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Nýr Audi Q4 e-tron kom á markað nýverið en sportjeppinn er 
nýjasta viðbótin í rafknúna sportbílalínu þýska lúxusbílaframleið-

andans frá Ingolstadt.
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Framúrstefnulegur 
og flottur

    Róbert Róbertsson

robert@vb.is

R afbíladeild Mercedes EQ 

hefur verið iðinn við kol-

ann svo ekki sé meira sagt 

og komið fram með hvern rafbílinn 

á fætur öðrum á síðustu misser-

um. Auk EQC eru í sportjeppadeild 

þýska lúxusbílaframleiðandans frá 

Stuttgart EQS SUV, EQE SUV, EQB 

og EQA. Þetta er vel heppnuð og flott 

lína í alla staði. EQC er miðjubarnið 

í sportjeppafjölskyldu Mercedes EQ 

og stendur vel fyrir sínu. 

EQC er með mjög góða 
aksturseiginleika eins og búast 

má við af Mercedes-Benz. Bíllinn 
er mjúkur en öflugur. Hann ligg-
ur vel og stýringin er afbragðs-
góð. Bíllinn er afar þéttur og lítið 
sem ekkert götuhljóð heyrist inn 

í hann. Rafhlöðurnar eru 80 kW 
og skila 408 hestöflum og togið 
er 760 Nm. EQC er aflmikill og 
snöggur upp. Hann fer úr kyrr-
stöðu í hundraðið á aðeins 5,1 

sekúndu. Drægni sportjeppans er 
allt að 437 km á rafhlöðunni sem 
er mjög gott. EQC er búinn hinu 
rómaða 4MATIC fjórhjóladrifi frá 
Mercedes-Benz sem er eitt það 
besta sem völ er á. Það hjálpar 
sannarlega við vetraraðstæður 
eins og bíllinn var prófaður í. 

Mercedes-Benz EQC sportjeppinn 
er rafknúin lúxuskerra með krafta í 
kögglum. Mercedes EQ hefur hannað 
bílinn listavel og hann keyrir ekki einungis 
rafknúið heldur getur hann einnig lagt 
sjálfkrafa í stæði. EQC var tekinn í 
reynsluakstur á fallegum vetrardegi.

EQC 400 4MaTIC

 » Aflgjafi: 80 kW rafhlöður

 » Drægni: 437 km

 » Hestöfl: 408

 » Tog: 700 Nm

 » Hröðun 0-100: 5,1 sek.

 » Hámarkshraði: 180 km/klst.

 » Verð: Frá 10.890.000 kr.

 » Umboð: Askja

EQC er með mjög góða aksturseiginleika eins og búast má við af Mercedes-Benz. 

Rafhlöðurnar skila 408 hestöflum og togið er 760 Nm. EQC er aflmikill og snöggur 
upp. Hann fer úr kyrrstöðu í hundraðið á aðeins 5,1 sekúndu. 



Hafðu samband og við hjálpum þér að láta hlutina gerast.

Við viljum vera hreyfiafl til góðra verka og bjóðum sérstaka 
græna fjármögnun til lengri tíma og á betri kjörum fyrir 
umhverfisvænni bíla, rafmagnshjól og hleðslustöðvar.

Er eitthvað grænt
í gangi?

ergo.isBílar  /  Græn tæki  /  Ferðavagnar  /  Atvinnutæki  /  Byggingartæki  /  Lækningatæki  /  Landbúnaður  / Flug
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Framúrstefnulegur og flottur
EQC er framúrstefnulegur og 
fallegur í hönnun. Heildarútlit 
bílsins er flott. Þaklínan fellur 
mjúklega niður að afturhlutan-
um og býður upp á sportlegt og 
kraftmikið útlit. Aðalljósin og 
grillið eru sameinuð í eina heild 
í black-panel-grillinu. MULTI-
BEAM LED-aðalljósin, sem 
eru staðalbúnaður, undirstrika 
tæknilegt yfirbragðið með blá-
um skrautlínum og sérstakri 
EQ-ljósahönnun.

