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RÉTTUR RAFGEYMIR 
GETUR LAGAÐ FORGJÖFINA
Rafgeymarnir frá Trojan eru traustir, öruggir og endingargóðir. 

Þeir hafa verið framleiddir frá árinu 1928 en fyrirtækið hefur 

verið í fararbroddi á sínu sviði allar götur síðan.

TROJAN RAFGEYMARNIR – HREIN ORKA Í ALLRA ÞÁGU

Team Sleipnir er skipað 
verkfræði- og tækni-
fræðinemendum Há-
skólans í Reykjavík og 
náði það 74. sætinu í 
þessari keppni í fyrra 
en 15. sæti nú. ➛2

Team Sleipnir
náði 15. sæti 

í Formula Student



Á hinni fornfrægu Silver-
stone kappakstursbraut á 
Englandi er árlega haldin 

keppni háskólanema í hönnun 
og gerð kappakstursbíla. Bílarnir 
þreyta ýmis próf og keppa sín á 
milli ásamt því að liðin þurfa að 
halda fyrirlestra um önnur verk-
fræðileg verkefni tengd hönnun, 
kostnaði og viðskiptum. Tekin 
eru saman stig úr öllum flokkum 
í lokin og sigurvegari krýndur. 
Um 2.000 nemendur frá yfir 90 
háskólum frá 30 löndum kepptu 
þetta árið. Fyrir Íslands hönd 
keppti liðið Team Sleipnir sem er 
skipað verkfræði- og tæknifræði-

nemendum Háskólans í Reykja-
vík. Bíll þeirra, RU17, fór í gegnum 
skoðanir og athuganir án mikilla 
vandræða og fékk þátttökurétt í 
hinum fjölmörgu kappaksturs-
greinum sem keppt er í, en það 
tókst alls ekki öllum liðum. Fyrst 
var keppt í „Skid Pad“ þar sem 
keyrt er í form tölustafsins 8 til að 
sýna fram á grip og stöðugleika 
bílsins og lenti Team Sleipnir í 20. 
sæti. Athuguð var hröðun þar sem 
Team Sleipnir endaði í 16. sæti. 
Ekið var á braut í kapp við klukk-
una og hafnaði Team Sleipnir í 
17. sæti í þeirri grein. Síðasta og 
jafnframt erfiðasta keppnin var 

þolakstur þar sem keyrðir voru 
22 hringir í braut á meðan aðrir 
bílar voru í brautinni á sama 
tíma. Tekið var tillit til heildar-
tíma sem og bensínnotkunar og 
endaði RU17 í 11. sæti. Bíllinn sló 
aldrei feilpúst og hafnaði Team 
Sleipnir í 15. sæti í það heila sem 
er magnaður árangur. Fyrsta 
sætinu landaði Cardiff Univer-
sity sem er jafnframt fyrsti sigur 
bresks háskóla í sögu keppninnar. 
Var þetta einungis í annað skiptið 
sem Team Sleipnir tók þátt í 
keppninni en liðið náði 74. sæti í 
fyrra, 15. sæti í ár og liggur leiðin 
nú aðeins upp á við.

Team Sleipnir náði 
15. sæti í Formula 
Student í Bretlandi

Við forprófanir á bíl Team Sleipnir á Silverstone.

Keppnisbíll Team Sleipnir á fullri ferð í þolaksturshluta keppninnar.

Var þetta einungis í annað 
skiptið sem Team Sleipnir 
tók þátt í Formula Stud-
ent keppninni en liðið náði 
74. sæti í fyrra, 15. sæti í ár og 
leiðin liggur aðeins upp á við.

www.visir.is/bilar

Umsjón blaðsins 
Finnur Thorlacius 
finnurth@365.is

 Auglýsingar: Atli Bergmann atlib@365.is, Sími 512 5457 
 Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 
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Porsche úr þolakstri og snýr sér að Formula E

Keppnislið Porsche í þolakstursmótaröðinni.

Það fór eins og í stefndi að 
Porsche lýsti því yfir að fyrir-
tækið hygðist hætta þátttöku 

í þolaksturskeppni og snúa sér 
alfarið að þátttöku í Formula E 
rafmagnsbílakeppnisröðinni. 
Þessi stefnubreyting er samstiga 
breyttu viðhorfi og framleiðslu 
Porsche, sem og móðurfyrirtækis 
þess, Volkswagen sem alla áherslu 
leggja nú á þróun og framleiðslu 
rafmagnsbíla og tengiltvinnbíla. 

Það er ekki eins og Porsche hætti 
þátttöku sinni í þolakstri með 
skít og skömm, þvert á móti, en 
Porsche hefur til að mynda unnið 
Le Mans þolaksturskeppnina þrjú 
ár í röð og vann þolakstursmóta-
röðina árið 2015 og 2016. Porsche 
hefur þegar hafið hönnun síns 
fyrsta keppnisbíls í Formula E. 
Mercedes Benz hefur einnig lýst 
yfir þátttöku í Formula E móta-
röðinni.
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Enn reiðubúnari en áður í hvaða verk sem er
Það er mannlegt að þreytast á löngum vinnudegi og þá er ómetanlegt að geta reitt sig á óþreytandi bakhjarl sem dugar  
hvað sem á dynur. Komdu og skoðaðu þennan fjölhæfa sendibíl sem er þarfasti þjónn hins metnaðarfulla fagmanns. 

· 2 ára þjónustupakki fylgir með PROACE.
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

PROACE
Óþreytandi bakhjarl

Verð frá: 3.990.000 kr.

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Að innan er bíllinn glæsilegur og fágaður hvert sem litið er.

Jeep Compass er eins 
og margur annar Jeep- 

bíllinn með alvöru fjórhjóla-
drifi og drifgetan eftir því

Reynsluakstur 
Finnur  
Thorlacius 
finnurth@365.is

Jeep er eitt þeirra bílafyrirtækja 
sem gengið hefur hvað best að 
auka sölu sína á undanförnum 

árum, ekki bara í heimalandinu 
Bandaríkjunum heldur einnig í 
Evrópu og um heim allan. Jeep 
framleiðir einvörðungu jeppa og 
jepplinga sem seljast eins og heitar 
lummur þessa dagana. Jeep á að 
auki þá rós í hnappagatinu að hafa 
fyrst allra bílaframleiðenda fram-
leitt hinn eina sanna jeppa, Willis, 
og hafið með því innreið bíla sem 
færir voru um að glíma við ófærur 
og opnaði með því leið almenn-
ings til að kanna ókunnar lendur 
óbyggðanna. Var það árið 1946 sem 
Jeep setti fyrst á markað Willisinn 
góða. Enn má sjá útlitseinkenni 
þessa fyrsta jeppa í framleiðslu 
Jeep-bíla nú sjötíu árum seinna 
og vill Jeep eðlilega halda í þessa 
gömlu arfleifð sem skapað hefur 
fyrirtækinu þessa sterku ímynd. 
Það hefur þó ekki komið í veg fyrir 
að bílar Jeep eru nú fágaðir bílar 
með heilmikilli tækni og góðum 
búnaði. Það á sannarlega við nýj-
asta bíl Jeep, Compass, sem kemur 
nú af annarri kynslóð eftir áratugar 
endingu fyrstu kynslóðar bílsins, 
en hann fékk andlitslyftingu árið 
2011. Jeep Compass fellur í stærð á 
milli hins stutta og kubbslega Rene-
gade og hins öllu stærri Cherokee, 
bíls sem mikið er til af hérlendis 
og selst ennþá vel hér. Nú er loks 
komið alvöru umboð hér á landi 
með Jeep-bíla og Ís-Band í Mos-
fellsbæ selur að auki alla bíla sem 
Fiat Chrysler bílasamstæðan býður. 
Jeep Compass af annarri kynslóð 
var reyndur í Portúgal um daginn 
og það voru ekki slæm kynni.

