
Reynsluakstur á Honda CR-V

MOTOR & SPORT
TÍMARIT UM BÍLA, MÓTORHJÓL, VÉLSLEÐA, BÁTA & MÓTORSPORT

FRÍTT EINTAK

Hjólhýsaprófun

3. tbl 2. árg 2013

Nissan Path�nder!

Nýr Mazda 6 

 Bílar – Jeppar – Mótorhjól – Bátar





Höfundar efnis í þessu blaði eru:
 Bogi Baldursson.
Haukur Svavarsson
Hálfdán Sigurjónsson
 
Ljósmyndir.
Bogi Baldursson
Hálfdán Sigurjónsson
B&B Kristinsson
Mazda Motors.
Nissan Motors.
Honda Motors.
 
Hönnun og grafík:
Halldór Már Aðalsteinsson
 
Prófarkalestur:
Sigtryggur Harðarson.
 
Dreifing:
 Reykjavík og nágrenni:
Hálfdán Sigurjónsson.
 
Akureyri:
Jón Rúnar Rafnsson.
 
Egilsstaðir:
Kristfinnur Ólafsson.

Útgefandi:
Mótor og Sport ehf
Laufbrekka 24
200,  Kópavogur.
Kt:  470213-0270
 
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Hálfdán Sigurjónsson.

Þegar þetta er skrifað er sól og gott veður sem á þessum tíma þýðir að það sé vor í lofti og mikið 
af mótorsport fólki er að vakna af vetrardvala og það sama er að segja um þá sem ætla að ferðast 
innalnlands og utan í sumar á sínum tækjum og þá jafnvel með ferðavagna.

Í þessu blaði erum við með umfjöllun um ferðavagna og bíla sem henta fyrir þá, og í því næsta 
ætlum við að fjalla um húsbíla og aukahluti.

Þá höldum við áfram með bátasportið og okkar maður þar er með skemmtilega ferðagrein og 
myndir.

Þá er í opnu plakat yfir það mótorsport sem í boði verður í sumar sem og umfjöllun um Krúser 
klúbbinn sem byrjaður er á sumarstafi sínu, og Íslenski Mustang klúbburinn mun halda sína 
árlegu bílasýningu í Brimborgarhúsinu þann 20. Apríl.

Þá er komið nýtt útlit á blaðið eins og fólk sér en hann Halldór Már hefur tekið við grafískri 
vinnslu og umbroti á blaðinu og verður það í þróun næstu mánuði.

Næsta blað verður lagt að hluta undir mótorhjól þar sem Sniglarnir fara sinn árlega rúnt þann 1. 
Maí og ætlum við að gera honum góð skil í næsta blaði sem og að kynna 2013 gerðir af nokkum 
mótorhjólum.

En ég vona að allir hafi gaman af þessu blaði og vona að breytingarnar komi fólki skemmtilega á 
óvart.

Við óskum öllum gleðilegs sumars og þökkum fyrir frábærar viðtökur í vetur.

Hálfdán Sigurjónsson.

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
í símanum :)

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga. 
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Hvernig bílaframleiðendur velja bílgerðum nöfn er skemmtileg pæling.  Ekki ætla ég út í þá 
sálma hér, en mér datt þetta í hug þegar ég settist við að skrifa um Mazda 6.  Í dag heita jú 

fólksbílar frá Mazda 2, 3, 5 og 6.  Í gamla daga, þegar Mazda bílar bárust fyrst til Íslands (sem 
var nálægt 1970) báru þeir flestir þriggja stafa tölu sem auðkenni hverrar gerðar.  Hvað þessari 
breytingu veldur hef ég ekki hugmynd um, enda kemur það efni þessarar greinar ekkert við.  
Efni hennar er einungis að fjalla um nýjan Mazda 6, sem Brimborg kynnti nýlega.  Mazda 6 er 
fáanlegur bæði fjögurra dyra og í stationútgáfu, sem er gerðin sem fjallað verður um hér.  Sá 
bíll kemur inn í svolítið sérstaka sneið af íslenskum bílamarkaði.  Stærri gerðir stationbíla, og 
Mazdan er óneitanlega nokkuð stór bíll, hafa ekki verið meðal söluhæstu bíla á Íslandi í seinni 
tíð.  Síaukið framboð alls lags smájeppa eða jepplinga hefur dregið kaupendur frá þeim enda 
gjarna verið í svipuðum verðflokki.  Með þeim breytingum, sem gerðar voru á vörugjaldakerfi 
bíla fyrir fáum árum hefur þessi staða þó breyst og stóri fólksbíllinn er almennt nokkru ódýrari 
en jepplingurinn.  Til dæmis má taka að Mazda 6 kostar frá 4,6 milljónum og nær allt upp í 
6,1 milljón meðan Mazda CX 5, sem er millistór „sportjeppi“ (skv. umboðinu) kostar frá 5,5 
milljónum til 7,2.  CX 5 er því um milljón dýrari, hvaða útgáfa sem valin er svo sexan ætti að 
vera orðin að vænlegum valkosti fyrir þá, sem leita að rúmgóðum bíl fyrir ekki allt of mikinn 
pening og telja sig geta lifað án fjórhjóladrifsins.   

Hönnun og útlit

„Mazda 6, ekki síst station útgáfan er gullfallegur bíll“!  „Mazda 6 er ekki sérlega fallegur bíll“!  
„Mazda 6 er hund ljótur“!  Öll þessi svör fékk ég að heyra þegar ég spurði menn álits á útliti 
bílsins.  Fyrsta kommentið er mitt eigið.  Þegar horft er á bílinn frá hlið dettur manni í hug, að 
ágreiningur hafi ríkt í hönnunardeildinni.  Frá miðri afturhurð og aftur úr finnst mér ég sjá ansi 
mikinn Audi. Húddlínan, þar sem húddið er hærra en frambrettin minnir á Volvo, bogalínan 
yfir framhjólunum er óvenjuleg og ekki í samræmi við klassískan afturhlutann og nefið er engu 
líkt.  Ég veit þessi lýsing hljómar ekki vel, en heila málið er að þetta svínvirkar að mínu mati.  
Niðurstaðan er bíll, sem hefur skýr karaktereinkenni, sem greina hann frá öllum öðrum bílum.  
Jafnframt skartar bíllinn ákveðnum glæsileika umfram það, sem oft er með stationbíla, þar sem 
hlutverk bílsins ræður oft meiru um útlitið en fagurfræðin.  Meint ósætti í hönnunardeildinni 
hefur greinilega tekist að sætta.

Mazda 6



Innanrými

Mazdan er ákaflega rúmgóður bíll, enda hlýtur það að vera það, sem menn sækjast eftir í bíl 
sem þessum.  Vel fer um ökumann, framsæti eru góð og aftursæti rúmar vel tvo fullorðna.  
Farangursrými er, eins og vænta má mikið.  Öll umgjörð um ökumann er smekkleg og 
stjórntækjum vel fyrir komið.  Ég fékk til prófunar ódýrari útgáfu bílsins af þeim tveim, sem í 
boði eru, sem hljómar ekki mjög spennandi.  Langar mann ekki alltaf í eitthvað íburðarmeira 
og flottara?  Oft er það, en í tilfelli Mazda 6 er ég ekki endilega svo viss um það.  Þessi útgáfa 
bílsins, sem kallast Vision er einfaldlega mjög vel búin.   Það, sem fæst aukalega í Optimum 
útgáfunni, sem kostar um 800 þúsund aukalega eru leðursæti með rafmagnsstillingum, 
lykillaust aðgengi, betri hljómtæki, stærri felgur og bakkmyndavél.  Allt annað, sem oft er 
aukabúnaður er í Vision útgáfunni, sem gerir verðmiðann enn meira aðlaðandi.  Þetta er 
einfaldlega bíll, sem gefur manni þá tilfinningu að hér sé gott að vera.  Það skiptir miklu máli 
einkum á langferðum.  