Innanrými EQC er nútímalegt 
og fallegt. Umhverfiseinkennandi 
lofttúður með flottri EQ-
hönnun eru málm galvaníserað-
ir fletir. Sérstakur hápunktur 
er rimlakragi með málmútliti 
sem nær frá mælaborðinu út að 
hurðum og skapar þannig þægi-
lega umlykjandi áhrif. EQC fær 
sérstaklega hannað sætisáklæði 

með lítillega sanseruðum lita-
tóni: Sunnyvale í indígóbláum 
eða silkidrapplituðum lit, ásamt 
svörtu ARTICO-leðurlíki. Auk 
þess leggja rósargyllt atriði í inn-
anrýminu áherslu á framsækinn 
lúxus.

Hægt er að leika sér með stemn-
ingslýsing í innanrými EQC. 
Hægt er að velja úr 64 einstökum 
litum og mörgum litasamsetning-
um og litaáhrifum.

alstafrænir skjáir
Alstafræni mælaborðsskjár-
inn og margmiðlunarskjárinn 

eru hvor um sig 10,25 tomm-
ur á stærð og eru sameinaðir 
í Widescreen-stjórnrými sem 
er mjög áberandi í stjórnrým-
inu. Upplýsingarnar birtast 
í hárri upplausn og í lit með 
vönduðum hreyfimyndum. 
Innihaldinu má raða upp eftir 
óskum og stjórna bæði með 
snertingu og raddstýringu.

Plássið er mjög gott í EQC 
fyrir ökumann og fjóra far-
þega. Það fer vel um alla í góð-
um leðursætunum sem veita 
góðan stuðning í alla staði. 
Það er lúxustilfinning að sitja 
í sportjeppanum. Farangurs-
rýmið er ágætlega plássmikið 
eða 500 lítrar en í samanburði 
er Audi eTron með 664 lítra 
pláss og BMW iX 510 lítra. 
Hægt er þó að stækka far-
angursrýmið í EQC upp í 1.060 
lítra með því að fella  
aftursætin niður.

Tæknivæddur bíll
EQC er afar tæknivæddur bíll 
sem kemur ekki á óvart þar sem 
hann er úr smiðju EQC.

Í sportjeppanum eru snjöll kerfi 
sem geta hjálpað ökumanni að 
slaka á í akstrinum. Má þar nefna 
Surround-hljómburð og MBUX-
viðbótarveruleika fyrir leiðsögu-
kerfi.

MBUX margmiðlunarkerfið er 
afar tæknivætt og lærir að þekkja 
þínar þarfir og óskir. Maður ræsir 
raddstýringarkerfið með því að 
segja ,,Hey Mercedes“ og eftir það 
er hægt að spjalla við bílinn. Ef 
manni er kalt segir maður frá því 
og miðstöðin sér um að hækka 
hitann svo. Þetta er áhugavert í 
meira lagi að spjalla við stjórn-
kerfi í bíl. En þægilegt samt sem 
áður. MBUX kerfið sér um af-
þreyingar- og öryggispakkann. 
Tæknin blandar myndrænum 
leiðsögu- og umferðarupplýsing-
um inn í lifandi myndir. Mynda-
vél í framrúðunni myndar svæðið 

fyrir framan bílinn og sýnir á 
margmiðlunarskjánum. 

leggur sjálfur í stæði
EQC er vel búinn akstursað-
stoðarkerfum sem geta varað 
ökumann við eftir aðstæðum 
og brugðist meira að segja við 
sjálfkrafa, m.a. til þess að halda 
ákveðinni fjarlægð, stjórna 
hraða og halda bílnum á réttri 
akrein. Hér má nefna Parktron-
ic bílastæðaaðstoð sem hjálpar 
til við að leggja bílnum sjálf-
krafa í stæði sem var reynt með 
góðum árangri. Þá er EQC búinn 
Distronic hraðastilli með fjar-
lægðarskynjara, sjálfvirkum há-
markshraðastilli og aðstoð við að 
beygja frá svo eitthvað sé nefnt.