Drifgetan klikkar  
ekki hjá Jeep
Það kemur ef til vill ekki á óvart 
að Jeep leggi nú mikla áherslu á 
minni jeppa, en eftirspurn eftir 
slíkum bílum hefur aukist mjög 
á síðustu árum, og ætlar Jeep-
bílnum Compass talsvert mikla 
sölu á ýmsum mörkuðum og 
mun hann víða að einhverju leyti 
leysa af hinn stærri Cherokee þar 
sem salan almennt virðist ver að 
sveiflast frá stærri jeppum í minni 
jepplinga, sem þó hafa talsverða 
drifgetu. Talandi um drifgetu, þá 
mun Jeep seint setja á markað bíla 
sem ekki eru færir um að glíma 
við erfiða slóða og heldur fast í þá 
ímynd sína að bjóða eingöngu bíla 
sem hæfir eru til slíks aksturs. Það 
á einnig við þennan Compass og 
var á það reynt í Portúgal. Þar var 
boðið upp á grófan slóða upp fjall 
nálægt vestasta tanga meginlands 

Glæsilegt útspil frá þeim 
sömu og bjuggu til jeppann
Jeep Compass kemur nú af annarri kynslóð, er gerbreyttur og fallegri en 
umfram allt miklu betri bíll en forverinn. Compass er enn með frábæra 
torfærugetu og einnig hlaðinn nýjum og mögnuðum tæknibúnaði. 

KOSTIR OG GALLAR

JEEP COMPASS
� 1,4 LÍTRA BENSÍNVÉL
� 170 HESTÖFL
� FJÓRHJÓLADRIF

Eyðsla frá: 5,7 l/100 km í bl. akstri
Mengun: 148 g/km CO2

Hröðun: Liggur ekki fyrir
Hámarkshraði: Liggur ekki fyrir.
Verð frá: 5.900.000 kr.
Umboð: Ís-Band

� Torfærugeta
� Aksturseiginleikar
� Hljóðlátur

� Viðkvæmar bremsur

Kraftalegt ytra útlit  
en fágun inni
Hvað útlit snertir hefur Jeep 
tekist mjög vel upp við hönnun 
nýs Compass og er hann nú mun 
fríðari en forverinn. Allir bílar 
Jeep er reyndar fremur kubbslaga 
og kraftalegir, en það getur verið 
erfitt að teikna ekki stærri bíl en 
Compass en ná samt að hafa hann 
kraftalegan. Það hefur Jeep þó 
tekist með þessum bíl. Hlutföllin í 
bílnum eru öll svo rétt, axlarlínan 
flott og svo virðist sem þakið fljóti 
ofan á. Til að auka þau áhrif býður 
Jeep þakið í svörtum lit sama 
hvaða litur prýðir bílinn að öðru 
leyti og á það við allar dýrari gerðir 
bílsins, en ekki þá ódýrustu. Það 
er mjög einkennandi við Jeep-bíla 
nú sem fyrr að hjólaumgjörðin er 
ferköntuð og eykur það á krafta-
legt útlitið en kemur kannski í 
leiðinni niður á fáguninni. Allt er 
þetta með vilja gert og virðist falla 
kaupendum í Bandaríkjunum 
einkar vel í geð, en einnig víðar. 
Þegar inn í Compass er komið 
blasir við öllu meiri fágun og kom 
það greinarritara á óvart hvað bíll-
inn er flottur að innan. Þar er hann 
lítill eftirbátur dýrari Cherokee- og 
Grand Cherokee-jeppanna, bæði 
hvað varðar efnisval og hönnun. 
Rými að innan er líka til fyrir-
myndar. Compass er 16 cm lengri 
en Renegade, með 7 cm lengra 
á milli öxla og með 8 cm meira 
fótarými fyrir aftursætisfarþega. 
Enn athygliverðara er að flutnings-
rýmið í Compass er stærra en í 
Cherokee og því er hér kominn 
afar hentugur bíll til ferðalaga.

4 akstursstillingar  
og 5 í Trailhawk
Þetta meira bil á milli öxla en í 

Renegade eykur mjög á aksturs-
hæfni Compass. Mjög lítils hliðar-
halla gætir í beygjum, stýringin er 
nákvæm og þægileg, en ef yfir ein-
hverju á að kvarta þá eru brems-
urnar ferlega viðkvæmar og oft 
reyndist því hemlun full hastarleg. 
Slíkt venst þó.

 Jeep Compass er eins og margur 
annar Jeep-bíllinn með alvöru 
fjórhjóladrifi og drifgetan eftir 
því. Að auki eru 4 akstursstillingar 
í Compass, Auto, Snow, Sand og 
Mud og í Trailhawk-útgáfu bílsins 
bætist við fimmta akstursstillingin, 
Rock Mode, og fer þá torfæru-
hæfnin enn batnandi. 

Ekki sakar að undir lægsta punkt 
Compass eru 22 cm og það tryggir 
torfærugetuna. 

Jeep býður mikið úrval véla 
í Compass, 1,4 lítra bensínvél 
í tveimur útgáfum, 140 og 170 
hestafla. Þá aflminni má fá með 6 
gíra beinskiptingu en þá aflmeiri 
eingöngu með 9 gíra sjálfskiptingu. 
Þá er einnig í boði 184 hestafla 
2,4 lítra bensínvél. Dísilvélarnar 
í boði eru 1,6 lítra vél í tveimur 
útfærslum, 120 og 140 hestafla, þá 
aflminni má fá með beinskiptingu 
en þá aflmeiri eingöngu með 9 gíra 
sjálfskiptingunni. 

Þá er líka í boði 2,0 lítra og 
170 hestafla dísilvél með 9 gíra 
sjálfskiptingunni. Prófaðar voru 
aflmeiri 1,4 lítra bensínvélin og 
aflmeiri 1,6 lítra dísilvélin og 
reyndust þær báðar vel og skorti 
bílinn aldrei afl. 
Það kæmi alls ekki á óvart að þessi 
jeppi/jepplingur yrði söluhæsta 
bílgerð Jeep á næstunni og víst er 
að einmitt þessi stærð af bílum er 
sú sem mest eftirspurn er eftir í 
heiminum í dag og það á einnig við 
hérlendis.

Evrópu. Þar fór Compass létt með 
að klifra upp grófan og á tíðum 
brattan malarveg og þar sýndi 
hann sínar bestu hliðar. Það kemur 
þó ekki í veg fyrir að Compass er 
afar góður og aksturshæfur bíll 
á malbikinu og voru lengri leiðir 
farnar með slíku undirlagi.

