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S
læmt ástand vega í höfuðborginni, öðru þétt-
býli og á þjóðvegum landsins hefur ekki farið 
fram hjá neinum að undanförnu. Ökumenn í 
höfuðborginni eru þessa daga í stöðugu svigi 
við að forðast sífjölgandi holur og talsvert tjón 
hefur hlotist af þessu ástandi í vetur, en vega-
kerfið hefur aldrei verið í verra ástandi en nú. 

Ástand vega í dreifbýli hefur einnig versnað og margir 
vegir orðnir beinlínis hættulegir og búast má við fjölgun 
slysa á þeim að óbreyttu ástandi gefnu. Ný samgönguáætl-
un er í smíðum fyrir árin 2015 til 2018 og þar er við fyrstu 
sýn ekki gert ráð fyrir að snúa þessari þróun hratt við og 
því má allt eins búast við því að vegakerfi landsins hnigni 
áfram. 

Lítill hluti skatttekna í vegagerð
Í upplýsingum frá FÍB kemur fram að um 22 milljarðar 
króna eru áætlaðir til vegaframkvæmda og viðhalds í ár. 
Á sama tíma eru tekjur ríkisins af bílum og umferð 60 
milljarðar á ári og því fara ekki nema um 37% af tekj-
unum í vegaframkvæmdir sem ættu þó að fullu að fara í 

að bæta og halda vegakerfinu við, en til þess voru þessir 
skattar og gjöld hugsaðir. Það fara því 38 milljarðar úr 
vasa bíleigenda í aðra starfsemi ríkisins og þó svo gott sé 
að bæta heilbrigðiskerfi og skólakerfi á landinu, þá er eðli-
leg krafa bíleigenda að þessari þróun verði snúið við.

Fé Vegagerðarinnar fer í fleira en vegagerð og viðhald
Af þeim fjármunum sem Vegagerðin hefur úr að spila 
fer einnig umtalsvert fjármagn til ferjuflutninga eins og 
til Herjólfs og Landeyjahafnar, Baldurs sem siglir yfir 
Breiðafjörð og fleiri ferja. Einnig fer fjármagn til sérleyf-
ishafa í almenningssamgöngum. Þá er á vegaáætlun búið 
að setja til hliðar 1,5 milljarð króna til gangagerðar milli 
Bakka og Húsavíkur vegna stóriðju á Bakka og er þar 
ekki um að ræða veg sem almenningur eða ferðamenn í 
landinu munu nota að neinu marki. 

Allt � ármagn til ríkisins og ekkert til sveitarfélaga
Vegna þessa slæma ástands vegakerfisins um þessar 
mundir hefur eðlilega myndast umræða um þá stað-
reynd að allar tekjur af bílum renna til ríkisins, en ekk-

ert til sveitarfélaganna í landinu. Stór hluti vegakerf-
isins er samt á ábyrgð þeirra. Borgarstjórinn í Reykja-
vík, Dagur B. Eggertsson, benti á þessa staðreynd nýlega 
og hafa aðrir sveitarstjórnarmenn tekið undir sjónarmið 
hans í ljósi mikillar fjárþarfar sveitarfélaganna og að þau 
geti ekki staðið undir kostnaðinum við viðhald vega innan 
þeirra. Svo virðist sem lítill áhugi sé meðal kjörinna full-
trúa á Alþingi að bæta úr þessari stöðu.

Nokkur aukning á malbikun í sumar
Í samtali við Gunnar Örn Erlingsson, deildarstjóra fram-
kvæmdadeildar Hlaðbær Colas, sem er eitt þeirra fyrir-
tækja sem séð hefur um malbikun á landinu, kom fram að 
vænta megi nokkurrar aukningar á malbikun á suðvestur-
horni landsins. Nýlegt útboð Vegagerðarinnar hljóðar upp 
á 200.000 fermetra lagningu í ár, en var 146.000 fermetr-
ar í fyrra. Reykjavík boðaði á Iðnþingi um daginn tvöföld-
un fjármagns til vegagerðar, en sveitarfélögin Kópavogur, 
Hafnarfjörður og Garðabær hafa ekki enn boðið út mal-
bikun, en Gunnar gerði ekki ráð fyrir mikilli aukningu hjá 
þessum sveitarfélögum.

ERU BÍLEIGENDUR HLUNNFARNIR?
22 milljarðar af 60 milljarða tekjum af bílum á ári fara í vegabætur eða aðeins 37% af álögðum sköttum á bíla.

Reynsluakstur Subaru Outback og 
Skoda Octavia Scout

Áhrif Bandaríkjanna á bílaiðnaðinn
Miklu ódýrari RAV4 með framhjóladrifi

Ford S-Max les á hraðaskilti M
Y

N
D

/V
ILH

E
LM

VERÐLÆKKUN
Á EXIDE RAFGEYMUM
Nýjar birgðir á lager af áreiðanlegum og traustum rafgeymum, nú á lækkuðu 
verði vegna niðurfellingar vörugjalds. Fáanlegir í öllum stærðum og gerðum.
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Alice Ramsey keyrði þvert yfi r Bandaríkin fyrst allra í sögunni.

Í tveimur síðustu greinum mínum 
fór ég yfir söguleg gildi bílaiðnað-
arins í Japan og Þýskalandi en nú 
er röðin komin að Bandaríkjum 
Norður-Ameríku. Hvers vegna 
varð bandaríski bílamarkaður-
inn svona mikilvægur og hvernig 
stendur hann í dag?

Helstu bílaframleiðendur 
Bandaríkjanna
● Chrysler Corporation: Einn af 

„stóru þremur“ bílaframleiðend-
um Bandaríkjanna. Eiga Dodge, 
Jeep og Ram bifreiðamerkin en 
eru í eigu FIAT frá Ítalíu.

● Ford Motor Company: Einn af 
„stóru þremur“ bílaframleiðend-
um Bandaríkjanna. Eiga Lin-
coln bifreiðamerkið en eru einn-
ig með sérstæðar deildir í Bret-
landi, Þýskalandi og Ástralíu. 
Fyrsti bílaframleiðandinn sem 
fjöldaframleiddi bíla.

● General Motors Corporation 
(GM): Einn af „stóru þrem-
ur“ bílaframleiðendum Banda-
ríkjanna. Eiga Buick, Cadillac, 
Chevrolet, GMC, Holden, Opel 
og Vauxhall. Stærsti bílafram-
leiðandi Bandaríkjanna og var 
jafnframt stærsti bílaframleið-
andi heims í 77 ár.

● Tesla Motors: Frægasti fram-
leiðandi rafbíla í heiminum en 
jafnframt eitt af yngri bíla-
merkjum.

Litið til upphafsins
Í lok 19. aldar voru ýmsar tilraun-
ir gerðar í smíði fyrstu sjálfrenni-
reiðanna. Sá sem er talinn hafa 
fyrstur Bandaríkjamanna sett 
saman véldrifna bifreið var Charl-
es Edgar Duryea árið 1893. Sjálf-
ur stofnandi Ford Motor Company, 
Henry Ford, smíðaði sinn fyrsta 
bíl þremur árum síðar en stofnaði 
svo fyrirtæki sitt 1903. Í kringum 
aldamótin spruttu upp bílafyrir-
tæki eins og gorkúlur í Bandaríkj-
unum. Bíllinn í þá daga var algjör 
munaðarvara. 

Þeir sem áttu bifreiðar voru 
mjög efnaðir og notuðu bílinn 
meira sem leikfang heldur en far-
artæki. Vegirnir í þá daga voru 
alls ekki ætlaðir bílum. Þeir voru 
yfirleitt grófir malarvegir ætlað-
ir hestum og hestvögnum. Lögin 
voru í þágu hestanna. Meðal ann-
ars voru lög um að ef bíllinn þinn 
hræddi hest við vinnu sína áttir 
þú að nema staðar og taka bíl 
þinn í sundur fyrir framan hest-
inn. Þegar hesturinn var orð-
inn nógu rólegur til að halda ferð 
sinni áfram gast þú sett bílinn þinn 
aftur saman og haldið áfram þína 
leið.

Ökuþórar verða til
Um aldamótin voru innan við 

8.000 bílar í Bandaríkjunum. Um 
leið og nokkrir bílar voru komn-
ir á götuna fór fólk að keppa á 
þeim til að sjá hver átti hraðasta 
bílinn en sú hegðun hefur alltaf 
loðað við Bandaríkjamenn. Willi-
am K. Vander bilt var einn þeirra 
sem hafði vel efni á að eignast bif-
reið. Hann fæddist inn í mikil auð-
æfi í New York borg og lék sér 
með farartæki og hraða allt sitt líf. 
Hann eignaðist fjölmarga bíla og 
árið 1904 náði hann því afreki að 
verða hraðasti maður á þurru landi 
þegar hann náði tæplega 149 km/
klst. á Mercedes-Benz bifreið. 

