiv säkerhet: 
Sladdar kraftigt i 
undanmanöver provet.

 52    TO
TA

LT

JKOMMENTAR En Mazda BT-
50 med Ford-emblem. Har dock 
dyrare reservdelar än Mazdan 
och även något dyrare i inköp. 
Inget talar egentligen för att 
köpa Ford istället för Mazda.   
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Köregenskaper:
Styrningen känns 
oprecis, men okej. 5

Pris/Förmånsvärde  277 000/44 300 
Motor  R4/2 494 cm3 
Effekt/vridmoment  120 hk/325 Nm 
Tjänstevikt/maxlast  1 960/750 kg 
Acc. 0–100 km/h  15,2 s 
Toppfart  155 km/h 
Blandad körning (EU)  0,83 l/mil 
Säkerhetsbetyg  Ej testad  | 2/10 

TOYOTA

Körsmidighet: 
Möjligt att få parke-
ringssensorer. Bra sikt.

Motor/kraftöverföring: 
Ganska bullrig och seg. 
Starkare motor är på G.

Utrymmen: Störst 
flak i gänget. Ordinära 
innerutrymmen.

Komfort: Mjuk fjädring 
= bra komfort vid lätt 
last. Dåliga stolar fram.

Användarvänlighet: 
Rättfram och inga 
konstigeter. Plastig.

Att köpa: Sansat 
baspris, men räkna 
med högre slutnota. 

Att äga: Bra andra-
handsvärde och låga 
servicekostnader.

Passiv säkerhet: 
Bältessträckare och 
förspännare. 

Aktiv säkerhet: 
Okej på väg men vi vet 
vad som kan hända...
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JKOMMENTAR Klart mest 
lastbilskänsla i det här gänget. 
Fram sitter du tyvärr dåligt. 
Lastar rätt lite. Men värst är 
att säkerheten saknas vid en 
undanmanöver. Köp inte den 
här bilen innan Toyota utrustat 
den med antisladdsystem.
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Köregenskaper:
Trygg och stadig även 
om tempot är högt. 7

Pris/Förmånsvärde  319 100/51 100 
Motor  R4/2 488 cm3 
Effekt/vridmoment  171 hk/403 Nm 
Tjänstevikt/maxlast  2 150/660 kg 
Acc. 0–100 km/h  11,8 s 
Toppfart  170 km/h 
Blandad körning (EU)  0,98 l/mil 
Säkerhetsbetyg  Ej testad| 6/10 

NISSAN

Körsmidighet: 
Stor bil men parke-
ringssensorer saknas.

Motor/kraftöverföring: 
Seg automatlåda, manuell
är att är att föredra. 

Utrymmen: Redigt flak 
och anständiga utrym-
men i kupén. 

Komfort: Visset bak-
säte. Sköna stolar fram 
räddar betyget. 

Användarvänlighet: 
Bästa kvalitetskänslan. 
Bra lastförankring.

Att köpa: Nissan är 
inte billig i inköp. ”LE” 
kostar nära 400 000 kr.

Att äga: Riktigt dyr 
service. Automatlådan 
gör motorn törstig.

Passiv säkerhet: 
Sidokrockgardiner är 
Nissan ensam om.

Aktiv säkerhet: 
Uppför sig väl i älgtes-
tet, trevlig på vägen.
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JKOMMENTAR Bilen som alla 
trivs bäst i – förutsatt att du 
sitter där fram. Baksätet är ett 
skämt, liksom lastkapaciteten. 
Dessutom väldigt dyr att köpa. 
Mest personbilslik inuti, där har 
Nissan gjort flera rätt. Men den 
är ändå långt ifrån bäst.
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Köregenskaper:
Trevlig på vägen om än 
ingen sensation. 6

Pris/Förmånsvärde  284 900/45 200 
Motor  R4/2 477 cm3 
Effekt/vridmoment  136 hk/314 Nm 
Tjänstevikt/maxlast  2 090/760 kg 
Acc. 0–100 km/h  14,6 s 
Toppfart  167 km/h 
Blandad körning (EU)  0,87 l/mil 
Säkerhetsbetyg  Ej testad  | 7/10 

MITSUBISHI

Körsmidighet: 
Något vevig styrning. 
Rejäla sidospeglar. 