Jeep Compass 
fellur í stærð á 
milli hins stutta 
og kubbslega 
Renegade og 
hins öllu stærri 
Cherokee, bíls 
sem mikið er til 
af hérlendis og 
selst ennþá vel.

Skottið er stórt og er enn stærra en það sem prýðir Jeep Cherokee. 
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook 

Plug–in hybrid C 350 e.
Rafvæðing Mercedes-Benz er hafin. Komdu og skoðaðu glæsilegt úrval Plug-in Hybrid bíla, sem 
sameina bestu eiginleika rafbílsins og bensínvélarinnar. Þeir eru allir knúnir 
#switchtoEQ

Bensínnotkun frá 2,1 l/100 km. Magn CO2 í útblæstri frá: 48 g/km.
Rafmagnsnotkun frá: 11,0 kWh/100 km. Hestöfl: 279, hröðun 5,9s í 100km/klst. 

Verð frá 5.650.000 kr.



Pallbílar voru hér á 
árum áður bæði fremur 

slakir akstursbílar á hefð-
bundnum vegum og fremur 
hráir er kom að innréttingu 
og nýjustu tækni. Nú eru 
breyttir tímar

Reynsluakstur 
Finnur 
Thorlacius 
finnurth@365.is

Pallbílar eru ekki bara vinsælir 
í henni Ameríku, þeir eru 
einnig vinsælir hér á landi og 

henta vel hérlendis, sérlega fyrir þá 
athafnasömu og ævintýragjörnu. 
Það var því ekki slæmur kostur 
að hafa Volkswagen Amarok sem 
ferðafélaga í fjallahjólaferð á Fells-
ströndina fyrir skömmu og gleypti 
þægilega stór pallur bílsins létt tvö 
fjallahjól og meira til. Svona bílar 
eins og Amarok eru einmitt einkar 
hentugur kostur fyrir þá sem taka 
hjólin með sér í för um landið. 
Með því að hafa þau á pallinum 
skitna þau ekki að neinu ráði og 
ef keypt er lok á pallinn er allt 
tandurhreint undir. Ekki þarf að 
efast um flutningsgetu Amarok, 
en hann tekur einnig 5 farþega í 
dual-cab útgáfunni og það fer vel 
um alla innanborðs. Talsvert úrval 
er til staðar fyrir þá sem velja sér 
pallbíla hér á landi, svo sem Toyota 
Hilux, Nissan Navara og Mitsub-
ishi L200, auk Amarok. Að auki 

fer að styttast í komu pallbíls frá 
Mercedes Benz. Hilux, Navara og 
L200 komu allir af nýrri kynslóð í 
fyrra, en Amarok hefur fengið and-
litslyftingu nýverið og mesta breyt-litslyftingu nýverið og mesta breyt-litslyftingu nýverið og mesta breyt
ingin er fólgin í betri og aflmeiri 
vélum sem eyða merkilega litlu.

Mikið afl en lítil eyðsla
Pallbílar voru hér á árum áður 
bæði fremur slakir akstursbílar á 
hefðbundnum vegum og fremur 
hráir er kom að innréttingu og 
nýjustu tækni. Nú eru breyttir 
tímar og pallbílar nútímans eru 
orðnir fágaðir bílar, flottir að 
innan, með nýjustu tækni og 
miklu nær hefðbundnum fólks-
bílum í akstri. Því eru þeir orðnir 
prýðilegur kostur jafnvel sem eini 
bíll heimilisins. Ekki þarf lengur 
að óttast háar eyðslutölur og það 
sannaðist vel í reynsluakstrinum 
á Amarok, en hann var með 
rétt rúmlega 8 lítra á hverja 100 
km í löngum túrnum á Fells-
ströndina þrátt fyrir að hann væri 
með öflugasta vélarkostinum. 
Amarok-bíllinn sýndi svo sínar 
bestu hliðar er hann var tekinn á 
rúntinn á malarveginum á Fells-

ströndinni og inn Flekkudalinn 
þar sem vegurinn var orðinn að 
ógn fyrir fólksbíla. Þar kom fimi 
og liðleiki bílsins vel í ljós og ekki 
skemmdi mikið afl bílsins fyrir, 
en undir húddinu leyndist 3,0 
lítra dísilvél, 224 hestafla með 
550 Nm togi. Hún tengist við frá-
bæra 8 gíra sjálfskiptingu. Þessi 
skipting er með afar lágt gíruðum

Fágaður kraftaköggull

KOSTIR OG GALLAR

VOLKSWAGEN 
AMAROK

� 3,0 LÍTRA DÍSILVÉL
� 224 HESTÖFL
� FJÓRHJÓLADRIF

Eyðsla frá: 8,0 l/100 km í bl. akstri
Mengun: 211 g/km CO2

Hröðun: 7,9 sek.
Hámarkshraði: 193 km/klst.
Verð frá: 7.690.000 kr.
Umboð: Hekla

� Afl véla
� Staðalbúnaður
� Aksturseiginleikar
� Útlit

� Ekkert lágt drif
� Engir öryggispúðar aftur í

Volkswagen hefur uppfært vélakostinn í 
pallbílnum Amarok og nú er hægt að fá 
hann með hrikalega öflugri 224 hestafla 3,0 
lítra dísilvél sem eyðir samt merkilega litlu. 
Amarok er vel búinn og góður ferðafélagi.

Volkswagen Amarok pallbíllinn hefur fengið andlitslyftingu undir húddinu og er nú með heil 224 hestöfl. Þrátt fyrir aflið er eyðslan merkilega lítil. 

FYRIR AÐEINS
ENDALAUST TAL OG SMS 

 2.590 KR. 
Á mánuði

SUMARLEIÐIN – FULLT AF GAGNAMAGNI FYRIR MINNA

SKRÁÐU ÞIG Á 365.IS *
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fyrstu tveimur gírunum og kemur 
það nánast í stað lágs drifs sem 
ekki er til staðar í Amarok. Því 
klifrar bíllinn mjög vel í mikilli 
ófærð og hefur mikið tog í lægstu 
gírunum.

Þrír dísilvélakostir
Fá má Amarok með sömu 3,0 lítra 
dísilvélinni með minna afli, eða 
204 hestöfl og sparast með því 
550.000 kr. Einnig má fá ódýrustu 
gerð Amarok með 2,0 lítra dísil-
vél sem er 140 hestöfl og kostar 
bíllinn þá aðeins 5.840.000 kr. 
Reynsluakstursbíllinn með sinni 
öflugu 224 hestafla vél kostar 
hins vegar 7.690.000 kr. Þá er líka 
um að ræða ferlega vel útbúinn 
kraftabíl og þann langöflugasta í 
sínum flokki bíla sem hér bjóðast. 
Það sem kom einna mest á óvart í 
reynsluakstri Amarok var hve gott 
var að aka honum á malbikinu og 
hve vel hann fór með allmikinn 

hraða og eyddi ekki miklu meira 
fyrir vikið. Amarok er sannarlega 
frábær ferðafélagi á lengri ferðum 
og sætin í honum það góð að eftir 
stanslausan 2 klukkustunda akstur 
varð ekki vart við óþægindi eða 
þreytu ökumanns. Annað sem 
bæði kom mikið á óvart og jók 
mjög ánægjuna í akstrinum var 
hve hljóðlátur bíllinn er. Hljóð 
sem berst inn í bílinn er minna en 
í flestum dýrum fólksbílum, geri 
aðrir betur.