Hann ferðaðist reglulega til Evr-
ópu og varð þar vitni að skipulögð-
um kappakstri sem honum fannst 
heillandi. Hann ákvað þess vegna 
sama ár að stofna til fyrstu alvöru 
kappaksturskeppninnar í Banda-
ríkjunum, Vanderbilt Cup. Þar með 
kveikti hann gríðarlegan áhuga 
New York-búa á bílum en keppnin 
var mjög vinsæl. Ökuþórar komu 
jafnvel frá Evrópu til að keppa í 
Vanderbilt Cup og allir helstu bíla-
framleiðendur tóku þátt til þess að 
koma bílum sínum á framfæri, auk 
þess sem peningaverðlaunin voru 
mjög há. Einnig sama ár, 1904, 
komu út Pope-Waverley rafbílarn-
ir. Hingað til voru bílar almennt 
bensíndrifnir en Pope-Waverley 
áttu að henta konum betur þar sem 
þeir voru hljóðlátir, viðhaldsfríir 
og komust ekki of hratt.

Ofurkonan á Maxwell
Árið 1909 gerðust undur og stór-
merki þegar Alice Ramsey, 22 
ára húsfrú, ásamt þremur öðrum 
konum keyrði þvert yfir Bandarík-
in í fyrsta sinn í sögunni á Max-
well bifreið. Þetta var líklega ein 
besta auglýsingaherferð allra tíma 
því að ferðin sýndi fram á styrk-
leika Maxwell-bíla auk þess að 
sýna að þeir voru nógu einfaldir í 
akstri fyrir konur sem þótti mikið 
atriði í þá daga.

Almúginn getur keypt bíl
Hinn sauðsvarti almúgi átti ekki 
möguleika á að eignast einkabíl 
fyrr en hinn byltingarkenndi Ford 
Model T kom út árið 1908. Sá bíll 
var hugarfóstur Henry Ford og átti 
að vera fyrsti bíll fólksins. Hann 
var ódýr í kaupum og rekstri, al-
gengur og einfalt var að gera við 
hann sjálfur. Þetta var allt mögu-
legt út af því að hann var fyrsti 
bíllinn sem fjöldaframleiddur var 
í stórum stíl. Á tímabili var meira 
en helmingur allra framleiddra 
bíla Model T og má segja að þá 
fyrst hafi bandaríska þjóðin orðið 
ástfangin af hugmyndinni að bíln-
um. Nú gat hver fjölskylda öðlast 
það frelsi að geta ferðast um landið 
og öll erindi tóku styttri tíma. 

Bændur höfðu nú loksins farar-
tæki til að skjótast í verslunarferð-

ir og aðstoða við vinnuna ásamt 
því að heimavinnandi húsmæð-
ur fengu loks tækifæri til að kom-
ast út úr húsi og jafnvel út fyrir 
lóðamörkin. Henry Ford fékk eina 
snilldarhugmyndina enn þegar 
hann fékk allra besta fólk og búnað 
kvikmyndaheimsins til að útbúa 
vikuleg fræðslu- og auglýsinga-
myndbönd sem sýnd voru í flest-
um bíóhúsum til að fræða fólk um 
nýjungar og viðbætur sem það gat 
fengið á bílinn sinn ásamt því að 
kenna því á alls konar kosti bílsins. 

Ný vandamál urðu til við það að 
bíll var nú á hverju heimili. Vegir 
voru enn þá mjög frumstæðir og 
fóru þeir illa með bílana ásamt því 
að færðin gat orðið slæm í vondu 
veðri. Henry Ford átti stóran þátt 
í því að fyrstu malbikuðu vegirn-
ir voru lagðir. Sá allra lengsti var 
Lincoln Highway sem náði þvert 
yfir Bandaríkin á milli austur- 
og vesturstrandar. Sem var ein-
mitt leiðin sem Alice Ramsey fór á 
Maxwell-bílnum, en sá vegur þótti 
svo mikilvægur að hann var lagður 
fyrst, mílu fyrir mílu.

GM vildi bita af kökunni
General Motors, með William Dur-
ant í fararbroddi, byrjaði sem 
Buick. Á næstu árum keypti Dur-
ant upp 20 fyrirtæki, m.a. Olds-
mobile, Cadillac og Pontiac. 
Nokkrum árum síðar keypti hann 
Opel, Vauxhall og loks Chevrolet. 
GM tók næsta skrefið á eftir Ford í 
fjöldaframleiðslu bifreiða með því 
að kynna til leiks minni og ódýrari 
útgáfu af Cadillac sem hét LaSalle. 
Hann kom út sama ár og  hætt var 
framleiðslu á Model T, 1927, og var 
hannaður af sannri ofur stjörnu 
bransans, Harley Earl. Earl hafði 
fengið orð á sér sem færasti bíla-
hönnuður Bandaríkjanna sem 
hannaði og smíðaði mikilfenglega 
bíla fyrir fína og fræga fólkið. 

Forstjóri GM, Alfred Sloan, sá 
hæfileika Earls og réð hann sem 
yfirmann hönnunardeildar GM. 
LaSalle seldist mjög vel og varð 
næstum jafn vinsæll og Model T 
hafði verið seinustu tvo áratugi. 
Ástæðan fyrir þessu er að nú var 
fólk orðið mun meðvitaðra um 
hönnun og stíl. Allir vildu láta sjá 
sig á fallega hönnuðum bíl og var 
LaSalle einn fáanlegur á viðráðan-
legu verði. Á meðan Model T var 
hannaður af verkfræðingum til að 
hafa hann sem hagkvæmastan og 
ódýrastan var LaSalle með mjúkar 
línur og djúpa liti. 

Fólki brá mikið þegar Henry 
Ford tilkynnti að hann myndi 
hætta framleiðslu á Model T og 
beið fólk í mikilli eftirvæntingu 
eftir tilkynningu um arftaka 
Model T. Sú tilkynning kom 
ekki strax því að Henry Ford 
var varla byrjaður að hugsa út 
í næstu módellínu. Verksmiðjur 

Ford hættu framleiðslu í rúmt 
hálft ár. Arftakinn, Model A, 
kom út í desember 1927 og seld-
ist strax upp. Verksmiðjurnar 
önnuðu engan veginn gríðar-
legri eftirspurn en þó eftir rúmt 
ár höfðu selst milljón stykki. 
Model A var öllu álitlegri bíll en 
Model T. Hann var fagurfræði-
lega hannaður í þetta skiptið, 
fékkst í nokkrum útfærslum og 
fallegum litum. Ford hafði hitt 
í mark í annað sinn með því að 
hlusta á hvað almúginn vildi.

Kreppan mikla 1930
Kreppan skall á og fólk taldi sig 
ekki geta verið án bílsins. Það var 
tilbúið að fórna ýmsu öðru áður 
en að bíllinn fékk að fjúka. Alla 
langaði í bíl og flestir áttu bíl, sem 
hafði áhrif út á við. Þjóðvegasal-
erni, skyndibitastaðir með bílalúgu 
og bílabíó spruttu upp eins og gor-
kúlur. Fólk vildi verja sem mestum 
tíma í bílunum sínum enda kostaði 
bensínið mjög lítið í þá daga.

Streamlining
Chrysler Airflow vakti upp hönn-
unarbyltingu árið 1934 en hann 
var fyrsti bandaríski bíllinn sem 
hafði verið hannaður í vindgöng-
um og leit hann allt öðruvísi út en 
allir bílar sem framleiddir höfðu 
verið fram að þessu. Hann var 
með stóra yfirbyggingu og öll ljós 
og bretti voru partur af yfirbygg-
ingunni í staðinn fyrir að vera fest 
utan á bílinn. Hann seldist ekki 
vel, enda þótti hann heldur ólagleg-
ur, en bílahönnuðir og verkfræð-
ingar hinna bílaframleiðandanna 
tóku andköf. 

Hér eftir voru bílar almennt 
hannaðir eftir grunnhugmyndinni 
af Airflow, bæði útlitslega og verk-
fræðilega séð. Um það leyti þegar 
Chrysler Airflow varð til greip um 
sig æði á framtíðinni í Bandaríkj-
unum. Allt frá húsgögnum upp í 
stærðarinnar byggingar urðu í lag-

inu eins og fólk sá framtíðina fyrir 
sér og farartæki voru engin undan-
tekning. Farartæki voru nú hönnuð 
til að kljúfa loftið á sem hagkvæm-
astan hátt og yfirleitt í vindgöng-
um. Sú hönnun var kölluð Stream-
lining.