Motor/kraftöverföring: 
Ralliart-trim ger bilen bra
skjuts. Skaplig låda.

Utrymmen: Rymligt 
baksäte med bra in-
steg. Normalstort flak.

Komfort: Den mest 
personbilslika sittposi-
tionen. Bra baksäte.

Användarvänlighet: 
Redig instrumentering. 
Måttlig lastare.

Att köpa: Inte billigast 
men vettig basutrust-
ning motiverar priset.

Att äga: Bra garantier 
och ett stabilt andra-
handsvärde. Tryggt.

Passiv säkerhet: I nivå 
med övriga men isofix-
fästen uppskattas.

Aktiv säkerhet: 
Den enda bilen med 
ESP. Bra i älgtest.

 63    TO
TA

LT

JKOMMENTAR Vår vinnare 
därför att den egentligen bara 
är dålig på lastkapaciteten, 760 
kilo är inte mycket mer än en 
vanlig kombi. L200 uppför sig 
tryggt och bekvämt. Viktigt är 
att den också har ett väl fung-
erande antisladdsystem.
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Köregenskaper:
Likt i Ford är styr-
ningen lite diffus. 5

Pris/Förmånsvärde  282 000/44 900 
Motor  R4/2 499 cm3 
Effekt/vridmoment  143 hk/330 Nm 
Tjänstevikt/maxlast  1 920/1 110 kg 
Acc. 0–100 km/h  12,5 s 
Toppfart  158 km/h 
Blandad körning (EU)  0,89 l/mil 
Säkerhetsbetyg  Ej testad  | 5/10 

MAZDA

Körsmidighet: 
En nätt pickup, lätt-
hanterad.

Motor/kraftöverföring: 
Tyst motor och för 
biltypen lättväxlad låda. 

Utrymmen: Bra 
takhöjd och axelbredd 
både fram och bak.

Komfort: Likadana 
stolar som i Ford, okej 
komfort.

Användarvänlighet: 
Hög maxlast, och bra 
surrningsmöjligheter.

Att köpa: I sam-
manhanget ett lågt 
inköpspris.

Att äga: Milkostnaden 
är den lägsta i testet. 
Bra andrahandsvärde.

Passiv säkerhet: 
Sidokrockkuddar tillhör 
standardutrustningen.

Aktiv säkerhet: 
Trots allt förhållande-
vis trygg i älgtestet.
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JKOMMENTAR Låg milkost-
nad talar för Mazda. Dessutom 
bra lastkapacitet. I övrigt får 
japanen se sig slagen av lands-
männen på de flesta punkter, 
utan att göra bort sig. Ett val 
för dig som tänker nästan 
enbart med plånboken. 

5

6

7

4

5

7

7

4

5

Köregenskaper:
Fullt acceptabel, trevlig 
känsla i styrningen. 6

Pris/Förmånsvärde  309 900/49 000 
Motor  R4/2 999 cm3 
Effekt/vridmoment  163 hk/333 Nm 
Tjänstevikt/maxlast  1 920/1 030 kg 
Acc. 0–100 km/h  i.u. 
Toppfart  i.u. 
Blandad körning (EU)  0,84 l/mil 
Säkerhetsbetyg  Ej testad  | 5/10 

ISUZU

Körsmidighet: 
Bra runtomsikt och 
vändradie.

Motor/kraftöverföring: 
Väljobbande automatlåda, 
knattrande motor.

Utrymmen: 
Kupén uppfattas som 
bredare än vad den är.

Komfort: Okej stolar 
fram, skapligt baksäte. 
Motorn är högljudd.

Användarvänlighet: 
Tryckknappar för 
fyrhjulsdriften, smidigt.

Att köpa: Relativt 
prisvärd, utrustnings-
nivån är vettig.

Att äga: Värdeminsk-
ningen tillhör de lägre. 
Okej servicepriser.

Passiv säkerhet: 
Mager lista men fästen 
för barnstol finns.

Aktiv säkerhet: 
Med tanke på last, 
godkänt i älgtestet.
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JKOMMENTAR Högljudd 
under färd och detaljkvaliteten 
är inte den bästa. Annars en 
bra comeback för Isuzu på den 
svenska marknaden. Lastar 
mest och i högsta grad använd-
bar både för jobb och fritid. 
Prisvärd i inköp.
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