Merkilega vel búinn
Það kemur hreinlega á óvart hve 
þessi pallbíll er orðinn vel búinn og 
meðal staðalbúnaðar má nefna hita 
í framsætum, tvískipta tölvustýrða 
loftkælingu, fjarlægðarskynjara 
að framan og aftan, Bluetooth, 18" 
álfelgur, sjálfvirkan vélarhitara 
(Webasto) og regn- og birtuskynj-
ara. Í Highline Plus útfærslunni eru 
LED aðalljós og bakkmyndavél. 

Amarok er því enginn eftirbátur 
dýrari fólksbíla er kemur að búnaði 
og nýjustu tækni. Svo má líka gera 
Amarok eiginlega eins og lúxusbíl 
með leðri í öllum sætum og þá 
fylgja einnig fjölstillanleg rafstýrð 
framsæti. Þá þarf reyndar að bæta 
við 650.000 kr. Er þá hægt að tala 
um lúxuspallbíl sem setur ný við-
mið í sínum flokki. Greinarritari 
hefur hingað til ekki verið neinn 
sérlegur aðdáandi pallbíla, en 
reynslan af akstri þessa afar fágaða 
pallbíls frá Volkswagen hefur 
hugsanlega breytt því. Þessi bíll er 
eiginlega draumur þess sem leitar 
að ævintýrum á torfærari vegum 
landsins og þangað fer Amarok 
með farþega sína með stæl. Engu 
skiptir hve mikill farangur er með 
í för, Amarok rúmar hann allan. 
Vitneskjan um 50 cm vaðdýpt 
bílsins eykur svo á öryggistilfinn-
inguna ef fara þyrfti yfir eina eða 
tvær af ám okkar fagra lands.

Taktu þátt á frettabladid.is/sumarleikur
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Fyrsti maðurinn, sem datt í 
hug hugmyndafræðin á bak 
við sjálfrennireiðina, var einn 

frægasti Ítali allra tíma, Leonardo 
da Vinci. Árið 1478 teiknaði hann 
hugmyndina að fyrsta bílnum 
sem drifinn var áfram af fjöður 
sem trekkja þurfti upp áður en í 
ferð skyldi halda, en ferðin yrði 
þó aðeins 40 metra löng áður en 
trekkja þyrfti fjöðrina upp aftur. 
Snilldin við hönnun hans var 
framúrstefnuleg stýring sem hægt 
var að forstilla fyrir ferðina, þ.e.a.s. 
að bíllinn myndi beygja til hægri 
eða vinstri eftir ákveðið marga 
metra. Það mætti segja að þetta 
hafi einnig verið fyrsta hugmyndin 
að forritanlegu tæki.

Brunahreyfillinn
Fyrstu eiginlegu bílarnir voru 
gufudrifnir, ópraktískir, stórir 
og þungir. Árið 1852 hönnuðu 
Ítalirnir Eugenio Barsanti og Felice 
Matteucci fyrsta brunahreyfilinn, 
sem svipar til þeirra véla sem við 
þekkjum í bílum í dag. Rétt fyrir 
aldamótin 1900 hófu fyrstu ítölsku 
bílaframleiðendurnir störf undir 
nokkrum áhrifum frá frönskum 
brautryðjendum. Fyrsti fram-
leiðandinn er talinn vera Stefanini-
Martina árið 1896 en á þessum 
tíma voru allir bílaframleiðendur 
mjög litlir og framleiðsla lítil enda 
voru bílar í þá daga algjör mun-

Land ofurbíla og hönnunar
Á síðustu þremur 
árum hefur á 
þessum vett-
vangi verið fjallað 
um þátt Japans, 
Þýskalands, 
Bandaríkjanna, 
Frakklands og 
Bretlands í bíla-
sögu heimsins og 
rétt að ljúka þessu 
greinasafni á 
hönnunarlandinu 
Ítalíu enda hafa 
margir ítalskir 
bílar orðið öðrum 
frægari vegna 
hönnunarinnar.
Ítalía  
Sindri Snær Thorlacius 

aðarvara. Um aldamótin 1900 voru 
margir minni bílaframleiðendur á 
Ítalíu sem hurfu ýmist í heimsstyrj-
öldunum tveimur eða í kreppunni 
á áttunda áratug síðustu aldar.

Stóru merkin urðu til
Það var ekki fyrr en FIAT var 
stofnað af fjárfestum með öldunga-
ráðsmanninum Giovanni Agnelli 
í fararbroddi árið 1899 í Tórínó 
að hjólin fóru að snúast af alvöru. 
Þremur árum síðar vann FIAT sinn 
fyrsta kappakstur með aðstoð öku-
þórsins Vincenzo Lancia sem síðar 
átti eftir að stofna sitt eigið fyrir-
tæki. FIAT náði skjótt árangri og 
árið 1910 var það með yfirhöndina 
á markaðnum á Ítalíu og hefur haft 
hana síðan ásamt því að hafa verið 
eitt stærsta iðnaðarveldi heims á 
sínum tíma.

Lancia Automobiles var stofnað 
árið 1906 af ökuþórunum Vin-
cenzo Lancia og Claudio Fogolin. 
Lancia þótti framúrstefnulegur 
framleiðandi og var leiðandi í 
þróun ýmiss búnaðar. Bílar þeirra 
voru fyrst um sinn dýrir lúxusbílar. 
Í fyrri heimsstyrjöldinni reyndust 
stríðsvélar sem Lancia framleiddi 
ótrúlega sigursælar.

ALFA (Anonima Lombarda 
Fabbr ica Automobili) var stofnað 
í Mílanó árið 1910 sem undir-
merki franska bílaframleiðandans 
Darracq.  Strax ári síðar sendi 
ALFA tvo bíla í Targa Florio kapp-
aksturinn og þar með hófst mikil 
kapp aksturs saga fyrirtækisins.

Giuseppe Campari, Enzo Ferrari 
og Ugo Sivocci. Sá síðastnefndi var 
hæfileikaríkur og tæknilegur öku-
þór en þótti einkar seinheppinn. Til 
að sporna við ólukku lét hann árið 
1923 setja mynd af fjögurra blaða 
smára á hvítum bakgrunni á hlið 
rauða bílsins. Sivocci vann þennan 
kappakstur sem var fyrsti alþjóðlegi 
sigur Alfa Romeo. Fjögurra blaða 
smárinn átti eftir að vera merki Alfa 
Romeo í kappakstri allt til þessa 
dags. Scuderia Ferrari var stofnað í 
Modena árið 1929 sem kappakst-
urslið undir stjórn Enzo Ferrari sem 
notaðist einungis við bíla frá Alfa 
Romeo. Enzo Ferrari var sigursæll 
ökuþór þangað til árið 1931 þegar 
hann ákvað að hætta keppni út af 
komu sonar síns, Dino, í heiminn. 
Scuderia Ferrari þýðir „Hesthús 
Ferrari“ en Enzo Ferrari sá um að 
vera styrktar aðili, umboðsmaður 
og liðsstjóri fjölda ökuþóra. Alfa 
Romeo átti erfitt í kreppunni uppúr 
1930 og sagði sig frá kappakstri árið 
1933. Scuderia Ferrari tók þá við 
kappakstursliði Alfa Romeo. Árið 
1938 vildi Alfa Romeo breyta nafn-
inu á liðinu í Alfa Corse sem lagðist 
illa í Enzo. Hann var látinn fara með 
því skilyrði að hann myndi ekki 
keppa í kappakstri eða gefa út bíl 
næstu fjögur árin undir eigin nafni. 
Það breytti því hins vegar ekki að 
hann fór strax í að láta hanna fyrsta 

bílinn sinn frá grunni, Tipo 815, 
sem bar þá nafnið AAC (Auto Avio 
Costruz ioni).