Seinni heimstyrjöld hafði áhrif
Þegar Bandaríkin tóku þátt í 
seinni heimstyrjöldinni staðnaði 
öll bílaframleiðsla. Eins og í öðrum 
löndum sem tóku þátt í stríðinu 
voru verksmiðjur notaðar til fram-
leiðslu á hergögnum. Chevrolet 
framleiddi hertrukka og vélar í 
stærri herflugvélar. Cadillac fram-
leiddi vélar í M5-skriðdrekann og 
parta í flugvélar. Buick framleiddi 
Hellcat Tank Destroyer. Stude-
baker framleiddi vélarnar í Flying 
Fortress. 

Henry Ford sagðist geta fjölda-
framleitt herfarartæki og þá ef 
til vill flugvélar, en enginn trúði 
honum. Hann endaði á því að 
geta framleitt sprengjuflugvél á 
klukkustund allan sólarhringinn.
Yfirvöld í Bandaríkjunum settu af 
stað hönnunarkeppni á herjeppa. 
Nokkur fyrirtæki tóku þátt en 
bjuggust flestir við að Ford myndi 
vinna. Willys Overland vann og fór 
Willys-herjeppinn í framleiðslu. 
Fljótt kom í ljós að Willys myndi 
alls ekki ná að framleiða jeppann 
nógu hratt svo að samningurinn 
endaði í höndum Ford sem náði að 
framleiða 30 jeppa á klukkustund 
hannaða af Willys Overland.

Sigrinum fagnað
Eftir stríð greip um sig meira bíla-
æði í Bandaríkjunum en nokkru 
sinni fyrr. Hermenn sem nýkomnir 
voru heim fóru fljótt að leita sér að 
bílum til að eignast. Það voru hins 
vegar engir nýir bílar til. Allar 
bílaverksmiðjur voru núna útbún-
ar til að framleiða hergögn og þeir 
fáu bílar sem voru fáanlegir nýir 
voru hannaðir áður en stríðið 

ÁHRIF BANDARÍKJANNA Í BÍLIÐNAÐINN Í BÍLIÐNAÐINN
Bandaríkin hafa markað djúp spor í bílasöguna og á tímabili voru framleiddir fleiri bílar af Ford Model T 
gerð en öllum öðrum bíltegundum samanlagt. Bandarískum bílasmiðum hefur þó oft orðið á í messunni.



SUBARU FORESTER SUBARU OUTBACK

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT
Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í hugann. Lágur 
þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með tölvustýrðri stöðugleikastýringu 
er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

Subaru XV BOXER, bensín, sjálfskiptur 
Verð 5.090.000 kr.
Eyðsla 6,6 l/100 km*

Forester PREMIUM BOXER, dísil, sjálfskiptur
Verð 6.090.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

Outback PREMIUM BOXER, sjálfskiptur
Með öryggismyndavélum
Verð 6.290.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

ER ÖRUGGUR VALKOSTUR
NÝR SUBARU
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byrjaði. Árið 1949 voru hjólin 
farin að snúast að nýju og fyrstu 
bílarnir af nýjustu kynslóð byrj-
uðu að streyma úr verksmiðjun-
um. Sigur Bandaríkjanna í stríð-
inu, líkt og ósigur Japana og Þjóð-
verja sem ég hef skrifað um áður, 
hafði mikil áhrif á anda þjóðar-
innar. Ólíkt því sem varð í Japan 
og Þýskalandi stækkaði allt, fékk 
á sig skærari lit, glansaði og raf-
væddist. Það átti sérstaklega við 
um bílana. Þeir urðu mjög stór-
ir og héldu áfram að stækka næstu 
2-3 áratugina. Þeir fengu á sig sí-
fellt stærri og fleiri krómaða parta 
og litirnir urðu djarfari. Allt varð 
rafdrifið í dýrari bílunum og sjálf-
skipting haslaði sér völl. 

GM hélt árlega gríðarlega íburð-
armikla bílasýningu í New York til 
að sýna nýjustu týpur bíla sinna 
hannaða af Harley Earl. Það komu 
nýir bílar á hverju ári, sem þýddi 
að bílar seinasta árs voru orðnir 
úreltir og það skilaði sér til fólks-
ins. Allir þurftu nú að eignast nýj-
ustu árgerðina því hún var svo 
miklu betri en sú sem á undan var. 
Ford var heldur eftir á í hönnun og 
dró þess vegna úr sölu þeirra. Ford 
ætlaði að endurheimta efsta sætið 
með því að gera bíla sína öruggari. 
Þeir settu svamp í innréttingar til 
að minnka höggið við árekstur og 
einnig bílbelti, ásamt því að byrja 
með árekstraprófanir, en fólki 
hreinlega stóð alveg á sama. Það 
vildi bara stóra, djarfa og glans-
andi bíla með stórum vélum. 

Eftir því sem bílar stækkuðu, 
stækkuðu líka uggarnir aftan á 
flottustu bílunum. Uggarnir (fins) 
áttu að vinna á móti loftmótstöðu, 
að sögn framleiðenda, en voru í 
raun bara það sem fólkið þráði. 
Bíllinn með stærstu uggana sem 
markaði endalok þessa tímabils 
var jafnframt seinasti bíll sem 
Harley Earl hannaði. Það var hinn 
5,7 m langi, 2.300 kg þungi, 325 
hestafla, al-rafdrifni og sjálfskipti 
Cadillac De Ville.

Hraðbrautir og unglingar
Nú voru bílarnir svo margir að 
þeir reyndu á þolmörk bandaríska 
vegakerfisins. Fólk sat í umferðar-
teppu á leið til vinnu og svo aftur 
frá vinnu. Yfirvöld og stéttarfélög 
gerðu sér grein fyrir vandamálinu 
og var 186 milljörðum Bandaríkja-
dala hiklaust eytt í smíði hrað-
brauta. Gamlir bílar voru orðnir 
svo ódýrir að ungt fólk gat keypt 
þá. Það átti hlut í að búa til nýyrð-
ið „unglingar“ sem var áður til-
tölulega óþekkt. Nýr andi í samfé-
laginu, aukið frelsi með bílaeign og 
rokktónlist ýttu undir stjórnleysi 
ungmenna á þessum tíma. 

Ungmenni fengu sér gamla 
ónýta bíla, gerðu þá upp og voru 
frá heimilinu heilu næturnar á 
rúntinum. Kvikmyndaiðnaður-
inn tók við sér og léku Marlon 
Brando og James Dean ásamt ótal 
fleiri leikurum þessi nýju hlut-
verk „unglinganna“. Ungir menn 
fengu sér gjarnan hræódýr hræ 
af t.d. Ford Model A, rifu bílana í 
sundur og smíðuðu sína eigin öfl-
ugri, léttari og hættulegri útgáfu 
af bílnum sem gat jafnvel verið 
óþekkjanlegur eftir breytinguna. 
Þessi flokkur breyttra bíla fékk 
snemma nafnið Hot Rods og var 
eitt vinsælasta tímarit Bandaríkj-
anna um áratugaskeið einmitt til-
einkað þeim. 

Með tilkomu Hot Rods urðu 
götuspyrnur algengar. Þær voru 
bæði hættulegar og ólöglegar. 
Þess vegna urðu til skipulagðar 
kvartmílukeppnir á nýjum kvart-
mílubrautum sem gerðu spyrn-
ur bæði löglegar og að íþrótt. Upp 
úr Hot Rods fóru bílaframleið-
endur að hanna hraðari, hrárri 
og grófari útgáfur af bílum. Þeir 
voru tveggja dyra, frekar stórir 
og með stóra V8-vél sem var ekki 
feimin við að láta heyrast í sér. 
Muscle Cars eða vöðvabílar urðu 
til. Helstu goðsagnir bandaríska 
bílaiðnaðarins eru vöðvabílar, t.d. 
Ford Mustang, Dodge Challenger, 
Chevrolet Camaro og svo lengi 
mætti telja.