Vél og akstur

Tveggja lítra bensínvélin í reynsluakstursbílnum er sú aflminnsta, sem í boði er í Mazda 
6.  Hana skortir samt aldrei afl og engin þörf er á að þenja hana eitthvað við venjulegan 
akstur.  Það er helst ef manni liggur á úr kyrrstöðu eða vill vera fljótur fram úr bíl að maður 
setur hana á einhvern snúning að ráði og þá lætur hún heyra nokkuð í sér.  Utan þess er 
hún hljóðlát og þíðgeng.  Reynsluakstursbíllinn var sjálfskiptur svo ætla má að beinskiptur 
væri bíllinn sneggri við ákveðnar aðstæður, sem gæti verið gaman því aksturseiginleikar 
Mözdunnar eru ákaflega góðir.  Hér er maður með bíl, sem hægt er að bjóða eitt og annað 
umfram marga aðra án þess hann kvarti.  Fjöðrun er hóflega stinn, aldrei þannig að sé 
til óþæginda en nógu stíf til að bíllinn veltur lítið í beygjum og þolir vel óhóflegan hraða 
þó vegurinn sé ekki beinn.  Við átakaminni akstur er þetta mjög svo ljúft farartæki, ekki á 
ofurmjúka ameríska vísu heldur er hegðun bílsins meira á þýskum nótum; þú ert viss um 
að honum mætti aka miklu hraðar en þú mátt og gerir, sem veitir afslappaða vellíðan á 
venjulegum ferðahraða.  Einar eru þó þær aðstæður sem bíllinn höndlar afleitlega og er það 
malarvegur.  Það vantar ekkert upp á rásfestu eða stöðugleika þannig að ég er ekki að tala 
um öryggi bíls og farþega.  Það sem gerist á malarvegi er, að grjót lemst upp í hjólskálarnar 
með miklum hávaða og látum.  Þetta verður alveg skelfilega hvimleitt og það er ekki einu 
sinni nóg að hækka í græjunum eða fá samferðamenn til að tala hærra.  Grjótbarningurinn 
truflar hvort tveggja.  Umboðið býður upp á aukaryðvörn fyrir lítinn pening, sem gæti 
læknað þennan galla.  Að malarvegum slepptum er þetta mjög þægilegur ferðabíll og 
nánast gallalaus.  Ég tók smá hring á sama bíl með díselvél og hann er nokkuð öðru vísi að 



keyra.  Díselvélin togar vel úr kyrrstöðu og hefur lítið fyrir að knýja bílinn á lágum snúningi 
við allar aðstæður.  Ef ég ætti að velja á milli mundi ég fyrst og fremst hafa í huga til hvers 
nota á bílinn.  Til hefðbundins snatts innanbæjar með stöku ferð úr bænum mundi ég taka 
bensínbílinn, en ef hlutfall langkeyrslu í notkun er hærra, svo ekki sé talað um ef draga þarf 
tjaldvagna eða hjólhýsi þá er díselvélin eflaust betri kostur.  Einnig er vert að hafa í huga að 
verðmunurinn á bensín- og díselbílnum  er 4 til 500 þúsund.

Niðurstaða

Góður ferðabíll á góðu verði, vel búinn og þægilegur í umgengni og notkun, fallegur (eða 
ekki), aksturseiginleikar góðir, betri en meðalbílsins í þessum flokki að mínu mati, hvað skal 
segja fleira?  Val milli bensín- og díselvélar kannski svolítið snúið, erfitt að réttlæta mikinn 
verðmun á búnaðarútfærslum (fyrir sjálfum sér, þ.e.a.s.), ekki hentugur til malarvegakeyrslu 
(nema kannski með aukaryðvörn).  Aðrir bílar sömu gerðar eru ekki á ósvipuðu verði; byrja 
gjarna uppi undir 5 milljónum, en þá er við hæfi að fara yfir staðalbúnaðinn.  Þar stendur 
Mazdan mjög vel að vígi.  Ekki ætla ég mér að fara að ráðleggja mönnum um bílaval, en ef 
menn hafa áhuga á stórum stationbílum þá er Mazda 6 eitthvað, sem menn ættu klárlega að 
skoða.  





Honda CRV er að verða tvítugur.  Fyrsta kynslóð hans kom á markað 1995 og var framleidd til 
ársins 2001.  Önnur kynslóð lifði frá 2002 til 2006 og sú þriðja frá 2007 til 2011.  Í fyrra kom 

síðan fjórða kynslóð CRV á markað og var frumsýnd hérlendis fyrir stuttu.  Honda CRV hefur 
frá fyrstu tíð státað sig af miklu innanrými, þægindum og hagkvæmni og má segja að þetta 
séu þeir eiginleikar, sem höfða eiga til væntanlegra kaupenda.  Af vinsældum bílsins í gegnum 
tíðina má ætla að það hafi tekist ágætlega, svo það var með nokkurri eftirvæntingu sem ég 
fór að sækja reynsluakstursbílinn.  Býður CRV-inn enn uppá þessa sömu eiginleika, eða er hér 
eitthvað nýtt á ferðinni?  

Hönnun og útlit

Þetta er ekki bíll sem vekur neina sérstaka athygli vegfarenda fyrir glæsileika.  Mér persónulega 
finnst hann fallegri en forverinn, sem er auðvitað smekksatriði, en hann er alla vega nógu 
mikið öðruvísi til að maður taki eftir breytingunum.  Hann hefur samt augljósan CRV svip og 
útlitsbreytingar, sem gerðar hafa verið í gegnum tíðina eru ekki byltingarkenndar.  Ef maður 
horfir á fyrstu kynslóðina og þessa fjórðu saman er þó harla fátt, sem manni finnst vera eins.  
Hins vegar er þarna einhver „CRV svipur“, sem segja má að einkenni allar kynslóðir bílsins.  Það 
er helst að þriðja kynslóðin hafi vikið frá þessu með rennilegri línum og bogadregnari rúðum, 
en fjórða kynslóðin snýr að nokkru til baka frá þeirri þróun.  Megin sérkenni þessarar nýjustu 
kynslóðar eru stór ljós á báðum endum og framendinn, sem er nokkuð óvenjulegur að sjá, 
en verður fyrir vikið sérkennandi fyrir bílinn.  Sem fyrr eru gluggar stórir, gluggalínan lág, sem 
er gott fyrir útsýni úr bílnum.  Hann er frekar nefstuttur, sem skilar sér í auknu innanrými, því 
heildarlengd bílsins er ekki nema 457cm.  Á að líta virkar hann stærri en hann er í raun og veru.

Innanrými

Það er einfaldlega fullt af því.  Farangursrými er bæði djúpt og langt, rúmt er um ökumann 
og aftursætið er ekki síður rúmgott.  Ég gerði tilraun með að troða tveim há- og gildvöxnum 
karlmönnum í það og viti menn; það þurfti ekkert að troða.  Þeir einfaldlega settust inn og voru 
sáttir.  Sögðust að vísu kannski  mundu þreytast nokkuð er komið væri til Akureyrar, en til styttri 
ferða væri ekki yfir neinu að kvarta.  Allt innanstokks í bílnum lítur vel út og líkt og með útlitið 
er ekkert eitt, sem grípur athyglina sérstaklega, en heildin er lagleg.  Frágangur á öllu virðist 
vandaður og öllu er haganlega fyrir komið.  

Gírstöngin er ekki á milli sætanna heldur á sillu út úr mælaborðinu miðju þar sem hún hefur 
alltaf verið í CRV.  Manni fannst þetta svolítið skrítið á sínum tíma, en þetta venst vel og er 
í raun mjög rökréttur staður fyrir gírstöng; hún er í þægilegri fjarlægð frá ökumanni og nær 
stýrinu en ella.  Þetta skiptir að vísu litlu máli í sjálfskiptum bíl, en hugmyndin er góð.  