Stund milli stríða

Árið 1918 yfirgaf Claudio Fogolin 
Lancia og tók mikla fjárhæðir 
með sér úr fyrirtækinu. Vincenzo 
Lancia hafði miklar áhyggjur af 
því að hann væri að missa tök á 
fyrirtækinu. Hann þurfti að endur-
skipuleggja verksmiðjur sínar eftir 
heimsstyrjöldina og hefja fram-
leiðslu bíla sem fyrst og þurfti það 
að ganga vel ef hann ætlaði að 
geta borgað starfsfólki sínu laun. 
Fyrst kom út Lancia Kappa sem var 
skref í rétta átt en árið 1922 kom út 
Lambda sem breytti iðnaðinum. 
Í fyrsta sinn varð til grindarlaus 
fólksbíll þar sem styrkurinn var 
allur í yfirbyggingunni og einnig 
var hann með sjálfstæða framfjöðr-
un ásamt fleiri nýjungum. Vin-
cenzo fékk heimsókn frá Banda-
ríkjamanni að nafni Flocker sem 
gaf honum hugmynd. Hann vildi 
fara í útrás á bandaríska markað-
inn. Hann lét hönnuði og verka-
menn sína hætta öllum störfum 
og einbeita kröftum sínum að 
hönnun og smíði risastórs lúxus-
bíls með V8 vél. Af honum seldust 
í kringum 1.700 eintök en Lancia 
dró sig út af Bandaríkjamarkaði 

Maserati var stofnað árið 1914 
í Bologna af fimm bræðrum sem 
báru ættarnafnið Maserati. Fyrst 
um sinn smíðuðu þeir kapp-
akstursbíla fyrir önnur fyrirtæki. 
Það var ekki fyrr en árið 1926 sem 
Maserati sendi frá sér bíl undir 
eigin nafni. Það ár vann Maserati 
hinn fræga Targa Florio kapp-
akstur og komst á kortið sem 
kapp akstursbílaframleiðandi. 
Árið 1937 seldu bræðurnir fyrir-
tækið manni að nafni Adolfo Orsi 
en héldu áfram að vinna í verk-
smiðjunni í áratug þangað til þeir 
héldu á önnur mið. Maserati var 
ofarlega skrifað í kappakstri og 
vann m.a. Indianapolis 500 árin 
1939 og 1940.

Fyrri heimsstyrjöld
Eins og hjá öllum þjóðum sem tóku 
þátt í heimsstyrjöldunum tveimur 
sneru flestir bílaframleiðendur sér 
að framleiðslu hergagna, hvort sem 
það voru byssur, flutningabílar, 
jeppar, skriðdrekar eða flugvélar, á 
meðan styrjaldirnar stóð yfir. Árið 
1915 tók maður að nafni Nicola 
Romeo við ALFA og breytti nafni 
þess í Alfa Romeo. Fyrst um sinn 
voru Alfa Romeo bílar fyrst og 
fremst kappakstursbílar og sport-
bílar fyrir þá ríku. Þeir höfðu alla 
bestu ökuþórana á sínum snærum 
og má þar nefna Antonio Ascari, 

Lamborghini Countach sem þykir ein fallegasta bílahönnun sögunnar. Frægari plakatbíl er erfitt að finna. 

Eftir stríð urðu litlir og hagkvæmir bílar mjög vinsælir. Fiat Nuova seldist í um fjórum milljónum eintaka.

Fitat 500 a topolino bíllinn stórkostlegi sem kostaði 8.900 lírur.

8 .  Á G Ú S T  2 0 1 7   Þ R I Ð J U D A G U R8 B Í L A R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

BÍLAR



Framhjóladri�nn, dísil, 1,6 l, sjálfskiptur.
Eldsneytisnotkun 5,1 l/100 km* 

 NISSAN X-TRAIL
Verð frá: 4.690.000 kr.

Style krómpakkiGlugga- og húddhlíf Heilsársdekk Losanlegur krókurMotta í skott

490.000 kr.
KAUPAUKI FYLGIR NÝJUM X-TRAIL

SUMARTILBOÐ
Nissan X-Trail er einstaklega rúmgóður og þekktur fyrir 
glæsilegt útlit og ríkulegan búnað. 

Nissan X-Trail
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skömmu eftir hrunið á Wall Street 
árið 1929. Eftir Ameríkuævintýrið 
komu út bílarnir Artena og Astura 
sem voru gríðarvel heppnaðir. 
Astura var það vel heppnaður bíll 
að bílaáhugamaðurinn og póli-
tíkusinn Benito Mussolini átti einn 
og lét alla helstu undirmenn sína 
keyra um á slíkum, en meira um 
hann síðar. Eftir heimsókn sína til 
Ford í Bandaríkjunum lét forstjóri 
FIAT, Giovanni Agnelli, hanna nýja 
framúrstefnulega verksmiðju sem 
fékk nafnið Lingotto og m.a. var 
kappakstursbraut á þaki hennar.

Árið 1925 kom út FIAT 509 sem 
varð mest seldi bíll Ítalíu á aðeins 
einu ári. Arftaki hans var FIAT 
508 Balilla sem var frekar ætlaður 
konum en hann var dýrari en nam 
árslaunum margra Ítala svo að 
margir tóku stór lán til að eignast 
slíkan.

Seinni heimsstyrjöld 
Í seinni heimsstyrjöld stöðvaðist 
kappakstur og framleiðsla bíla en 
eftir stríð réð Enzo Ferrari nokkra 
starfsmenn frá Alfa Romeo. Enzo 
framleiddi frábæra kappaksturs-
bíla og borgaði góðum ökumönn-
um fyrir að aka fyrir lið sitt. 

Þegar hér var komið sögu réð 
fasismi ríkjum á Ítalíu með Muss-
olini í fararbroddi og kom það í veg 
fyrir að framleiðendur gætu flut 
bíla sína út. Mussolini vildi búa til 
bíl fólksins og bað Agnelli hjá FIAT 
um að smíða bíl sem kostaði undir 
5.000 lírum. FIAT gat hins vegar 
ekki uppfyllt kröfur Muss olinis 
þar sem bíllinn sem til varð var 
FIAT 500 A „Topolino“ og kostaði 
8.900 lírur. Þessa hugmynd tók 
Hitler síðar upp þegar hann bað 
Ferdinand Porsche um að fram-
leiða bílinn sem síðar var kallaður 
Bjallan og reyndist töluvert vin-
sælli. Árið 1941 skipaði Mussolini 
einnig Alfa Romeo að framleiða 
stóra og dýra lúxusbíla fyrir þá 
auðugu og hátt settu.