Innrás sæta Þjóðverjans 
og litlu Japananna
Einn mikilvægasti bíll í sögu 
Bandaríkjanna var ekki banda-

rískur. Árið 1949 kom fyrsta 
Volkswagen Beetle, eða Bug eins 
og Bandaríkjamenn kalla hann, 
yfir Atlantshafið. Bjallan seldist 
ekki vel í fyrstu, var frekar að-
hlátursefni hjá Kananum sem var 
vanur helmingi stærri bílum með 
fimmfalt stærri vélum. Á sjötta 
áratug seinustu aldar sótti Bjallan 
þó í sig veðrið í Bandaríkjunum 
því hún byrjaði að mokseljast. Há-
skólakrakkar þurftu bíla sem voru 
ódýrir í alla staði og fyrr en varði 
voru háskólabílastæðin full af 
Bjöllum. Við þeim tóku hipparn-
ir, sem voru gríðarlega hrifnir af 
ímyndinni sem Bjallan hafði. Árið 
1957 var haldin fyrsta sýningin á 
innfluttum bílum í Bandaríkjun-
um og birtust tveir pínulitlir jap-
anskir kandídatar á sýningar-
gólfinu; Toyota Bluebird og Dats-
un Fairlady. Þeim var ekki tekið 
vel enda hentuðu þeir engan veg-
inn bandarískum aðstæðum. Dats-
un seldi einungis 52 bíla í öllum 
Bandaríkjunum árið 1958. 

Manni að nafni Yutaka Kata-
yama var falið það ómögulega 
verkefni að búa til net umboða 
um Bandaríkin og rífa upp sölu 
Datsun. En hann kunni ekki einu 
sinni ensku. Katayama gekk sjálf-
ur á milli bílasala og bauð eigend-
um þeirra að selja glænýja Dats-
un. Flestir neituðu en örfáir voru 
til í að láta á það reyna. Bílarn-
ir voru þróaðir fyrir bandarískar 
aðstæður á örfáum mánuðum og 
var Bjallan alltaf viðmiðið. Henni 
hafði gengið vel á þessum mark-
aði og þess vegna var sjálfsagt að 
miða út frá henni. Eftir örskamm-
an þróunartíma fengu bílasölurn-
ar glænýja Datsun sem fór hægt 
og rólega að seljast. Bílasölurnar 
breyttust í umboð, sala jókst og 
peningarnir flæddu inn. 

Það var svo árið 1973 þegar 
sala japanskra bíla rauk upp úr 
öllu valdi út af olíukrísunni svo-
kölluðu. Bensín varð skyndilega 
svo dýrt að biðraðir mynduðust 
við þær bensínstöðvar sem buðu 
enn þá upp á bensín og dælurn-
ar tæmdust á endanum. Japönsku 
bílarnir eyddu að minnsta kosti 
helmingi minna bensíni en þeir 
bandarísku og yfirleitt gott betur 
en það. Þeir ruku upp í bæði sölu 
og verði og bensínhákar hættu að 
seljast. Talað var um að ekki væri 
hægt að gefa nýjan Cadillac því 
enginn gat rekið hann. Eigendur 
bílasalanna sem tekið höfðu þá 
áhættu að selja Datsun og Toyota 
urðu mjög efnaðir og úr varð eitt 
gæfusamasta millilandasamstarf 
sem vitað er um. 

Það sem bætti ímynd japanskra 
bíla var að þeir voru gríðarlega 
mikið vandaðri en þeir banda-
rísku. Þeir voru vanalega ekki 
eins vel útbúnir, enda voru þeir 
talsvert ódýrari, en þeir voru 
mikið hagkvæmari, ódýrari í 
rekstri og þurftu miklu minna 
viðhald. Bandarískir bílar höfðu 
versnað til muna. Bandarískum 
framleiðendum hafði gengið svo 
vel í svo langan tíma að þeir voru 
hættir að vanda sig. Bílar þeirra 
voru þekktir fyrir það að vera 
hlaðnir tækni en hún átti það svo 
til að bila jafnóðum. Þeir skil-
uðu litlu afli út úr stórum vélum, 
eyddu gríðarlega miklu elds-
neyti, voru orðnir of stórir og allir 
aksturs eiginleikar voru úr sög-
unni sökum þyngdar. 

Þetta ýtti hinum almenna bíla-

kaupanda enn frekar í átt að jap-
önsku bílunum. Frægt dæmi 
var þegar maður að nafni Eddie 
Campos keypti sér Lincoln Cont-
inental 1970 árgerð og bíllinn 
hætti að virka eftir 11 km akst-
ur. Eftir það var bíllinn ýmist inni 
á verkstæði eða bilaður við veg-
kantinn. Eftir að umboðið sagð-
ist ekki geta gert meira fyrir hann 
ákvað hann að leggja bílnum fyrir 
framan verksmiðjuna þar sem 
Ford- og Lincoln-bílar eru fram-
leiddir og kveikti í honum. Sagan 
um Eddie Campos fór um eins 
og eldur í sinu og kynti undir bál 
samlanda hans sem voru orðnir 
hundleiðir á litlum gæðum banda-
rískra bíla og keyptu næst jap-
anskt. Það skrítna er að þegar 
bæði japönsk og þýsk bílafyrir-
tæki voru gjörsamlega búin að 
tröllríða bandaríska markaðn-
um var frekar stutt liðið frá því 
að þessar þjóðir voru í stríði við 
Bandaríkin.

Áföllin urðu fleiri
Eftir þetta mikla högg hafa 
bandarískir bílaframleiðendur 
reynt eftir bestu getu að ná sér 
aftur á strik, bæði í gæðum og 
sölu. Á því tímabili hafa margir 
framleiðendur heyrt sögunni 
til og þeir framleiðendur sem 
eftir standa hafa þurft að ganga 
í gegnum alls kyns örðugleika. 
Stærstur þeirra var þegar meng-
un varð svo mikil í stórborgum 
að hún fór iðulega vel yfir hættu-
mörk og skyggni varð slæmt. 
Eitthvað þurfti að gera í þessu og 
bjó ríkisstjórnin til lög varðandi 
eyðslu og mengun og hafa bíla-
framleiðendur seinustu áratugi 
fyrst og fremst keppst við að láta 
bíla sína eyða og menga minna. 

Ekki virtist líklegt að bílaeign 
myndi minnka. Um miðjan 9. ára-
tug seinustu aldar hækkaði olíu-
verð aftur sem varð aftur sem 
kjaftshögg á bandarísku fram-
leiðendurna. Þess vegna kemur 
eflaust svolítið á óvart að í enda 
9. áratugarins og á þeim 10. greip 
um sig jeppaæði í Bandaríkjun-
um sem fylgdi svo eftir hingað til 
Íslands og jafnvel til meginlands 
Evrópu. Stóru þrír bílaframleið-
endur Bandaríkjanna, Chrysler, 
Ford og GM, fjárfestu mikið utan 
landsteinanna á 9. og 10. áratugn-
um. Þeir keyptu upp mörg lítil 
fyrirtæki, meðal annars Volvo, 
Saab, Aston Martin, Jaguar og 
Rover ásamt því að kaupa hlut í 
stórum framleiðendum, eins og 
FIAT, Subaru, Mitsubishi, Suzuki 
og fleirum. 

Þegar kreppan skall á árið 
2008 var olíuverð mjög hátt sem 
varð tvöfalt áfall fyrir stóru 
þrjá framleiðendurna. Til þess 
að halda lífi seldu þeir meira og 
minna allt sem þeir höfðu keypt 
upp nokkrum árum áður. GM og 
Chrysler fóru á hausinn og bjarg-
aði bandaríska ríkið þeim með 
fjárhagsaðstoð. GM fékk marg-
falt meiri aðstoð enda tók FIAT 
Chrysler yfir. Ford var eini 
framleiðandinn sem lifði herleg-
heitin af en þó bara rétt svo með 
því að selja nánast allt stórveld-
ið sem þeir höfðu skapað. Síðan 
þá hafa hlutirnir þróast ótrúlega 
hratt. Allir þrír framleiðend-
ur standa betur í dag, framleiða 
mikið betri bíla og framtíð þeirra 
er mun bjartari en hún var fyrir 
nokkrum árum.

AKSTURSÍÞRÓTTIR
NASCAR
Akstursíþróttir eru nokkuð vinsælar í Bandaríkjunum en ein þeirra er alveg sér-
stakt fyrirbæri sem þekkist ekki annars staðar í heiminum. Þegar áfengissala var 
bönnuð í Bandaríkjunum voru landasalar hröðustu ökumennirnir í landinu. Þeir 
breyttu bílunum sínum til að vera tilbúnir til að stinga yfirvöld af ef þeir kæmust í 
hann krappann. Snemma fóru landasalarnir í mið- og suðurríkjum Bandaríkjanna 
að keppa sín í milli til að úrskurða hver ætti hraðskreiðasta bílinn. Þetta var gjarn-
an gert á frídögum um helgar og færðist með tímanum frá götum yfir á stór mal-
arplön þar sem þeir óku í hringi. Loks varð til NASCAR-keppnin. Næstu áratugi 
stækkaði áhorfendaskarinn og hann færðist úr grasbrekkum í áhorfendastúkur.