Mælaborð er næsta hefðbundið, svo ekki þarf að fjölyrða um það.  Upplýsingaskjár fyrir 
miðju mælaborðs er felldur inn í gluggasilluna þannig að hann er ekki mjög áberandi eins og 

Honda CRV



í mörgum bílum, en tilvist hans truflar fyrir vikið athygli  ökumanns minna en sums staðar.  
Hann er engu að síður vel staðsettur og auðvelt að lesa á hann.  Þetta líkaði mér vel.  Það 
sem sló mig þó mest við stjórntækin var stýrishjólið sjálft og nágrenni þess.  Þvílíkt magn 
af tökkum hef ég varla séð nema á stýri úr Formula 1 bíl.  Auðvitað er gott að geta stjórnað 
hinu og þessu án þess að taka hendur af stýri, en ég velti fyrir mér hvort hér sé e.t.v. full langt 
gengið í þá átt.  Mér taldist til að á stýrishjólinu gæti ég framkvæmt nærri 30 mismunandi 
aðgerðir og ef ég bætti síðan við öllum öðrum tökkum og rofum sem eru innan seilingar 
ökumanns var ég farinn að nálgast 50.  Ég er þó ekki viss um að þetta sé neitt sér einkenni 
Hondunnar.  Nútíma bílar eru einfaldlega orðnir svo hlaðnir alls lags búnaði að þetta er það, 
sem þarf til að stýra honum öllum.  Þessu er þó öllu haganlega fyrir komið og flækist svo 
sem ekkert fyrir manni og með vandlegum lestri leiðbeininga og nokkrum æfingatíma má 
eflaust læra að nota þetta allt saman.  Og ef ég á að kvarta yfir einhverju fleiru, þá mætti vera 
hægt að færa farþegasætið lengra aftur og aftursætið er ekki þægilegt fyrir fullorðna á lengri 
ferðum.  Til þess er setan of stutt og flöt.  Alla vega; krafan um mikið innanrými og þægindi 
er uppfyllt.

Vél og akstur

Ég reynsluók sjálfskiptum bíl með díselvél og í næst hæstu búnaðarútfærslu.  Vélin skilar 
bílnum vel allt, sem þú vilt fara með hann, upptak úr kyrrstöðu fullkomlega fullnægjandi og 
áreynslulaust og sjálfskiptingin er einstaklega mjúk í öllum aðgerðum.  Maður finnur aldrei 
fyrir skiptingunum í akstri og þarf bókstaflega að hlusta eftir  þeim ef maður vill af þeim vita.  
Hraðaaukning á ferð, eins og til dæmis við framúrakstur er enn betri en úr kyrrstöðu, eins og 
títt er með sjálfskipta díselbíla.  Það er ekki hægt að kvarta með nokkrum hætti yfir þessum 
þáttum.  Það sem hins vegar má kvarta yfir, en er auðvitað smekkbundið eins og svo margt 
annað, er hegðun bílsins í akstri.  Stýrið er ekki sérlega nákvæmt án þess þó að vera óhóflega 
létt og fjöðrun er mjúk.  Aaa, segir eflaust einhver, mjúk fjöðrun!  Já, hún er mjúk.  Of mjúk 
fyrir minn smekk þegar kemur að því að aka gegnum beygjur og hringtorg og svoleiðis. CRV-
inn veltur meira í beygjum en margir aðrir bílar, sem ásamt með ónákvæmu stýri gerir að 
verkum, að það er engin leið að taka eitthvað á honum.  Hann skortir einfaldlega ákveðna 
aksturseiginleika til að eitthvað gaman sé af því að hafa.  Auðvitað skiptir þetta marga engu 
máli og líklega eru væntanlegum kaupendum CRV nákvæmlega sama.  Því  má segja að þessi 
gagnrýni sé svolítið ósanngjörn, en ég varð að koma þessu að.  Þessi mjúka fjöðrun gerir 
bílinn hins vegar ákaflega þægilegan ef honum er ekið án ákefðar og mætir  þannig kröfunni 
um þægindi í akstri.



Niðurstaða

Eins og fyrr sagði reynsluók ég sjálfskiptum díselbíl í „Lifestyle“ útgáfu, sem er sú næst 
dýrasta á verðlistanum og kosta nærri 7,5 milljónir.  Athygli vekur að sama útgáfa með 
bensínvél og sjálfskiptingu kostar 900 þúsundum minna, sem gerir rökin „kaupi frekar 
díselbíl því eldsneytiskostnaður er minni“ svolítið hæpin.  Þú ert rosalega lengi að spara alla 
þessa peninga á bensínstöðvum.  Annars er verðbilið á ódýrustu og dýrustu gerð CRV frá 5,7 
milljónum og upp í 8 milljónir.  Þetta er breitt bil, en fyrir vikið ætti breiðari kaupendahópur 
að geta fundið hér bíl, sem hæfir kaupgetu, sem er hið besta mál, því Honda CRV er ákaflega 
þægilegur bíll í alla staði.  Það er ekkert við þennan bíl sem pirrar mann nema mýktin, sem 
er full mikil fyrir suma.  Það verður að aka  þessum bíl í rólegheitum, sem er kannski ágætt, 
en þeir sem vilja eitthvað, sem kalla mætti sportlega eiginleika ættu að leita annað.  Fyrir 
þá, sem ekki óska eftir slíkri hegðun er þetta nánast gallalaust farartæki.  Sautjánáringur 
kallaði þetta „gömlukalla bíl“ og  það er nokkuð til í því.  Hann er fínn fyrir afa og ömmur og 
auðvitað líka fyrir pabba og mömmur, sem þurfa rými fyrir börn og farangur og þá komum 
við aftur að aksturseiginleikunum.  Þeir sem tilheyra  þessum hópum yrðu örugglega flestir 
hæst ánægðir með CRV-inn, þar sem þeir geta eflaust látið sig vanta sportlegu eiginleikana 
án þess að sakna þeirra.  
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Nissan Pathfinder, eins og við þekkjum hann í dag hefur verið á markaði síðan 2005.  Á þeim 
tíma hafa sáralitlar breytingar orðið á bílnum þó hann hafi fengið léttar andlitslyftingar. 

Þegar hann kom fram á sínum tíma var um algerlega nýjan bíl að ræða og leysti hann Terrano 
jeppann af hólmi sem minni jeppinn í Nissan fjölskyldunni við hlið Patrolsins.  
Fyrir neðan Pathfinderinn má finna X-Trail, sem er þó ekki eiginlegur jeppi í gamaldags skilningi 
og við hlið hans, enda tæknilega nokkuð skyldir stendur loks Navara pallbíllinn.  Í mínum huga 
hefur Pathfinderinn verið nokkurs konar sunnudagsútgáfa af Navörunni því þeir eiga margt sa-
meiginlegt tæknilega þó ýmislegt skilji  þá að.  Byggingarlag og vél- og drifbúnaður er nánast sá 
sami. Framfjöðrun er sú sama en að aftan er Navaran með heila hásingu og blaðfjaðrir en Path-
finderinn sjálfstæða fjöðrun. Einnig er munur á bremslu þar sem Navaran er með skálar að aftan 
en Pathfinderinn diska.  
Ástæðan fyrir að ég er að draga Navöruna, alsaklausa, inn í reynsluakstur að Pathfinder er að ég á 
Navöru og þekki þann bíl því vel og líkindin milli bílanna í mínum huga eru það mikil, að ég get 
ekki annað en hugsað til Navörunnar er ég reyni Pathfinderinn.