Fall fasismans 
Eftir stríð urðu litlir og hagkvæmir 
bílar mjög vinsælir. Fyrstu ára-
tugina eftir stríð voru þeir flestir 
með litlar vélar aftast í bílnum, 
líkt og Bjallan. Árið 1954 sást fyrst 
Twin Cam mótor Alfa Romeo sem 
átti eftir vera í bílum þeirra næstu 
fjörutíu árin og hentaði einkar vel 
í smábíla. Upp úr falli Mussolinis, 
fasismans og stríðs á Ítalíu hófst 
útrás FIAT sem náði til ýmissa 
landa í Austur- og Suður-Evrópu, 
Afríku, Asíu og Suður-Ameríku. 
Sem dæmi má nefna Lada 1200 
og 1300 sem voru vinsælir ásamt 
því að til varð Polski FIAT sem 
framleiddur var í Póllandi fyrir 
Austur-Evrópu og meira að segja 
Kúbu. Árið 1957 kom út næsta 
kynslóð af FIAT 500 sem kölluð var 
Nuova 500, eða nýi 500. Hann var 
gríðarlega vinsæll, var í framleiðslu 
til ársins 1975 og seldist í tæpum 4 
milljónum eintaka.

FIAT er þekkt fyrir að kaupa upp 
samkeppnina og hefur keypt:

�  Autobianchi árið 1967
�  Stóran hlut í Ferrari og Lancia 

árið 1969
�  Abarth árið 1971
�  Alfa Romeo árið 1986
�  Maserati árið 1993
�  Chrysler árið 2009 (formlega 

2014)

Í marga áratugi hefur FIAT hér 
um bil alltaf verið með mjög vin-
sælan bíl í boði og þá sérstaklega í 
minni stærðarflokkum. Nuova 500 
(1957), 124 (1967), 128 (1970), 126 
og 127 (1972), Uno (1984), Tipo 
(1989), Punto (1995) og 500 (2008) 
til að nefna einhverja. 

Abarth er merki sem bílaáhuga-
menn þekkja gjarnan en bílar þess 
eru þó ekki á hverju horni. Árið 
1949 var Abarth stofnað af Carlo 
Abarth á rústum af Cisitalia sem 
var bílaframleiðandi sem lagði 
upp laupana. Árið 1952 byrjaði 
samvinna Abarth og FIAT. Abarth 
sérhæfði sig aðallega í viðbótum 

við bíla framleidda af öðrum, svo 
sem pústkerfum, soggreinum og 
fleira sem gæti kreist út nokkur 
aukahestöfl. Árið 1971 keypti 
FIAT Abarth af eigandanum og 
stofnanda, Carlo Abarth og hefur 
það verið notað síðan sem krafta-
merki FIAT, svipað og AMG hjá 
Mercedes-Benz. Hægt er að þekkja 
Abarth-bílana á merki þeirra sem 
er mynd af sporðdreka á gulum og 
rauðum bakgrunni. 

Árið 1969 keypti FIAT 50% hlut 
í Ferrari sem varð svo 90% árið 
1988. Það sama ár lést Enzo Ferrari 
og það hafði þær afleiðingar að 
notaðir Ferrari-bílar hækkuðu 
umtalsvert í verði. Dýrasti bíll 
sögunnar er 1962 Ferrari 250 GTO 
sem seldist árið 2014 fyrir 38,1 
milljón Bandaríkjadala.

Hönnunarhús 
Ítalía er ekki endilega bara þekkt 
fyrir bílaiðnað, heldur fyrir hönn-
unarhúsin sem hafa sett sinn svip á 
bílaiðnaðinn, sem og annan iðnað. 
Það sem ákvarðar útlit bíla fyrst og 
fremst er notagildi þeirra, loftflæði 
og árekstraröryggi. Þegar bílar 
voru nýkomnir fram á sjónarsviðið 
þurftu bílaframleiðendur lítt á 
hönnuðum að halda því það var 
lítill sem enginn skilningur á loft-
flæði eða árekstraröryggi í bílum. 
Það var ekki fyrr en menn byrjuðu 
í kappakstri að þeir öðluðust þá 
þekkingu.

Einnig hafði hönnun herflug-
véla í fyrri og seinni heimsstyrjöld 
áhrif, þar sem notast mikið var 
við loftflæðirannsóknir. Ítalir 
hafa alla tíð verið mikið viðriðnir 
kappakstur og samhliða því hafa 
sprottið upp frægir hönnuðir.

Frægir hönnuðir
Frægustu hönnunarhúsin eru 
Zagato, Pininfarina, Italdesign 
Guigiaro, Bertone og Ghia.

Pininfarina hefur hannað marga 
bíla Ferrari og einnig fyrir Peugeot, 
Alfa Romeo, Cadillac, Maserati, 
Lancia, Bentley, Mitsubishi, FIAT 
og Volvo. Bertone teiknaði lík-
lega frægustu bílahönnun alla 
tíma, Lamborghini Countach. 
Italdesign hannaði frægustu 
hlaðbaka allra tíma, fyrsta 
VW Golf og FIAT Uno og svo 
mætti lengi telja. Gæti þó 
verið að halla undan fæti hjá 
hönnunarhúsunum því að 
nýjustu bílarnir í dag eru mjög 

sjaldan hannaðir í hönnunar-
húsum eins og algengt var hér 
áður fyrr. Núna er hver og einn 
bílaframleiðandi með gríðarlega 
innanhússþekkingu á loftflæði 
og árekstraröryggi, talsvert meiri 
þekkingu en hönnunarhúsin. Þessi 
þróun hefur gert aðra hönnuði 
að stjörnum. Menn á borð við Ian 
Callum hjá Jaguar, Peter Schreyer 
hjá Hyundai og KIA og Walter de 
Silva hjá VW Group til að nefna 
einhverja.

Góðæri og olíukreppa
Automobili Lamborghini var 
stofnað eftir seinni heimsstyrjöld 
af Ferruccio Lamborghini sem 
dráttarvélaframleiðandi sem 
notaði íhluti úr vélum úr seinni 
heimsstyrjöldinni. Ferruccio hafði 
mikinn áhuga á fínum bílum og 
keypti sér sjálfur alls kyns dýrindis 
bíla þegar fyrirtæki hans fór að 
ganga vel. Það var þó ekki nóg til 
að slökkva þorstann því hann vildi 
búa til hinn fullkomna lúxusbíl og 
árið 1963 var fyrsti Lamborghini-
bíllinn frumsýndur, 350GT. Eftir 
þetta urðu bílarnir til hver á eftir 
öðrum og hver öðrum fallegri. Má 
þar helst nefna Miura og Countach 
sem þykja oft á tíðum vera einhver 
fallegasta bílahönnun sögunnar. 
Frægari plakatbíla er erfitt að finna 
en þá tvo. Í olíukreppunni árið 
1973 fór illa fyrir Lamborghini 
þar sem bílar fyrirtækisins voru 
dýrir og eyddu miklu bensíni með 
sínum tólf strokkum. Ári síðar 
hafði Ferruccio selt allan sinn hlut 
í fyrirtækinu sem hann stofnaði og 
gekk út úr því. Automobili Lamb-
orghini varð gjaldþrota árið 1978 
og gekk handa á milli til ársins 
1998 þegar Volkswagen Group 
keypti það og á enn. Eftir það hefur 
fyrirtækinu gengið vel og bílar þess 
haldið fyrri gildum vel þrátt fyrir 
að nýrri bílarnir séu frekar í ætt við 
ofurbíla heldur en lúxusbíla.