SÖGULEGIR BÍLAR
Ford Model T:
Fyrsti „bíll fólksins“. Fyrsti fjöldaframleiddi bíllinn í stórum stíl og á tímabili voru 
framleiddir fleiri bílar af Model T gerð en samanlagt af öllum öðrum bíltegund-
um í heiminum. Model T gaf bandarísku þjóðinni frelsi því að hann var fyrsti bíll-
inn sem almennur borgari hafði efni á að kaupa og reka. Hann var frekar einfald-
ur í smíðum og var hægt að fá alls kyns aukahluti á hann til að hjálpa við land-
búnað til dæmis og fleira.

Willys Jeep:
Fyrsti almenni-
legi jeppinn. Orðið 
„jeppi“ varð meira 
að segja til vegna 
hans. Willys átti þó 
nokkurn þátt í vel-
gengni bandaríska 
hersins í marga 
áratugi og seld-
ist vel til almennra 
borgara sem bæði 
landbúnaðar-
tæki og farartæki í 
sveitinni.

Chrysler Airflow:
Einn af fyrstu bílunum sem var í laginu eins og bílar eru í dag. Hann var hlaðinn 
nýrri tækni og nýrri hugsun. Hann var ekki byggður á grind eins og nánast allir 
bílar í þá daga og var meira að segja hannaður í vindgöngum sem þekktist ekki 
utan flugvélabransans.

Chevrolet Corvette:
Ofurbíll Bandaríkjanna. Aðrir ofurbílar hafa komið frá Bandaríkjunum en enginn 
þeirra hefur notið eins mikilla vinsælda, unnið eins margar kappaksturskeppn-
ir eða verðskuldað eins mikla virðingu. Fyrst var hann einungis fáanlegur með 
blæju árið 1953 og var hann upphaflega hannaður af Harley Earl. Síðan þá hafa 
sex aðrar kynslóðir verið gefnar út og allar þær hafa getað keppt við dýrari sam-
bærilega evrópska ofurbíla.

Ford F-sería:
Mest seldi bíll 
Bandaríkjanna 
seinustu 32 ár 
og langvinsæl-
asti pallbíll í 
heimi. Frá árinu 
1948 hefur 
hann verið tal-
inn besti pall-
bíllinn fyrir pen-
inginn og hefur 
hann aðstoðað 
margan verka-
manninn á sinni 
lífstíð.

Tesla Model S:
Líklega fyrsti rafbíllinn sem kemst jafn langt á hleðslu og venjulegur fólksbíll kemst 
á einum bensíntanki án þess að fórna notagildi. Hann er stór, kraftmikill, hefur sæti 
fyrir sjö og er ódýr í rekstri. Þrátt fyrir að vera dýr í kaupum getur Model S reynst 
hagstæður í löndum sem hafa ódýra raforku og er hann mest seldi bíll í Noregi.

Hot Rod bílar eru breyttir gamlir bílar með öflugum vélum.



OPEL ASTRA

SPARNEYTINN OG FLOTTUR Á FRÁBÆRU VERÐI
Þýsku gæðin leyna sér ekki og Opel Astra er alveg eins magnaður og hann lítur út fyrir að vera. Hann 

ÞÝSKU GÆÐIN 
LEYNA SÉR EKKI

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000   

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330   

Opið virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér 
afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  

Opel Astra
2.950.000 kr.

295.000 kr.

ré
reytinga á v

vara
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2,5 BENSÍNVÉL, 175 HESTÖFL
Fjórhjóladrif

Eyðsla 7,0 l/100 km 
í blönduðum akstri

Mengun 163 g/km CO2
Hröðun 10,2 sek.
Hámarkshraði 210 km/klst
Verð 6.290.000 kr.
Umboð BL

SUBARU 
OUTBACK

SUBARU OUTBACK 
 Finnur Thorlacius  reynsluekur 

N
ýlega kom til landsins 
ný kynslóð hins hæfa 
bíls Subaru Outback 
sem frá upphafi hefur 
selst grimmt bæði 
hérlendis sem erlend-
is. Það var með mikilli 

tilhlökkun sem greinarritari próf-
aði þennan bíl í Slóveníu og Ítalíu 
fyrir skömmu. Sem fyrr staðfest-
ist það mikla álit sem ég hef ávallt 
haft á þessum bíl og varð til þess 
að einn slíkur var fjölskylduvinur 
til nokkurra ára. Subaru Outback 
breytti á sínum tíma bílaheimin-
um því hann bjó til nýjan flokk bíla 
sem margir aðrir bílaframleiðend-
ur hafa bætt í bílum síðan. Komu 
þar fyrstir í kjölfarið Volvo XC70 
og Audi Allroad, en á síðari árum 
fleiri bílar, t.d. Skoda Oct avia 
Scout, Volkswagen Passat Alltrack 
og Peugeot 508 RXH Hybrid4. Allt 
eru þetta háfættir langbakar með 
fjórhjóladrifi, en allir eiga það 
sameiginlegt að fylgja í spor Sub-
aru Outback. Subaru Outback kom 
af fyrstu kynslóð árið 1994, en nýr 
Outback kemur nú af fimmtu kyn-
slóð.

Hentugur á Íslandi
Vart er hægt að finna bíl sem hent-
ar betur íslenskum aðstæðum og 
það verður ekki annað sagt en Out-
back sameini margt sem er svo 
nauðsynlegt er kemur að bílum. 
Fyrir það fyrsta er hann frábær 
þegar kemur að erfiðari aðstæð-
um og þar sem hann er bæði há-
fættur og búinn rómuðu fjórhjóla-
drifi Subaru er hann afar hentug-
ur bíll þar sem snjór og erfiðari 
vegir mæta ökumönnum, eins og á 
Íslandi. Outback er afar rúmgóð-
ur bíll sem fer létt með vísitölu-
fjölskylduna á ferðalagi og með 
mikið flutningsrými. Hann er einn 

öruggasti bíll sem hægt er að eign-
ast, en Subaru hefur einfaldlega 
fengið hæstu einkunn öryggis-
stofnana um heim allan fyrir allar 
bílgerðir sínar, ekki bara Outback. 
Núna er Outback orðinn eyðslu-
grannur bíll sem hann var nú ekk-
ert sérlega þekktur fyrir áður. 
Outback líka orðinn fallegur aftur 
því síðasta kynslóð hans var mikil 
afturför frá þeim fyrstu þremur. 
Enda má segja að ytra útlit hans sé 
afturhvarf til fortíðarinnar og ljóst 
að Subaru-menn hafa áttað sig á 
mistökunum við síðustu kynslóð.

Magnaður Eyesight-öryggisbúnaður
Með nýjum Eyesight-öryggisbún-
aði, sem enginn annar bílafram-
leiðandi státar af, er Outback orð-
inn enn þá öruggari og er þar á 
ferð staðalbúnaður. Eyesight er at-
hyglisverður búnaður sem styðst 
við tvær myndavélar sem greina 
hættu með þrívíðum hætti og 
getur tekið yfir stjórnbúnað bíls-
ins ef hættu ber á höndum. Hreint 
magnað var að prófa þennan búnað 
þar sem ekið var hratt að aðsteðj-
andi hættu og öllum pedölum 
sleppt og taugarnar þandar. Bíll-
inn brást fullkomlega við og stöðv-
aðist sjálfur áður en að árekstri 
kom. Subaru Outback verður sem 
fyrr boðinn með dísil- og bensín-
vél og báðar af boxer-gerð, eins 
og í öllum öðrum gerðum Subaru-
bíla. Bensínvélin er 2,5 lítra og 175 
hestöfl. Þrælskemmtileg vél þar 
og snörp, sem tengd er við furðu-
skemmtilega CVT-sjálfskiptingu. 
Dísilvélin er 2,0 lítra og 150 hest-
afla og togar mjög vel og dugar 
bílnum jafn vel og bensínvélin. Í 
Bandaríkjunum er Outback í boði 
með 3,6 lítra öflugri bensínvél en 
sú útfærsla er ekki í boði í Evrópu 
og yrði líklega ansi dýr. Talandi 
um verð þá er Outback á flottu 
verði, bensínbíllinn frá 6.290.000 
kr. og dísilbíllinn á 6.590.000 kr. 

Eftir reynsluakstur þeirra beggja 
myndi ég kjósa bensínbílinn þótt 
báðir séu þeir góðir.