Hönnun og útlit

Þegar horft er á Pathfinderinn dettur menni einungis eitt í hug.  JEPPI.  Enda er þetta hreinræk-
taður, gamaldags jeppi, án þess það sé neitt neikvætt við það.  Hér er á ferðinni kassalaga bíll, 
byggður á sjálfstæri grind, afturdrifinn með tengjanlegu framdrifi, lágu drifi og allt, rétt eins og 
Navaran. Sem sagt Sprengisandur og Þórsmörk án vandræða.  Slíkum bílum fækkar hratt á íslen-
skum bílamarkaði og eru að verða hálfgerðar risaeðlur.  Ekki vegna þess að við viljum ekki kaupa 
þá heldur vegna þess að bílaframleiðendur líta svo á, með réttu, að Evrópubúar hafi engan áhuga 
á þeim.  Þeir vilja bara bíla, sem líta jeppalega út án þess að hafa neina  þá eiginleika, sem við 
tengjum helst við jeppa. Bíla, sem eru eiginlega frekar uppblásnir stationbílar en jeppar.  En eins 
og áður sagði; kassalaga jeppi, flatt húdd, stórar rúður, svona rétt eins og ofvaxinn Willisjeppi úr 
seinni heimsstyrjöldinni.  Eða Navöru með fullvöxnu húsi.

Innanrými

Hér er allt eins og við er að búast í fullorðnum jeppa. Þú situr hátt, útsýni er gott, um aftursætis-
farþega fer með sama hætti og í gólfi farangursrýmisins leynast tvö sæti í viðbót.  Með þau falin 
í gólfinu er farangursrými stórt og gleypir eflaust vandalítið allt, sem manni kann að detta í huga 
að koma þar fyrir. Miðjusætin, eða hin hefðbundnu aftursæti velta fram í stað þess að falla flöt í 
gólfið, sem styttir heildarfarangursrýmið, sem skiptir svo sem engu máli nema þegar maður þarf 
að sækja hillur í IKEA.  Þá munar um þessa 20 cm.  Allur frágangur er með ágætum; íburðarlaus 
og einfaldur, rétt eins og í Navöru.  Hart plast er ráðandi í mælaborði, tauáklæði á sætum ósköp 
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huggulegt (leður er í boði ef vill), sæti stillanleg á ýmsa vegu, sem vegur upp þann galla að 
stýrishjól er ekki hægt að draga að sér. Það er auðvelt að koma sér vel fyrir undir stýri og útsýni 
úr bílnum er mjög gott.  Það er helst að maður sjái framhornin ekki allt of vel í þrengslum, svo 
fjarlægðarskynjarar kæmu sér vel.  Aftursæti, eða miðjusæti öllu heldur eru góð og rúma þrjá 
fullorðna ágætlega, alla vega til styttri ferða.  Öftustu sætin eru ekki fyrir fullorðna og nokkuð 
klifr að komast í þau.  Þau eru kannski ekki þægileg til brúks öllum stundum, en það getur 
verið gott að vita af þeim stöku sinnum.  Ökumaður og farþegar sitja hátt og útsýni til allra átta 
er gott enda rúður stórar og útispeglar eru með þeim stærstu, sem ég hef séð hérna megin við 
sendibíla.

Vél og akstur

Ég veit ég er búinn að segja þetta, en í þessum kafla á það jafn vel við og áður.  JEPPI.  2.4 lítra 
díselvélin skilar bílnum vel áfram og þó hann sé nokkuð þungur af stað er aflið fullkomlega 
fullnægjandi þegar bíllinn er kominn á ferð. 
Titringur frá vélinni er hóflegur og hún er ekki hávær.  Ekki yfir neinu að kvarta í þeim efnum.  
Enda togar vélin mjög vel og skiptingin heldur henni á hentugasta snúningi.  Það þjónar eng-
um tilgangi að þenja vélina upp á einhvern snúning, hún virkar best undir 3000 snúningum.  
Hér greinir Pathfinderinn sig nokkuð frá Navörunni.  Hann virkar sneggri af stað þó hann 
sé um 200kg. Þyngri, enda togar vélin 10% meira.  Eins er hann mun hljóðlátari, sem líklega 
skrifast á vandaðri hljóðeinangrun.  Þegar komið er að aksturseiginleikum og hegðun á vegi 
þá leynir eðlið sér ekki heldur.  Stýri gefur ekki sérlega mikla tilfinningu fyrir hvað er undir 
framhjólunum, fjöðrunin er ekki stíf þannig að bíllinn leggst nokkuð í beygjum en á hóflegum 
hraða er fjöðrunin ósköp ljúf.  Á ferðahraða á malbikinu líður hann áfram áreynslulaust og án 
þess að vekja ökumanni neinar tilfinningar, hvorki jákvæðar né neikvæðar.  Á malarvegi hins 
vegar færist líf í gripinn.  Hér þarf ökumaður að fara að vinna vinnuna sína, einkum ef bíllinn 
er ekki settur í fjórhjóladrifið.  Þá yfirstýrir hann nokkuð í beygjum, eins og við var að búast af 
þungum afturdrifsbíl; þó minna en Navaran, líklega vegna mýkri afturfjöðrunar.  Sé hann hins 
vegar settur í fjórhjóladrifið breytist staðan.  Nú undirstýrir hann hóflega, svo enginn vandi er 
að halda ríflega réttum hraða á hefðbundnum malarvegi þó á honum sé nokkuð af beygjum.  
Hér er rétt að taka fram, að reynslubíllinn var á sumardekkjum og viðbúið er að stærri og gró-
fari dekk hefðu hér breytt einhverju.  Bíl sem þennan verður maður að fara með á vondan veg.  
Til þess eru jú jeppar, svo ég reyndi það.  Ég fann grófan og hlykkjóttan slóða og ók honum þar 
fram og til baka og hér er hann í essinu sínu.  Þetta verkefni leysir Pathfinderinn mjög vel af 
hólmi.  Hér er hægt að aka honum hraðar en góðu hófi gegnir (allt í þágu vísindanna) án þess 
að misbjóða bílnum eða sjálfum sér.  



Niðurstaða

Eins og fram hefur komið er heldur farið að grisjast um úrval af jeppum, með öllum hefðbund-
num eiginleikum, á markaðnum.  Mér dettur ekkert í hug nema Land Cruiser og Pajero, 
nema maður fari í Land Rover Defender, sem er kapítuli út af fyrir sig.  Hvað verð snertir lítur 
Pathfinderinn ágætlega út og er nokkuð ódýrari en Land Cruiser og Pajero.   Þetta er ekki 
það liprasta í bæjarsnattið en ákaflega þægilegt til lengri ferða, ef menn gera ekki kröfur til 
hraðbrautaeiginleika.  Þar sem engar slíkar eru í boði hérlendis þá kemur það varla að sök.  Á 
íslenskum þjóvegahraða er Pathfinderinn hinn ágætasti bíll, rúmgóður og þægilegur, hvort 
heldur er á almennilegum vegum eða fjallvegum.  Það er þess vegna sem menn aka um á jeppa, 
ekki satt?  Þess má geta að lokum að í Ameríku, Asíu og Eyjaálfu er kominn á markað nýr og 
gjörbreyttur Pathfinder, en Nissan hefur engin áform uppi um að markaðssetja hann í Evrópu.  
Sá gamli verður því á boðstólum áfram, alla vega þar til Nissan menn ákveða annað.
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11. Maí   Drift  Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
   Torfæra Íslandsmót TKS Vestmannaeyjar 
18. Maí   Kvartmíla Íslandsmót KK Hafnar�örður
   Gokart  Bikarmót AÍH Hafnar�örður
19. Maí   Rallykross Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
24. Maí   Vorrall  Íslandsmót BÍKR Suðurnes
25. Maí   Vorrall  Íslandsmót BÍKR Suðurnes
   Spyrna  Afmælismót BA Akureyri 
26. Maí   Torfæra Íslandsmót AÍFS Suðurnes