Lancia hélt áfram að framleiða 
vandaðar lúxusbifreiðar eftir 
seinni heimsstyrjöld og var að 
mörgu leyti markaðsleiðandi en 
framleiðslukostnaður reyndist 
of hár og var Lancia keypt upp af 
FIAT árið 1969.

Árið 1957 hóf Maserati fram-
leiðslu götubíla. Árið 1968 
eignaðist franski framleiðandinn 
Citroën fyrirtækið en fór svo á  
hausinn níu árum síðar og ítalska 
ríkið hélt Maserati uppi. Árið 1975 
tók goðsögnin Alessandro de 
Tomaso við Maserati. Eftir það 

keypti Chrysler fyrirtækið og svo 
loks FIAT.

Breytingar í bílahönnun 
Á áttunda og níunda áratugnum 
var tími breytinga í evrópskum 
og japönskum bílaiðnaði því að 
margir framleiðendur fóru að sýna 
framhjóladrifi áhuga. Þar voru 
ítölsku framleiðendurnir einna 
sterkastir. Með tilkomu framhjóla-
drifsins var hægt að hanna bíla 
sem miklu hagkvæmari pakka og 
þá sérstaklega í formi hlaðbaka. Á 
sjöunda og áttunda áratugunum 
var Alfa Romeo þekkt fyrir að 
framleiða undurfagra sportbíla 
sem ennþá endurspegla ímynd 
fyrirtækisins. Árið 1986 tók FIAT 
yfir Alfa Romeo og er hlutverk Alfa 
Romeo í dag að vera ofar FIAT í 
verðstiganum, ekki ólíkt hlutverki 
Audi hjá VW Group. Á árunum 
1972 til 1992 var Lancia konungur 
rallsins. Með bílum eins og Fulvia, 
Stratos, 037, Delta S4 og Delta 
Integrale landaði framleiðandinn 
tíu heimsmeistaratitlum, fleiri 
titlum en nokkur annar fram-
leiðandi í sögunni. Lancia-merkið 
hélt áfram og var gríðarlega frægt 
fyrir framúrstefnulega rallýbíla 
á áttunda- og níunda áratugnum 
en í dag eru Lancia-bílar byggðir 
á núverandi FIAT-bílum og fást 
einungis á Ítalíu.

Seinustu áratugir 
Langbestu ár ítalska bílaiðnað-
arins voru 1989-1990 þar sem 
framleiddar voru 2,2 milljónir 
bíla árið 1989 og 2,1 milljón 1990. 
Árið 2011 féllu sölutölur ítalskra 
bílaframleiðenda undir 800.000 
í fyrsta sinn í hálfa öld. Árið 2016 
voru 20 lönd sem framleiddu yfir 
milljón bíla. Ítalía var 19. stærsta 
framleiðslulandið með rúma 1,1 
milljón framleiddra eintaka. Ítalía 
hefur unnið evrópsku bílaverð-
launin næstoftast allra landa og 
FIAT hefur unnið oftast allra bíla-
framleiðenda.

Argentínumaðurinn Horacio 
Pagani vann hjá Lamborghini 
þegar fyrirtækið var að byrja að 
nota kolefnistrefjar við gerð bíla 
sinna, sem þótti nýstárlegt þá. 
Árið 1988 stofnaði hann Pagani 
Composite Research í Modena og 
upp úr því fór hann að huga að 
framleiðslu eigin bíls. Í samvinnu 
við AMG hjá Mercedes-Benz 

varð til fyrsti bíll Paganis árið 
1999, Zonda C12. Síðan þá hafa 
nokkrir bílar borið Zonda-nafnið 
og arftaki þessa bíls var Huayra. 
Bílar Paganis eru fyrsta flokks ofur-
bílar, nánast bara úr koltrefjum 
og með æðislegar AMG-vélar sem 
komið er fyrir aftan við ökumann-
inn.

Árið 2004 var Sergio March-
ionne ráðinn forstjóri FIAT. Hann 
hefur síðan þá verið mjög ákveð-
inn í því að snúa við blaðinu fyrir 
FIAT og með þó nokkrum árangri. 
Grande Punto var fyrsti bíllinn til 
að hjálpa fyrirtækinu úr skuld en 
þegar nýi FIAT 500 kom á markað 
árið 2008 reyndist hann fyrirtæk-
inu gulls ígildi. Marchionne var 
helsta driffjöðrin í kaupum FIAT 
á Chrysler eftir að hann reyndi 
samvinnu við indverska og kín-
verska framleiðendur án árangurs. 
Þau bílamerki sem eru undir hatti 
FIAT í dag eru Abarth, Alfa Romeo, 
Chrysler, Dodge, Lancia, Maserati, 
Jeep og Ram og er þá FCA (Fiat 
Chrysler Automobiles) sjöundi 
stærsti bílaframleiðandi heims. 
Ferrari heyrði undir sama hatt en 
gerir það ekki lengur.

Hvert stefnir ítalski bíla-
iðnaðurinn?
Í gegnum mestalla sögu ítalska 
bílaiðnaðarins hafa ofurbílar 
staðið upp úr. Merki eins og 
Ferrari og Lamborghini hafa 
stimplað sig rækilega inn í hóp 
þeirra allra bestu og eftirsóttustu 
enda var Ferrari dýrasta vöru-
merki heims árið 2014. Þrátt fyrir 
þróun í átt að umhverfisvænni 
tvinn- og rafmagnsbílum ættu 
þessi merki að halda sætum sínum 
næstu árin. FIAT munu halda 
áfram að selja ódýra bíla í miklu 
magni eins og þeir hafa alltaf gert 
og tilkoma Chrysler, Jeep, Dodge 
og Ram þýðir fleiri markaðs-
svæði og kúnna hópa fyrir FIAT 
til að spreyta sig á. Endurkoma 
Alfa Romeo er hafin með tilkomu 
nýrra frábærra sport- og fólksbíla 
seinustu ára og eru áætlanir um 
framhald þar á jákvæðar. Framtíð 
þessara merkja er nokkuð björt 
og þá ekki síst hér á landi þar sem 
það er komið umboð fyrir mörg 
þessara merkja í fyrsta sinn í 
langan tíma.

Mussolini vildi búa til 
bíl fólksins og bað 

Agnelli hjá FIAT um að 
smíða bíl sem kostaði undir 
5.000 lírum. FIAT gat hins 
vegar ekki uppfyllt kröfur 
Mussolinis þar sem bíllinn 
sem til varð var FIAT 500 A 
„Topolino“ og kostaði 8.900 
lírur. 