Frábær akstursbíll
Subaru Outback hefur alltaf verið 
góður akstursbíll, en er bara enn 
þá betri núna. Subaru, með sínar 
þverstæðu og lágt liggjandi box-
er-vélar smíðar aðeins góða akst-
ursbíla. Líkt og með Porsche-bíla, 
sem einnig notast við boxer-vélar, 
er þyngdarpunktur þeirra lágur 
og fyrir vikið aksturseiginleikarn-
ir betri en almennt gerist. Alveg 
er sama hvort þeyst er á malbiki í 
byggð eða sprett úr spori á erfiðari 
vegum um ófærur leikur bíllinn í 
höndunum á ökumanni. Í Slóven-
íu var einmitt farið um fjallvegi, 
stundum ómalbikað og þvílíkur un-
aður að aka bílnum við slíkar að-
stæður. Hann fór líka létt með að 
ná 200 km hraða á hraðbraut. Sub-
aru er þekkt, líkt og Audi, fyrir 
frábært fjórhjóladrif sitt og því er 
það bara tilhlökkun fyrir eigend-
ur Outback þegar fer að snjóa á Ís-
landi. Ólíkt mörgum öðrum bíla-
framleiðendum sem lækkað hafa 
bíla sína með nýjum kynslóðum 
þeirra er Outback enn með 20 cm 
undir lægsta punkt, það sama og 
Jeep Cherokee. Eru það góðar 
fréttir fyrir íslenska kaupendur. 
Subaru hefur búið þessa nýju kyn-
slóð Outback vel af staðalbúnaði 
og nýtt aðgerðakerfi með miðju-
settum skjá tekur því gamla mikið 
fram. Að auki er innréttingin lag-
leg þótt hún slái ekki í lúxusbíl-
inn Audi Allroad, enda miklu dýr-
ari bíll þar á ferð. Nýr Outback er 
örlítið lengri en forverinn en samt 
hefur innanrýmið aukist talsvert 
og skottið er gríðarstórt. Ein mesta 
breytingin frá fyrri kynslóð er hve 
hljóðlátur bíllinn er, þögnin er eins 
og í lúxusbíl. Subaru Outback er 
áfram frábær kostur og ekki ætti 
verðið að fæla frá.

RYÐUR ÁFRAM BRAUTIR
Ný kynslóð Outback markar afturhvarf til fyrra og 
laglegra útlits og nú hefur góður bíll enn batnað. 

Mickey Thompson 
dekkin hafa sannað 
sig á Íslandi !
Hið heimsþekkta merki Mickey Thompson 
hefur verið selt á íslandi í áratugi en dekkin 
hafa verið framleidd síðan árið 1963, Mickey 
Thompson er þekkt um allan heim sem 
hágæða jeppadekk og felgur.

á Mickey Thompson jeppadekkjum í völdum stærðum
LAGERSALA

Nánari upplýsingar: 
www.mtdekk.is 
mtdekk@mtdekk.is
Sími: 773 4334

ALL BAJA MTZ RADIALS FEATURES

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817

SJÁLFKRAFA 
í BESTA ÞREP! 
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● Rými
● Aksturseiginleikar
● Vélar
● Verð

● Verð á viðbótarbúnaði
● CVT-skipting við fulla 

inngjöf

Stefnumarkandi Eyesight-öryggisbúnaður í 
Subaru Outback er staðalbúnaður. Hann stöðvar 

bílinn sjálfur við aðsteðjandi hættu.

Innrétting bílsins hefur tekið mjög jákvæðum 
breytingum.

Gluggað inn í dýrðina 
á nýrri kynslóð Subaru 

Outback.

Mest seldu 
sendibílar 
Evrópu
Gríðarsterk sendibílalína Ford
Ford hefur hlotið titilinn Sendibíll ársins – 
International Van of the Year árin 2013 og 2014. 
Í áratugi hafa fyrirtæki sett traust sitt á styrk, 
virkni og áreiðanleika Ford Transit enda 
mest seldu sendibílar Evrópu síðustu 40 ár. 

Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með bensínvél frá 2.950.000 m/vsk.
Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.210.000 m/vsk.
Ford Transit Custom, 2,2TDCi dísil 100 hö., 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,9 l/100 km. CO2 losun 183 g/km. Verð frá 4.330.000 m/vsk.
Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km. Verð frá 5.495.000 m/vsk.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

FORD TRANSIT CUSTOM

FR
Á

FORD TRANSIT VAN

FR
Á

FORD TRANSIT CONNECT

FR
Á 2.379.032 3.491.935 4.431.452 

ford.is

ÁN VSK
KR. KR. KR.

ÁN VSK

Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16. 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.

ÁN VSK

Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum
við hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.
Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. 
Veldu traust umboð með einstöku þjónustu-
framboði fyrir bíla- og tækjaflota.  
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Þau eru ekki slorleg launin sem 
verkamenn í samsetningar-
verksmiðjum Mercedes Benz í 
Vance í Alabama í Bandaríkj-
unum fá, eða 65 dollarar á tím-
ann. Það samsvarar um 9.000 kr. 
á tímann, en í þessari tölu eru 
kaupaukar, hlunnindi og launa-
tengd gjöld. Þessar tölur koma 
frá United Auto Workers í Banda-
ríkjunum. Þar kemur einnig fram 
að Volkswagen og BMW greiða 
lægstu launin í bílaverksmiðj-
um í Bandaríkjunum, eða 38 og 
39 dollara á tímann. Það er einn-
ig nokkur munur á laununum sem 
bandarísku bílaframleiðendurn-
ir borga starfsfólki sínu. Gen-
eral Motors greiðir að meðaltali 
58 dollara, eða tæplega 8.000 kr. 
og Ford kemur skammt á eftir 
með 57 dollara. Chrysler borgar 
starfsfólki sínu 48 dollara.

Asísku framleiðendurnir 
greiða lægri laun
 Af asísku bílaframleiðendun-
um sem eru með verksmiðjur í 
Bandaríkjunum greiðir Honda 
hæstu launin, eða 49 dollara, 
Toyota 48, Nissan 42 og Kia 

greiðir minnst, eða 41 dollara. 
Það er því kannski engin furða að 
japönsku bílaframleiðendurnir 
séu að ná árangri í sölu bíla sinna 
vestanhafs í samanburði við 
heimaframleiðendurna, þar sem 
þeir greiða starfsfólki umtalsvert 
lægri laun, þótt þau séu góð engu 
að síður. Það sem skýrir að miklu 

hluta þennan mismun á launum 
sem asísku framleiðendurnir 
greiða minna en þeir bandarísku 
er að mun fleiri starfsmenn hjá 
þeim asísku eru með tímabundna 
ráðningu, en langflestir hjá þeim 
bandarísku. Laun lausráðinna 
starfsmanna eru talsvert lægri 
en hjá þeim fastráðnu.

BENZ BORGAR STARFSFÓLKI Í 
VERKSMIÐJUM HÆSTU LAUNIN

Vegna mikilli ívilnana í Kaliforníu til handa þeim sem kjósa að aka 
á rafmagnsbílum kostar það ekki nema 11.300 krónur á mánuði að 
leigja Fiat 500e. Það er ekki hár rekstrarkostnaður fyrir bíl og sparn-
aðurinn í eldsneyti gerir líklega betur en að borga upp þennan lága 
leigukostnað. En hvers vegna er leiguverðið svona lágt. Jú, það er 
einfaldlega reiknað út frá kaupverði (32.000 dollarar) að frádregnu 
hrakvirði (13.100 dollarar) bílsins við leigulok eftir 36 mánuði og 
dregnar frá þær mýmörgu ívilnanir sem í boði eru í Kaliforníu. Þær 
eru af mörgum toga og samanlagt upp á 13.000 dollara. Því standa 
aðeins eftir 82,75 dollara á hverjum þeim 36 mánuðum sem leiga bíls-
ins varir. Þetta hafa um 80 aðilar uppgötvað nú þegar og á einni helgi 
fóru því 80 af 100 Fiat 500e bílum sem voru í boði á þessu verði. Fiat 
500e kemst 130 km á hverri hleðslu, svo ef til vill er þessi bíll ekki sá 
heppilegasti fyrir lengri ferðir, en svo til allir leigjendur bílanna eiga 
annan bíl með hefðbundinni brunavél.

Fiat rafmagnsbíll 
fyrir 11.300 kr. á mánuði

Í nýjustu útgáfu Ford S-Max bílsins er búnaður sem les á hraða-
skilti sem tengist stjórnbúnaði bílsins og lækkar hraða bílsins sjálf-
ur í takt við hraðatakmarkanir. Í upphafi stillir ökumaður hámarks-
hraða bílsins, en ef nýi búnaðurinn les skilti með lækkuðum há-
markshraða, grípur hann inn í. Búnaðurinn virkar einnig í hina 
áttina, þ.e. ef hámarkshraði hækkar þá leyfir hann meiri hraða. Það 
eru myndavélar sem staðsettar eru ofarlega í framrúðu bílsins sem 
lesa á hraðaskiltin. Ökumenn ráða sjálfir hvort þeir virkja þennan 
búnað, eða ekki, og er stjórnun hans í stýri bílsins. Stilla má bún-
aðinn allt frá 20 til 120 mílna hraða, eða 30 til 195 km hraða og láta 
svo myndavélarnar um að stjórna hraðanum. Þessi búnaður ætti að 
koma í veg fyrir að eigendur bílanna fái nokkurn tíma hraðasektir, 
en gæti reyndar orðið nokkuð leiðigjarn fyrir suma ökumenn.