01. Júní   Kvartmíla Shootout KK Hafnar�örður
   Gokart  Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
07. Júní   Rally  Íslandsmót AÍFS Suðurnes
08. Júní   Rally  Íslandsmót AÍFS Suðurnes
   Muscle Car Dagur  KK Hafnar�örður
14. Júní   Burn-out Bíladagar BA Akureyri
15. Júní   Drift  Bíladagar BA Akureyri
   Auto X  Bíladagar BA Akureyri

06. Júlí  Sandspyrna Íslandsmót BA Akureyri
  Gokart  Íslandsmót AÍFS Suðurnes
07. Júlí  Rallycross Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
13. Júlí  Drift  Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
  King of the Street  KK Hafnar�örður
26.Júlí  Rally  Íslandsmót BS Skaga�örður
27. Júlí  Rally  Íslandsmót BS Skaga�örður
  Kvartmíla Íslandsmót KK Hafnar�örður
  Gokart  Íslandsmót BA Akureyri

03. Ágúst. Sandspyrna Íslandsmót BA Akureyri
04. Ágúst. Götuspyrna Íslandsmót BA Akureyri
     Traktoratorfæra  TKS Flúðum
10. Ágúst.  Drift  Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
     Götuspyrna Íslandsmót KK Hafnar�örður
     RallyCross Íslandsmót AÍFS Suðurnes
     Gokart bikarmót AÍH Hafnar�örður
17. Ágúst. Torfæra Íslandsmót BA Akureyri
     Rallykross Íslandsmót AÍH Hafnar�örður

07. Sept.    Gokart  F1  AÍFS Suðurnes
14. Sept.    Rallykross Bikarmót AÍH Hafnar�örður
15. Sept.    Rallykross Bikarmót AÍH Hafnar�örður
27. Sept.    Haustrall Íslandsmót BÍKR Snæfellsnes
28. Sept.    Haustrall Íslandsmót BÍKR Snæfellsnes

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

September

16. Júní   Götuspyrna Íslandsmót BA Akureyri
17. Júní   Bílasýning  Bíladagar BA Akureyri
22. Júní   Sandspyrna Íslandsmót BS Skaga�örður
   Gokart  Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
23. Júní   Rallykross Íslandsmót AÍH Hafnar�örður
29. Júní   Torfæra Íslandsmót START Egilsstaðir
   Kvartmíla Íslandsmót KK Hafnar�örður

24. Ágúst  Gokart Bikarmót AÍH Hafnar�örður
29. Ágúst   Rally Rvk. Íslandsmót BÍKR Suðurnes
30. Ágúst   Rally Rvk. Íslandsmót BÍKR Suðurland
31. Ágúst   Rally Rvk. Íslandsmót BÍKR Borgar�örður
     Kvartmíla Íslandsmót KK Hafnar�örður

MOTOR & SPORT
TÍMARIT UM BÍLA, MÓTORHJÓL, VÉLSLEÐA, BÁTA & MÓTORSPORT
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• Stýrishlutir
• Pakkningasett
• Ventlar
• Vatnsdælur
• Tímareimar
• Knastásar
• Legur
• Stimplar

Varahlutir sem þú getur treyst á!

Viðgerðir fyrir flestar gerðir bíla

Sími: 577 1313 | Tangarhöfða 13 | kistufell.com

Olíur á  
frábæru verði

VarahlutaVerslun

VélaVerkstæðið

Vélaviðgerðir, túrbínuviðgerðir 
og spíssaviðgerðir.
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Viðgerðir fyrir flestar gerðir bíla

Sími: 577 1313 | Tangarhöfða 13 | kistufell.com

Olíur á  
frábæru verði

VarahlutaVerslun

VélaVerkstæðið

Vélaviðgerðir, túrbínuviðgerðir 
og spíssaviðgerðir.

Bókaðu tíma á vakahf.is

byrjuð að rúlla út

OPIÐ: Mán-fös 8-18 og lau 10-14
Skútuvogi 8   I  567 6700   I   vakahf.is

Sumardekkin



Bílaklúbburinn Krúser var stofnaður formlega í Mars 2006.
Samkomur eru haldnar öll fimmtudagskvöld í húsakynnum 

Krúser að Höfðabakka 9 og ef vel viðrar mæta félagar á tækjum 
sínum og taka rúnt um bæinn á eftir.

Það er tilkomumikil sjón að sjá þessi eðal tæki liðast í halarófu 
niður Laugaveginn á góðviðrisdögum og þá má sjá túristana 
grípa til myndavélanna og fara að mynda tækin í gríð og erg 
síðan standa þeir gapandi þar sem röðin sýnist aldrei ætla að 
enda.

Þegar niður í miðbæ er komið þá velja Krúserar sér góðan stað, 

Krúserarnir



leggja bílum sínum fá sér kaffibolla eða tvo og fara síðan annan 
hring.

Þá eru félagar í Krúser klúbbnum duglegir við að heimsækja 
bæjarhátíður í nágrenni höfuðborgarinnar og má sjá þá þar undir 
merkjum klúbbsins á stífbónuðum farartækjum sínum.

En skoðum nú myndirnar sem B&B Kristinsson tóku af Krúser 
félögum og þeirra tækjum.

Krúserarnir



Margir hér á klakanum geta ekki hugsað sér sumarið nema að komast út í náttúruna með 
hjólhýsið sitt aftan í bílnum og síðan aka um milli áningarstaða á landsbyggðinni.Það er 

nú svo komið að það hefur myndast ákveðið “költ” utan um hjólhýsi og húsbíla sem við skulum 
kalla hér eftir sport.En það þarf að mörgu að huga áður en maður fer af stað í svona lagað, og 
við ætlum að skoða þetta í þessum pistli.

Fyrst af öllu þarf að skoða hvers konar bíl maður ætlar að vera á, og á að nota núverandi 
fjölskyldubíl eða á að versla sér nýjan?Þegar það er síðan komið á hreint, þá þarf að skoða 
hvernig ferðavagna maður ætlar að fá sér og vera viss um að bíllinn geti dregið hann.

Við ætlum að reyna að svara nokkrum spurningum um þetta hér á eftir, og eru það sérstaklega 
spurningar um hvaða bílar ráða við hvaða vagna, hvernig á að hlaða vagna og bíla með tilliti til 
drifbúnaðar bíls, hvaða bíla er hentugast að nota við drátt á vögnum og hversu mikið bætist við 
meðal eldsneytiseyðslu bíls (bensín eða diesel) þegar farið er að draga ferðavagn.Þá ætlum við 
að fjalla um aukabúnað fyrir bíla og ferðavagna og fara stuttlega yfir þá áningarstaði þar sem 
allir bílar eiga að komast á.

Þeir bílar sem við ákváðum að prófa í þessu blaði eru allir kandídatar fyrir ferðavagna og eru í 
leiðinni góðir og rúmgóðir fjölskyldubílar. Þetta eru:  Mazda 6, Honda CRV og Nissan Pathfinder.
Við ætlum okkur að finna ferðavagna sem passa þessum þremur bílum og skrifa aðeins um þá 
enda gríðarlega margar gerðir ferðavagna á markaðnum og margir sem vilja sitt hvað, eins og 
tjaldvagna fellihýsi eða hjólhýsi. Allt verður þetta þó að fara eftir vissum reglum og þá þarf fyrst 
að skoða hversu mikið viðkomandi bíll getur dregið áður en fólk ferð að velja sér ferðavagn.