Alfa Romeo Disco Volante bíllinn þykir einhver fegursta hönnun sem um getur í bílaheiminum og þótt víðar væri leitað. 

Pagani Zonda
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Þrír fyrrverandi yfirmenn Fiat 
Chrysler bílasamstæðunnar 
hafa verið ákærðir fyrir að 

stela milljónum dollara úr sjóði 
fyrirtækisins sem ætlaður var til 
að standa straum af kostnaði við 
þjálfun starfsmanna. Einn þessara 
yfirmanna, Alphons Iacobelli, bar 
varaforstjóratitil. Hin tvö heita 
Monica Morgan, ekkja annars vara-
forstjóra Fiat Chrysler, og Jerome 
Durden sem gegndi starfi fjármála-
ráðgjafa, en hann var ákærður fyrir 
yfirhylmingu. Rannsókn hefur 
leitt í ljós að Monica Morgan og 
þálifandi eiginmaður hennar og 
varaforstjóri, General Holiefield, 
notuðu 1,2 milljónir dollara úr 
starfsþjálfunarsjóðnum í föt, skart-
gripi, hús og ferðalög. Til dæmis 
keyptu þau ferð með einkaflugvél 
sem kostaði 30.000 dollara. Iaco-
belli tók um eina milljón dollara úr 
sjóðnum til einkanota og gaf þetta 
fé auk þess ekki upp til skatts, svo 
hann þarf einnig að svara til saka 
fyri skattayfirvöldum. Hann keypti 
til að mynda forláta Ferrari 458 
Spider bíl fyrir fjármunina, leigði 
sér einkaflugvélar, lagfærði hús sitt 
og eyddi fé í margs konar annan 
munað. Öllum hefur þessum starfs-
mönnum verið vikið frá störfum 
hjá Fiat Chrysler. Öll verða þau 
ákærð fyrir athæfið.

Fyrrverandi 
yfirmenn Fiat 
Chrysler kærðir 
fyrir fjárdrátt

Hjá Mercedes Benz kemur til 
greina að smíða hreint magn-
aða torfæruútgáfu E-Class 

bílsins með drifrás ættaða úr G-Class 
herjeppanum. Mercedes Benz hefur 
þegar smíðað tilraunaeintak af slík-
um bíl og var það verkfræðingurinn 
Jürgen Eberle hjá Mercedes Benz sem 
fór fyrir því verkefni með fulltingi 24 
annarra starfsmanna. Var þessi smíði 
í upphafi eins konar gæluverkefni 
en nú er svo komið að vel kemur til 
greina að fjöldaframleiða bílinn. Eins 
og á myndinni af bílnum má sjá þá er 

hann æði hár frá vegi og þar sem drif-
búnaðurinn er tekinn upp í grindina 
þá er enginn öxull að þvælast fyrir 
ef farið er í vænar torfærur. Eberle 
segir að hægur vandi sé að framleiða 
þennan bíl og engin tæknileg vanda-
mál í veginum. Öll tækni til þess sé 
til staðar hjá Mercedes Benz. Þar sem 
bíllinn hefur fengið svo mörg jákvæð 
ummæli bæði innan Mercedes Benz 
og utan fyrirtækisins þá á bara eftir 
að sannfæra helstu yfirmenn um 
ágæti þess að fjöldaframleiða þessa 
óvenjulegu gerð E-Class. 

Verður E-Class All-Terrain 4x4 að veruleika?

Það hljómar kannski undar-
lega að forstjóri eins stærsta 
olíufélags heims, Shell hafi 

nýlega látið hafa eftir sér að næsti 
bíll sem hann hyggist kaupa sé 
tengiltvinnbíll. Með slíkum yfir-
lýsingum er nánast eins og hann 
sé að lýsa yfir endalokum eigin 
fyrirtækis og allrar olíuframleiðslu. 
Það er þó líklega orðum aukið 
því forstjórinn, Ben Van Beurden, 
hefur pantað sér Mercedes Benz 
S500e bíl með rafmótorum, en 
einnig mjög öflugri brunavél. Bíll-
inn er samtals 436 hestöfl og það 
afl kemur bæði frá rafmótorum og 
brunavél. Ben Van Beurden lýsti 
því reyndar einnig yfir að fjármála-
stjóri Shell, Jessica Uhl, æki um á 
BMW i3, en hann gengur eingöngu 
fyrir rafmagni. Það eru því ekki 
bara yfirlýstir umhverfissinnar sem 
kaupa sér rafmagnsbíla og tengil-
tvinnbíla, heldur einnig yfirmenn 
olíufélaganna. Ben Van Beurden er 
einn þeirra sem telja að mann-
skepnan stuðli nú að hlýnun jarðar 
með bruna jarðefnaeldsneytis, þó 
svo hann vinni sem forstjóri olíu-
fyrirtækis og að framtíðin liggi í 
því að leggja af bruna jarðefnaelds-
neytis og snúa sér að umhverfis-
vænum og endurnýtanlegum 
orkugjöfum. Hann telur að mestu 
notkun í bruna jarðefnaeldsneytis 
sé brátt náð og hún minnki svo 
hratt í kjölfarið.

Næsti bíll 
forstjóra 
Shell verður 
tengiltvinnbíll

JEEP® GRAND CHEROKEE VERÐ FRÁ KR. 8.990.000*

*Jeep Grand Cherokee Laredo dísel 250hö, 8 gíra sjálfskiptur, Quatratrac II fjórhjóladrif með lágu drifi , 18” álfelgur, Led+Xenon framljós, 8,4” 
snertiskjár með bakkmyndavél, fjarlægðarskynjarar framan og aftan, hiti í sætum, lykillaust aðgengi og ræsing, rafdrifi n framsæti, stillanleg 
aftursæti, tölvustýrð sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, regnskynjari, aðgerðarstýri, raddstýrt útvarp o.mfl .

ALVÖRU JEPPI MEÐ HÁU OG LÁGU DRIFI
250 HÖ DÍSEL 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
GERÐU VERÐSAMANBURÐ

jeep.is

JEEP® CHEROKEE VERÐ FRÁ KR. 6.690.000*

*Jeep Cherokee Longitude 2.2 dísel 185 hö (Limited 200 hö) 9 gíra sjálfskiptur, Select Terrain drif með fjórum 
stillingum og Jeep Active drive (Limited útgáfan með lágu drifi ), 17” álfelgur,  Led dagljós og afturljós, aftursæti 
á sleða til að stækka farangursrými, tölvustýrð sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, fjarlægðarskynjarar framan 
og aftan, leðurstýri og gírhnúður, aðgerðarstýri, hraðastillir o.m.fl . Longitude Luxury aukalega með rafdrifnum 
upphituðum leðursætum og bakkmyndavél, kr. 6.990.000.

ALVÖRU JEPPI 
DÍSEL 9 GÍRA SJÁLFSKIPTUR
KOMDU OG REYNSLUAKTU

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI
ÞVERHOLT 6 · 270 MOSFELLSBÆR · SÍMI: 534 4433 · WWW.ISBAND.IS
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