Ford S-Max les á hraðaskilti 
og lækkar hraða sjálfur

Toyota hefur nú hafið sölu á nýrri 
útfærslu hins vinsæla RAV4-bíls 
og er hann framhjóladrifinn, en 
hingað til hafa einungis boðist 
fjórhjóladrifnir RAV4. Að auki 
er þessi útfærsla bílsins bein-
skipt. Miklu munar í verði á þess-
ari útfærslu bílsins og þess fjór-
hjóladrifna. Hann kostar aðeins 
4.890.000 kr. en ódýrasta gerð 
fjórhjóladrifsútgáfunnar kostar 
5.370.000 kr. en sjálfskipt bensín-
útgáfa bílsins með fjórhjóladrifi 
kostar 6.360.000 kr. en sá bíll er 
söluhæsta gerð RAV4 og hefur 
verið til langs tíma.

 1,5 milljónum ódýrari
 Þarna munar einni og hálfri 
milljón króna og margir munu 
kætast við þessa nýju útgáfu 
RAV4 sem býðst á svo góðu verði. 

Ekki síst í ljósi þess að afskaplega 
lítið ber í milli á þessum tveim-
ur gerðum bílsins að öðru leyti 
en fjórhjóladrifinu og sjálfskipt-
ingunni. Kaupendur þess nýja 
eru að fá sama rúmgóða bílinn 
með hárri sætisstöðu og heila 
18,7 cm undir lægsta punkt og 
býsna duglegan bíl í snjó. Það 
sem kaupendur hans fá reyndar 
að auki er lægri eyðsla því að 126 
hestafla og 2,0 lítra dísilvél hans 
er mjög eyðslugrönn og sannaðist 
það í reynsluakstri hans. Innan-
bæjar var hann að eyða 5,7 lítrum 
og verður það að teljast lág eyðsla 
fyrir svo myndarlegan bíl.

 Hljóðlátur og vel búinn
 Þrátt fyrir ekki svo háa hest-

aflatölu þá togar hún vel (310 Nm) 
og kemur bílnum í 110 km hraða á 

10,5 sekúndum. Það er lág meng-
unartala þessa bíls, 128 g/km 
sem helst skýrir gott verð hans, 
en fyrir vikið fellur hann í mjög 
lágan tollflokk. Það sem vakti 
einna mesta kátínu undirritaðs 
við aksturinn var hversu hljóð-
látur hann er. Að auki reyndist 
beinskiptingin í bílnum svo lipur 
og skemmtileg að leit er að betri 
beinskiptingu. Bíllinn er ákaflega 
vel búinn og kemur það á óvart 
fyrir svo ódýran stóran jeppling. 
Í raun var ekkert sem ég saknaði 
úr dýrari gerðum RAV4 bílanna, 
nema ef vera skyldi rafdrifinna 
sæta og lyklalauss aðgengis, en 
það er hvort sem er prjál sem 
ekki telst 1,5 milljóna króna virði. 
Ef greinarritari myndi kaupa sér 
Toyota RAV4, yrði þessi ódýrasta 
útgáfa hans fyrir valinu.

MIKLU ÓDÝRARI RAV4 
MEÐ FRAMHJÓLADRIFI
Góður valkostur í stórri flóru Toyota RAV4 bíla. Er mjög 
eyðslugrannur og sannaðist það vel í reynsluakstri.

Lexus RX-jeppinn hefur selst eins og heitar lummur allt frá því 
hann var kynntur fyrir 17 árum. Nú er komið að fjórðu kynslóð 
hans sem kynnt verður almenningi á bílasýningunni í New York í 
byrjun apríl. Það litla sem Lexus hefur sýnt af bílnum sýnir samt 
gerbreyttar línur. Þaklína bílsins er greinilega orðin ansi lág og 
bíllinn því afar sportlegur fyrir vikið. Einnig leika skarpar línur 
um hliðar bílsins, ekki ósvipað og í hinum nýja NX jepplingi Lexus. 
Einhverjar raddir höfðu heyrst um að með þessari fjórðu kynslóð 
bílsins yrði hann í boði einnig sem sjö sæta bíll, en þar sem bíllinn 
lækkar svo mikið að aftan er nær ómögulegt að ímynda sér að svo 
verði. 

Bíllinn mun bjóðast bæði með fjórhjóladrifi og framhjóladrifi 
og sjálfskipting hans verður 8 gíra. Í fyrra seldi Lexus 107.490 RX 
jeppa í Bandaríkjunum og á fyrstu tveimur mánuðum þessa árs 
eru þeir orðnir 13.059. Þessi bíll var í upphafi gerður fyrir Banda-
ríkjamarkað og hann er enn langstærsti markaðurinn fyrir Lexus 
RX. Hann er að auki langsöluhæsta bílgerð Lexus í Bandaríkjunum. 
Það er því eins gott að nýtt útlit bílsins höfði til Bandaríkjamanna. 
Lexus RX hefur selst mjög vel hér á landi gegnum árin, enda heppi-
legur bíll fyrir íslenskar aðstæður.

Nýjar línur 
í fjórðu kynslóð Lexus RX

Frá samsetningarverksmiðju Mercedes Benz.

Framhjóladrifi nn og beinskiptur RAV4 er góður valkostur og sá allra ódýrasti.



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér 
afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  
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2,0 DÍSILVÉL, 184 HESTÖFL
Fjórhjóladrif

Eyðsla 5,1 l./100 km 
í blönduðum akstri

Mengun 134 g/km CO2
Hröðun 7,8 sek.
Hámarkshraði 219 km/klst
Verð 6.320.000 kr.
Umboð Hekla

● Frágangur
● Rými
● Vélar
● Verð

● Veghljóð
● Hliðarhalli í beygjum

SKODA OCTAVIA 
SCOUT

SKODA OCTAVIA SCOUT
Finnur Thorlacius  reynsluekur 

S
koda Octavia Scout er 
vafalaust einn af þeim 
bílum sem Baden-Pow-
ell, stofnandi skáta-
hreyfingarinnar, hefði 
getað valið sér, en þar 
fer bíll sem er ávallt 

tilbúinn í hvaða aðstæður sem 
er og leysir þær flestar. Scout er 
sú útfærsla Octavia-bílsins sem 
henta ætti Íslendingum best, að 
minnsta kosti þeim sem kjósa 
það frjálsræði að bregða sér út í 
náttúruna og komast þangað sem 
hugurinn girnist. Þessi útfærsla 
Octavia er nefnilega 3,3 senti-
metrum hærri og allur búinn á 
þann hátt að geta glímt við erf-
iðari aðstæður en með sömu 
smíðagæði og gert hefur Octavia 
að einum söluhæsta bíl landsins. 
Bíllinn er hærri á vegi en Audi 
Q3 og reyndar flestir aðrir jepp-
lingar. Fyrir muninn á Octavia 
Scout og venjulegum Octavia 
þarf þó að reiða fram meira 
fé, en Octavia Scout kostar 
5.840.000 kr. en venjuleg Octavia 
með sömu vél kostar 4.440.000 
kr. og því munar 1,4 milljón 
króna á þeim. Mestu munar þó 
um það að Scout er fjórhjóladrif-
inn, en hann er að auki nokkuð 
betur búinn að staðalbúnaði.

Hálfgerð spíttkerra 
með 184 hestafla vél
 Hér á landi býðst Skoda Octavia 
Scout með tveimur gerðum dísil-
véla, báðum 2,0 lítra og 150 eða 
184 hestafla. Ef sá öflugri er val-
inn kostar hann 6.320.000 kr. en 
þar er líka kominn mjög öflug-
ur bíll með upptak sem minnir 
á sportbíl. Báðar þessar vélar 
eru mjög frískar og sú aflminni 

dugar bílnum og vel það. Það 
góða við þá aflmeiri er að hún 
eyðir engu meira, en báðar eru 
þær gefnar upp með 5,1 lítra 
eyðslu, gott fyrir svo myndarleg-
an bíl. Scout er byggður á sama 
undirvagni og Volkswagen Golf, 
Seat Leon og Audi A3 og því eru 
akstureiginleikarnir ekki ósvip-
aðir og í þessum góðu akstursbíl-
um. Skoda Octavia Scout er oft 
borinn saman við Volkswagen 
Passat Alltrack, Audi A4 Allroad 
og BMW 3 Touring, en kosturinn 
við Scout í þessum samanburði 
er að hann er talsvert ódýrari en 
þeir allir. Tveir þeirra eru innan 
sömu stóru Volkswagen bíla-
fjölskyldunnar, svo fyrir suma 
er spurningin helst um það á 
hvaða bíl maður vill láta sjá sig. 
Þeir, sem sama er um það, ættu 
að íhuga kaup á Skoda Octavia 
Scout og spara með með skild-
inginn. Allir eru þeir góðir en 
einn þeirra kostar bara minna.