Bílarnir sem við völdum í kynningu okkar hér hjá Mótor & Sport í þessum mánuði eru valdir 
þannig að þeir eiga að sýna svona nokkurn veginn þverskurð af flórunni eins og hún er í dag.
Fyrst kemur Mazda 6 sem er nýr og eyðslugrannur, meðalstór fólksbíll/”station” (mér leiðist 
alveg hrikalega að nota orðin “hlaðbakur” eða “Skutbíll”) frá Mazda og hann getur dregið 
vagn með hemlum sem er allt að 1700kg.Þá er það Honda CR-V sem er eins og Mazda það er 
töluvert uppfærður frá síðasta ári og meðal annars breytt útlit.Hondan er jepplingurinn sem 
við ætlum að velja ferðavagn fyrir og sýnist okkur að þar sé á ferðinni bíll sem sé hægt að miða 
aðra jepplinga á markaðnum við hvað dráttargetu varðar, en Hondan dregur eftirvagn með 
bremsum sem er allt að 2000kg með diesel vél og 1700kg með bensínvél. Síðast en ekki síst er 
það síðan margreyndur vinnuhestur sem kallast Nissan Pathfinder.Pathfinderinn er úr sömu 
þekktu Nissan fjölskyldunni og Patrol sem flest allir kannast við.  Pathfinder var fyrst kynntur 
sem minni jeppi en er núna smíðaður sem fullvaxinn jeppi og er samanburðarhæfur við til 
dæmis Landcruser 100 jeppann.Lesa má grein um Pathfinderinn ásamt greinum um Honda 
CR-V og Mazda 6 sem við prófuðum hér á öðrum stað. Jeppi eins og Pathfinder hefur burði til 
að draga 3000kg þunga ferðavagna, þannig að úrvalið fyrir væntanlega kaupendur á vagni er 
gríðarlega mikið.

Ferðavagnar



Við ætlum að velja einn skemmtilegan ferðavagn fyrir hvern bíl fyrir sig og reyna að láta verðið 
vera sem hagstæðast á “settinu”. Þannig ætlum við að koma með 4. manna fólksbíl + vagn  á 
undir 9. milljónum og nota Mazda 6 og Knaus Sport 450 EU.Mazda 6 sem getur dregið allt að 
1700 kg vagn með bremsum kostar kringum 4.900.000.-Knaus Sport 450 EU sem er 1300 kg 
hjólhýsi með svefnplássi fyrir 4 kostar um 3.300.000.-Þannig að hér erum við komnir með mjög 
gott par.Mazdan ræður vel við vagninn sem er 300kg léttari en sú heildarþyngd er sem bíllinn 
ræður við og við erum komin með ferðavagn, í þessu tilviki hjólhýsi sem kostar rétt rúmar 3,8 
milj og hefur svefnpláss fyrir 3-4.Sem sagt hentug stærð fyrir 4. manna fjölskyldu og verðið er 
um 8.200.000.-

Þá er það Honda CR-V sem getur dregið allt að 2000kg vagn ef bíllinn er útbúinn með diesel 
vélinni.Honda CR-V Comfort með 2.2L DTEC diesel vélinni kostar frá:  6.790.000.- krAftan í 
Honduna væri til að mynda hægt að hengja Da Vinci 450TD 2,3 hjólhýsi sem er það sem þeir 
hjá Seglagerðinni völdu fyrir okkur og sögðu að það smellpassaði aftan í Honduna.Da Vinci 
Húsið er 1400kg og fer CR-V létt með að draga það hvort sem um er að ræða bensín eða 
diesel bílinn. Nissan Pathfinder.   Þarna erum við komin með fullvaxinn jeppa sem getur dregið 
þiggja tonna vagn sem búinn er bremsum og er með 2.5L DOHC ECM diesel vél. Vagninn sem 
við myndum þá jafnvel velja fyrir þennan bíl er til dæmis Hobby Prestige 610 UL sem er eitt 
flottasta hjólhýsið frá Hobby og er sannkallað luxus hús sem sæmir vel bíl eins og Pathfinder. Að 
sjálfsögðu er síðan hægt að fara í ódýrari dæmi eins og fellihýsi, tjaldvagna eða A-hús, en okkur 
fannst sniðugt að sýna lesendum hvað er hægt að komast langt án þess að fara yfir strikið, og 
hafa það samt þægilegt og skemmtilegt í ferðalögum á komandi sumri hér heima og síðan er að 
sjálfsögðu hægt að skreppa í Norrænu og keyra um Evrópu með þetta.

En nú skulum við skoða aðeins betur þessa þrjá vagna sem við völdum fyrir prufubílana í þessu 
blaði. Fyrst skulum við taka Knaus Sport 450 EU vagninn. Þar sem Mazda 6 er framdrifsbíll þá 
er nauðsinlegt að hlaða alla þá tengivagna sem maður ætlar að hengja aftan í framdrifsbíl rétt 
þannig að þyngdin sé á réttum stað fyrir drifhjólin, en nánar verður komið að hleðslu á vögnum 
fyrir framdrifsbíla hér á eftir.Knaus vagninn er 6,66 metra langur og með góðu svefnplássi 
fyrir 3-4, þar sem hann er aðeins 1400 kg kemur hann vel út fyrir allflesta millistærðarbíla 
hér á markaðnum.Innanmálið á vagninum er 4,70m og breidd að innan er 2,16m.Vagninn er 
með öllum þægindum eins og:  gaseldavél með þremur hellum, ískáp með frystihólfi, heitu og 
köldu vatni, Thetford klósetti.  Vagninn er bæði fyrir 220 og 12 volt og er með 24W spennistöð 
innbyggða.Hægt er að fá aukarúm en annað hvort er hægt að fá vagninn með tvíbreiðu rúmi 
eða tveimur einbreiðum.Þá er hægt að kaupa aukarúm í vagninn.Við mælum með því að fólk 
skreppi og skoði þennan vagn í stórglæsilegum sýningarsal Útilegumannsins á Korputorgi, en 
okkur finnst þessi vagn bæði skemmtilegur, léttur og vel búinn sem hentar flestum bílum hvort 
sem þeir eru fram, aftur eða fjórhjóladrifnir.



Þá skulum við skoða vagninn sem varð fyrir valinu þegar við fórum af stað með Honda CR-V.
Vagninn heitir Da Vinci 450TD 2,3 og er mjög svipaður Kanus vagninum bæði hvað varðar 
stærð og þyngd , en innréttingin er töluvert íburðarmeiri í Da Vinci vagninum.Vagninn er með 
gaseldavél sem hefur þrjár hellur, ískáp með frystihólfi, heitu og köldu vatni og Thetford klósetti.
Þá er vagninn með svefnplássi fyrir fjóra, straumbreyti með hleðslu, spennistöð,fortjaldsljósi og 
fleiru. Vagninn er á heitgalvaniseraðri  grind og að sjálfsögðu með stuðningsfætur.

Þá erum við komin að lúxus gripnum sem er ætlaður aftan í stærri jeppa og völdum við það 
aftan í Pathfinder-inn sem við prófum hér að framan, en þetta er Hobby 610 UKF. Vagninn er 
6,55m X 2,50m að innan máli og er með svefnpláss fyrir 6 manns. Eldavélin er með þremur 
hellum og ísskápurinn er 140L, þá er mjög flott og stórt útdraganlegt búr í eldhúsinnréttingunni 
og þar að auki er allur lúxus sem hugsast getur í vagninum. Þá er vagninn með heitu og köldu 
vatni auk gólfhita og síðan með 400w spennistöð og með jafnvægisbúnaði sem gerir vagninn 
mjög góðan í drætti fyrir alla bíla sem á annað borð ráða við hann enda er þetta 2000kg vagn.
Reyndar myndi Honda CR-V með diesel vélinni ráða við svona vagn, en það er algerlega á 
mörkunum þar sem sá bíll er gerður fyrir 2000kg vagn með bremsum og þá mætti ekki bæta 
neinum farangri við í þennan Hobby vagn, þannig að við mælum með að þeir sem eru með 
jeppa á við Pathfinder eða sambærilega bíla skoði svona vagna enda er hér um algert luxus 
“einbýlishús” að ræða og frábær gripur fyrir þá sem vilja ferðast um landið með stæl.