Vel smíðaður og 
margar sniðugar lausnir
Að ytra útliti er Scout kraftaleg-
ur og fallegur bíll og erfir nátt-
úrulega fegurðina frá venjuleg-
um Octavia. Það sem aðgreinir 
þá er veghæðin, myndarlegir 
brettakantarnir og varnarhlíf-
arnar að framan og aftan, auk 
þess sem þakbogar eru staðal-
búnaður á Scout. Innréttingin 
í Scout er fögur sýnum, greini-
lega vel smíðuð og praktísk, en 
það er aðalsmerki Skoda-bíla. 
Alls konar sniðugar lausnir er 
að finna í þeim flestum og pláss 
fyrir allt það sem nauðsyn-
legt má teljast, meira að segja 
á löngum ferðum. Ein af mörg-
um sniðugum lausnum Skoda er 
þó að finna í eldsneytislokinu, 
en þar er rúðuskafa. Rispað-

ir stálfletir setja fágaðan svip á 
innréttinguna, sætin eru þægi-
leg og auðvelt að finna góða 
aksturs stöðu. Plássið í aftursæt-
um er til fyrirmyndar og far-
angursrýmið er að sögn Skoda 
það stærsta í þessum flokki bíla, 
enda 610 lítrar og 1.740 lítrar 
ef aftursætin eru lögð niður. 
Ef einhverju er hægt að kvarta 
undan við akstur á Scout er það 
veghljóð sem skilar sér á stund-
um inn í bílinn og meiri hliðar-
halli í beygjum en í venjulegum 
Octavia, sem vafalaust skrifast 
á veghæð bílsins.

Af hverju jeppling?
Á þeim tímum sem heimurinn 
velur sér jepplinga er kannski 
rétt að staldra við og íhuga bíl 
eins og Skoda Octavia Scout í 
samanburði. Hann hefur í raun 
margt fram yfir flestan jepp-
linginn. Hann er hærri frá vegi 
en flestir þeirra, er með síst 
minna farangursrými, aksturs-
eiginleika fólksbíls, öflugri vél 
en þeir flestir og kostar minna. 
Sumir jepplingar eru að auki 
ekki fjórhjóladrifnir en þessi er 
það. Að auki kemur hann með 
hinni rómuðu DSG-sjálfskipt-
ingu Volkswagen bílafjölskyld-
unnar sem að mati undirrit-
aðs kemst næst frábærri PDK-
sjálfskiptingu Porsche. Ef verð 
bílanna sem ég áður nefndi, 
og eru oft bornir saman við 
Octavia Scout, kemur þetta í 
ljós. Volkswagen Passat Alltrack 
kostar 7.120.000 kr. Audi A4 All-
road kostar 8.770.000 kr. BMW 
3 Touring kostar 7.870.000 kr. 
Því ætti Scout á 6.320.000 kr. 
með 184 hestafla vélinni að telj-
ast vænlegur kostur, en með 150 
hestafla vélinni kostar hann að-
eins 5.840.000 kr.

EINS OG SKÁTAR EIGA AÐ VERA
Mjög hæfur utanvegabíll með mikið farangursrými. Er í boði með tveimur gerðum dísilvéla, 
150 og 184 hestafla, báðir með uppgefna 5,1 lítra eyðslu. Hefur marga kosti umfram jepplinga.

Skoda Octavia Scout í sínu rétta umhverfi  en hann er fær í flestan sjó. MYND/GVA

Gott efnisval og mjög vönduð 
smíði inréttingar. 

DSG-sjálfskiptingin er með 
þeim bestu sem bjóðast.
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Subaru hefur nú sest við teikniborðið og hyggst framleiða sjö 
sæta bíl sem keppa á við Toyota Highlander, Nissan Pathfinder 
og Honda Pilot á Bandaríkjamarkaði. Subaru framleiddi Tri-
beca-jeppann á árunum 2006 til 2014, en framleiðslu hans var 
hætt vegna dræmrar sölu. Subaru áætlaði að hann myndi seljast 
í 36.000 eintökum í Bandaríkjunum á ári, en í fyrra seldist hann 
í 732 eintökum þar og 1.598 eintökum árið 2013. Nýr sjö sæta bíll 
frá Subaru verður því ekki byggður á hugmyndafræði Tribeca, 
heldur verður bíllinn fremur í ætt við hina söluháu Outback- og 
Forester-bíla, en stærri en þeir báðir. Sumir hafa kallað áætlað-
an nýjan bíl Subaru „Grand Outback“, en þó er alls ekki víst að 
hann verði byggður á Outback. Það eitt er víst að bílnum verður 
að mestu beint að Bandaríkjamarkaði og það telja Subaru-menn 
að sé eina leiðin til að tryggja góða sölu hans.

Sjö sæta bíll frá 
Subaru á teikniborðinu

Þegar 2016 árgerðin af 
Mercedes Benz E-Class verð-
ur kynnt má velja um dísilvél 
í bílnum sem er með � órum 
forþjöppum og er hún ríflega 
400 hestöfl. Einnig verður í 
boði sama vél með tveimur 
forþjöppum og 313 hestöfl-
um. Vélin er 2,9 lítra línuvél 
með sex strokkum. Tvær af 
þessum � órum forþjöppum 
eru rafmagnsforþjöppur, 
en svo virðist sem þær séu 
í sífellt auknum mæli að 
ryðja sér til rúms. Vélarnar 
verða með ógnarmikið tog, 
sú minni 516 pund/fet og sú 
stærri 627. E-Class má einnig 
fá með tveimur gerðum 2,9 
lítra bensínvélar sem skila 
367 og 435 hestöflum. Nýr E-
Class fer í mikla megrun og 
mun léttast um allt frá 70 til 
150 kíló, eftir útfærslu hans 
og gera má ráð fyrir að aukin 
notkun áls og hástyrktar-
stáls spili þar stærstan þátt. 
Eins og í núverandi gerðum 
verða í boði sjö mismunandi 
týpur E-Class og verða 
coupé- og blæjuútgáfur 
bílsins örlítið stærri en fyrr 
til að gera rými fyrir aftur-
sætisfarþega meira og í takt 
við aðrar gerðir hans.

Fær Mercedes 
Benz E-Class 
4 forþjöppur

Nú stefnir flest í það 
að kínverski dekkja- og 
hráefnaframleiðandinn 
ChemChina muni kaupa 
stóran hlut í ítalska dekkja-
framleiðandanum Pirelli. Ef 
af verður væri það stærstu 
kaup kínversks fyrirtækis á 
ítölsku fyrirtæki hingað til. 
Meiningin með kaupunum 
er að sameina fyrirtækin tvö 
undir merkjum Pirelli og yrði 
fyrirtækið tvöfalt að stærð 
við þann samruna. Hlutafé 
í Pirelli er nú á almennum 
markaði. Engu að síður ætlar 
ChemChina að reyna að 
tryggja sér öll þau bréf sem 
núverandi stærsti einstaki 
hluthafi , Cam Finanziaria 
SpA, á ekki í félaginu. Eftir 
stæðu því tveir eigendur, 
en sá kínverski þó stærri. 
Bréf í Pirelli hafa hækkað 
við þessar fréttir, sem gerir 
áætlanir kínverska félagsins 
erfi ðari.

Kaupa 
Kínverjar 
Pirelli?
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Lán til allt
að 7 ára

10% útborgun 
af nýjum bíl

8,0%
Lægstu vextir

Nýir bílar á betri kjörum!
Lykillán er hagkvæm leið til að eignast bíl. Með Lykilláni bjóðum við nú 

hærra lánshlutfall og lægri vexti. 

Þú finnur bíl 
sem hentar 

þínum þörfum.

Við fjármögnum 
allt að 90% af 

kaupverði bílsins.
Lykillán Nýir

bílar 1 2 3 Við aðlögum
greiðslubyrðina
að þínum fjárhag.