Þó við höfum valið í þetta skiptið að fara í Víkurverk, Seglagerðina og Útilegumanninn, þá eru 
bæði Ellingsen og P Karlsson með umboð fyrir Adria, Hymer og LMC húsvagna og munum við 
fara og skoða það nánar fyrir næsta blað auk þess sem við munum skoða þá húsbíla sem eru 
á markaðnum og þá má ekki gleyma þeim mý mörgu aukahlutum sem eru til fyrir þessi tæki.
Ekki er hægt að draga vagna nema að hafa þar til gerð beisli á bílunum og þar koma sterkir inn 
þeir sem selja vagnana og einnig er hægt að láta umboðin sjá um að setja beislin á nýja bíla.
Víkurvagnar eru síðan eitt gamalt og gróið fyrirtæki sem sér um að setja beisli á bíla og eftir að 
hafa rætt við þá um beisli og hleðslu á bílum, þá sérstaklega á framdrifsbílum þá verðum við að 
láta það koma fram að venjuleg beisli eru ekki gerð fyrir meira en 75kg þunga sem á þeim hvílir.

Þetta þýðir einfaldlega að maður verður að skoða hvernig maður hleður húsvagninn og þá 
sérstaklega á framdrifsbíl.Þá skal líka athugað að fellhýsi eru oft með þyngdarpunktinn framar 
en hjólhýsi og eru líka oft þyngri en lítil hjólhýsi þannig að fólksbílar setjast oft á afturendann 
þegar þau eru komin aftan í þá og það er að sjálfsögðu mjög slæmt sérstaklega fyrir 
framdrifsbíla.

Þannig að endilega athugið hvernig þið hlaðið aftanívagnana sem þið eruð að draga.Við munum 
í næsta blaði halda áfram umfjöllun um ferðavagna og taka líka á húsbílum og skoða hvað er til 
af þeim.
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RIBbaldar er óformlegur félagsskapur þeirra sem hafa áhuga á og/eða eiga harðbotna slöngubátar en skammstöfunin RIB kemur 
úr ensku og stendur fyrir „Rigid inflatable boat“ og því þótti það ögrandi og spennandi að nota orðið RIBbaldar fyrir þennan 
félagsskap þar sem túlka má orðið til góðs og ills.

Það var fyrir nokkrum árum að nokkrir mættu í kaffi til Arnar Hjaltested ljósmyndara í gamla Ellingsen húsinu úti á Granda þar 
sem rætt var um að stofna félagsskap fyrir slöngubáta- og harðbotna slöngubátaeigendur og voru mættir yfir 10 manns, rætt var 
fyrir hvað félagið ætti að standa og hvert hlutverk þess ætti að vera, þótt ekki hafi verið úr eiginlegri stofnun félagsins hefur það 
engu að síður staðið fyrir ferðum og uppákomum og þjappað eigendum þessara tegunda báta saman.

Fyrsta ferðin var farin undir stjórn Ingólfs sem rekur SeaSafari í Reykjavík og var farið út í Þormóðssker í kakó og var siglt í einstakri 
veðurblíðu að kvöldlagi, við þessa ferð þá hefur Þormóðssker fengið ákveðinn sess í hugum þónokkurra manna og í ferð 2 ári 
síðar var farin vinnuferð þar sem vitinn var merktur fyrir ofan inngöngudyrnar og var grillað, að því loknu var haldið inná Mýrar 
nánar tiltekið í Straumfjörð þar sem hann var skoðaður, í þessa ferð var farið á þremur bátum og heppnaðist í alla staði mjög vel.

Stærsta ferð og uppákoma þessa óformlega félagsskapar er án efa helgarferð til Vestmannaeyja sem lengi hefur verið mekka 
slöngubáta og harðbotna slöngubáta menningarinnar en þar á bæ ganga þessir bátar daglega undir nafninu „tuðrur“ alls fóru 
4 bátar ofanaf „meginlandinu“ og tóku eyjamenn vel á móti hópnum og sigldu á móts við Herjólf sem flutti fólk, bíla og báta, á 
laugardeginum var svo haldið í heljarinnar siglingu um flestar úteyjar Vestmannaeyja undir góðri og frábærri stjórn eyjamanna, 
saga eyjanna voru gerð góð skil í hverju stoppi sem ýmist voru við eyjarnar eða hreinlega í hellum sumra þeirra, jafnvel var siglt 
undir sumar þessarar eyja og hápunktinum var svo náð þegar Surtsey var skoðuð og siglt í kringum hana, en ekki var farið í land 
þar sem það er bannað.

RIBbaldar



Ekki var nú allt búið því um kvöldið var grillað, spilað og sungið frameftir kvöldi og varðeldur var kveiktur, var þetta frábær endir á 
frábærri og skemmtilegri helgarferð sem vonandi verður aftur endurtekin fyrr en síðar.

Alls fóru um 10 bátar í þessa sigllingu um úteyjar Vestmannaeyja.

Undanfarin ár hafa björgunarsveitirnar haldið svokallaða Bátamessu við Faxaflóann og voru það félagar í sjóflokki 
Björgunarsveitarinnar Ársæls sem ruddu brautina 2008 þar sem björgunarsveitir komu með báta sína þar sem kynnt voru 
aðstæður viðkomandi björgunarsveitar sem hélt bátamessuna síðan var siglt og jefnvel gerðar samæfingar á sjó eftir þessa 
fyrstu Bátamessu að því loknu var haldið grill og menn spjölluðu um atburði dagsins og hvað betur mætti fara.  2009 var það 
Hjálparsveit Skáta Kópavogi sem hélt Bátamessuna sem var með hefðbundnu sniði nema þegar að bátarnir voru komnir aftur 
til Kópavogshafnar kom neyðarkall frá Akurey þar sem farþegabátur hafði strandað og má því með sanni segjast að líklega 
hefur útkallstími aldrei verið styttri og fleiri björgunarbátar til taks.  2010 Var komið að Hafnfirðingum að kynna sína starfsemi 
á Bátamessu sem endaði að grilluðum pylsum. 2011 tóku Björgunarsveit Suðurness og Björgunarsveitin Sigurvon sig saman og 
héldu Bátamessu sem haldin var í Sandgerði þar var skoðaður elsti björgunarbátur landsins sem félagar í Björgunarsveitinni 
Sigurvon eru að gera upp og hefur verið lengi en vonandi sjáum við það verkefni lokið fyrr en síðar, að grillveislunni lokinni 
sigldu hver til síns heima.  2012 voru Björgunarfélag Akraness og Björgunarsveitin Brák mótshaldarar, byrjað var á Akranesi þar 
sem boðið var uppá djús og nýsteiktar vöfflur áður en haldið var í siglingu til Þormóðsskers og þaðan til Borgarness þar sem 
Brákarmenn tóku á mót mönnum með heitu kaffi og kleinum siglt var undir Borgarfjarðarbrúna og kynntust menn þar miklum 
straumum sem gaman var að sigla í.



Saga utanborðsmótora spannar yfir 100 ár og var það vesturfari frá Noregi að nafni Ole Evinrude sem  fyrstur 
kemur með  utanborðsmótorinn árið 1908 og voru fyrstu 25 mótorarnir allir handsmíðaðir, síðan þá hafa Evinrude 
utanborðsmótorarnir verið í fararbroddi.  Til gamans má nefna að Ole Evinrude flutti vestur um haf frá Noregi 
þegar hann var 5 ára gamall og settist Evinrude fjölskyldan að í Wisconsin.

Það er svo um 30 árum síðar sem aðal keppinauturinn hefur starfsemi sína en það er Mercury og hafa þeir síðan 
leitt þróunina í heiminum.

Hér á eftir munum við fjalla um hina ýmsu utanborðs mótora frameliðendurna og hvar hægt er að kaupa þá.

Evinrude eru seldir hjá Ellingsen og eru fáanlegir frá 3,5 til 300 hestöfl  og eru tvígengis þ.e. tvígengisolíu er 
blandað í besnínið, vélarnar uppað 15 hestöflum eru með blöndungum en frá 25 hestöflum eru þeir búnir beinni 
innspýtingu.

Mercury eru seldir hjá Vélasölunni og eru fáanlegir frá 2,5 til 350 hestöfl og bjóða þeir  upp á þrjár útgáfur 
hefðbundnir mótorar fjórgengis ýmist með blöndung eða beinni innspýtingu og fer það eftir vélarstærð, þvínæst 
má nefna Optimax línuna sem er tvígengis mótorar með beinni innspýtingu og síðast en  ekki síst Verado línan sem 
er með keflablásara og eru í boði 4ra cylindra og 6 cylindra vélar.

Yamaha eru seldir hjá Arctic Trucks og eru fáanlegir frá 2,5 til 350 hestöfl og er línan fjórgengis en fáanleg er V6 lína 
tvígengis með beinni innspýtingu.

Suzuki eru seldir hjá Suzuki bílum og eru fáanlegir frá 2,5 til 300 hestöfl og er öll línan fjórgengis.  Suzuki hefur verið að innleiða „lean burn“ 
eldsneytiskerfi sem sparar mikið eldsneyti miðað við eldri fjórgengisvélar fyrirtækisins.

Tohatsu er seldir hjá Marás og eru þeir fáanlegir frá 2,5 til 140 hestöfl,Tohatsu býður uppá bæði tvígengis og fjörgengisvélar og eru vélar 
stærðirnar nokkuð mismunandi til að mynda er fjórgengislínan stærst 115 hestöfl meðan tvígengislínan er stærst 140 hestöfl.

Honda eru seldir hjá Bernhard og eru fáanlegir frá 2,3 til 225 hestöfl og er eingöngu fáanlegir fjórgengis en þess má geta að Honda voru fyrstir 
til að koma með fjórgengis utanborðsmótora á markað.

Sem að ofan greinir er flóran mikil og síðustu 15 ár hafa allir framleiðendurnir lagt í mikinn þróunar- og hönnunar kostnað sem hefur fært 
okkur betri og áreiðanlegri utanborðsmótora sem nýtist okkur til leiks og starfs svo ekki sé minnst á björgunarsveitir um allan heim þar sem 
utanborðsmótorar eru notaðir til að knýja þá áfram á haffletinum  hvort heldur er í góðu veðri eða í stórsjó.

Til að stikla aðeins á stóru mótorunum  þá voru til í landinu allnokkur fjöldi af 200 og 225 hestafla utanborðsvélum sem voru ýmist til 
nota á vinnubátum og einkabátum, það er svo 2006 sem pistlahöfundur kaupir Mercury Verado 275 hestafla utanborðsmótor til nota á 
skemmtibát sínum og það er svo 2011 sem fjórar Suzuki 300 hestafla vélar koma til landsins með farþegabátunum Jötunn sem staðsettur er í 
Vestmannaeyjum og Amma Sigga sem staðsett er á Húsavík, það má með sanni segja að Amma Sigga sé sú fljótasta í förum enda fer hún yfir 
50 hnúta hraða sem er  vel yfir 90 kílómetra hraði, það er svo á síðasta ári sem koma tvær Yamaha V8 350 hestafla utanborðsmótorar á Jóni 
Páli enda þótti nafn bátsins vel við hæfi miðað við þá krafta sem þeir geta losað úr læðingi, Jón Páll er staðsettur á Akureyri.

Utanborðsmótorar eru til margs hluta nytsamlegir og koma víða við sögu í dagsins önn svo sem við vötn, ár, um borð í íslenskum bátum, til 
nota í björgunarsveitarbátum og í skemmti- og atvinnubátum.

Utanborðsmótorar



Pontiac GTO er að flestra mati fyrsti Bandaríski “Muscle Car” bíllinn og var fyrst 
framleiddur 1964.  Nokkrar gerðir voru framleiddar af GTO sem er í raun Tempest (seinna 

LeMans) boddýið frá Pontiac. GTO-inn var hugarfóstur hins þekkta John DeLorean sem 
seinna framleiddi mjög merkilegan bíl undir sínu nafni, en á þessum árum var hann aðal 
verkfræðingur Pontiac.

DeLorean og Bill Collins yfirmaður vélamála hjá Pontiac hálfvegis svindluðu GTO-inum framhjá 
yfirstjórn GM sem hafði ákveðið að A-body GM yrði ekki með stærri vélar en 330cid eða 5.4L, 
en það gerðu þeir með því að hafa GTO sem aukapakka fyrir Tempest en GTO þýðir “Grand 
Tourer Homologated” og voru síðan til nokkrar undirgerðir af GTO.

Ein af þessum undir gerðum er svokallaður Royal Bobcar, en sá bíll kom með meðal annars 
breyttum vélarpakka.

Rúdólf Jóhannsson er einn af þeim sem á svona bíl.

Reyndar er bíllinn hans Rúdólfs 1965 módel, en það skiptir ekki máli þar sem við ætlum að 
fjalla um hann hér á eftir í máli og myndum.

GTO-inn hans Rúdólfs er eins og við sögðum hér að ofan 1965 árgerð, mótorinn er Pontiac 389 
cid (rúmtommur) sem gera 6.4L og er með svokölluðu “Tri Power”  sem þýðir að hún er búin 
þremur tveggja hólfa “Rochester” blöndungum og er þess vegna skráð 360 hestöfl.

Aftan á vélina boltast síðan Muncie M20 fjögra gíra beinskiptur kassi og aftast er síðan 
12.Bolta hásing með 3,30:1 drifhlutfalli og Posi track læsingu.

Bíllinn er svokölluð “Post “ útfærsla það er ekki hardtop og er einn af flottustu fyrstu kynslóðar 
GTO bílum sem til eru hér á landi.

Það hefur verið rúntað talsvert á tækinu en hann á ennþá eftir að koma og sýna okkur hvað 
svona tæki gerir á brautinni, en þessir bílar hreinlega áttu spyrnubrautirnar á árunum 1964-
1967.

Það var hins vegar stóri bróðir GTO bílsins sem átti hvað lengst hraðametið frá 0-60mílna 
hraða eð 3,6sek og fékk GTO-inn kramið “lánað” úr þeim bíl.

Bíllinn birtist á götunum eftir langa uppgerð árið 2004 og látum við nú myndunum eftir að 
segja frá þessum frábæra bíl.

Það er ekki verra að hafa einn af fyrstu “Muscle Car” bílunum akandi um götur borgarinnar og 
hvað þá þetta flotta eintak.

1965 
Pontiac GTO 

Royal Bobcat.



Ferðaklúbburinn 4X4 er 30 ára á 
þessu ári og í tilefni þess þá héldu 
félagar í honum sýningu á nokkrum 
fjallatækjum hjá Bílabúð Benna í 
síðasta mánuði.

Mótor & Sport var að sjálfsögðu á 
staðnum og myndaði herlegheitin 
sem sjá má hér að neðan.

Ferðaklúbburinn 4X4 Sýning



Ferðaklúbburinn 4X4 Sýning

B L A C K  E D I T I O N



Komdu bílnum 
í stand fyrir sumarið
Bjóðum gæðadekk í öllum verðfl okkum

Öryggi

mýkt og

ending

Bílabúð Benna dekkjaþjónusta
Tangarhöfða 8 • Sími: 590 2045 
Þjónustuborð: 590 2000 

Reykjavík • Fiskislóð 30 • Sími: 561 4110
Reykjavík • Grjóthálsi 10 • Sími: 561 4200
Reykjanesbæ • Njarðarbraut 9 • Sími: 420 3333

Umboðsmenn um land allt
www.benni.is
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