EQC kemur í tveimur út- 
færslum, Pure og Final Edition. 
Verðið á Pure útfærslunni er frá 
10.890.000 kr. en Final Edition út-
færslan, sem er með talsvert mik-
ið af búnaði umfram Pure, kostar 
12.290.000 kr. 

Ýmislegur aukabúnaður

  Final Edition úfærsla EQC hefur ýmislegt af auka-
búnaði fram yfir pure útfærsluna. Þá ber að nefna 20 
tommu aMG felgur, dráttarbeisli, 360°myndavél, 
advanced hljóðkerfi, Electric art innréttingarpakka, 
handfrjálsa opnun á skotthlera og lED stemningsljósa-
pakka.

EQC er mjúkur en öflugur. Hann liggur vel og stýringin er afbragðsgóð.

Drægni sportjeppans er allt að 437 km á rafhlöðunni sem er mjög gott.

Innanrými EQC er nútímalegt og fallegt.



100% RAFKNÚINN JEEP® AVENGER ER BÍLL ÁRSINS Í EVRÓPU
Tryggðu þér þitt eintak af þessum einstaka verðlaunabíl í forsölu. 

400 km meðaldrægni og allt að 550 km í innanbæjarakstri.*  

Sendið tölvupóst á avenger@isband.is eða hringið í síma 590 2300.
FORSALAN ER HAFIN

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS • JEEP.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

*Samkvæmt WLTP-staðli

100% RAFKNÚINN JEEP® AVENGER

TRYGGÐU ÞÉR BÍL 
ÁRSINS Í FORSÖLU
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    Róbert Róbertsson
robert@vb.is

J eep Avenger, fyrsti alraf-
knúni bíllinn sem Jeep 
sendir frá sér, hefur verið 

valinn Bíll ársins í Evrópu 2023. 
Með þessum virtu verðlaunum 
bætist Avenger í stóran hóp verð-
launabíla Jeep. 

 Jeep Avenger þykir samræma 
djarfa hönnun við mikinn áreið-
anleika og fjölhæfni í akstri, en 
hann er bæði lipur og öflugur 
með 20 cm veghæð og með  400 
km meðal drægni og allt að 550 
km í innanbæjarakstri.

Tilkoma Jeep Avenger á mark-
að í Evrópu markar upphaf nýrra 
rafknúinna tíma hjá Jeep. Fyrir- 
tækið stefnir á að kynna fjóra 
nýja rafbíla til leiks fyrir árið 
2025. Fyrir lok 2030 er stefnt á 

allir bílar frá Jeep verði 100% 
rafknúnir.

Fyrstu bílarnir til íslands 
koma síðla sumars
Íslensk-bandaríska ehf., IS-
BAND umboðsaðili Jeep á Ís-
landi, hefur hafið forsölu á Jeep 

Avenger, en reiknað er með að 
fyrstu bílarnir komi til landsins 
í síðla sumars.

Verðlaunin eru veitt af óháð-
um fagaðilum og þykja ein mesta 
viðurkenning sem bíll getur 
hlotið. Bíll ársins er valinn af 57 
fulltrúum sem hver um sig hefur 

25 stig til að deila á milli bílanna 
sjö sem keppa um efstu sætin. Sig-
ur Jeep Avenger í keppninni var 
nokkuð afgerandi en hann fékk 
næstum fullt hús stiga. Fyrir neð-
an má sjá dreifingu stiganna. Að 
þessu sinni voru fimm af bílunum 
sjö 100% rafknúnir.

Jeep Avenger valinn Bíll ársins í Evrópu

Evrópska fyrirtækið RSA, 
dreifingaraðili BYD raf-
bílanna í Noregi, Finn-

landi og Íslandi, hefur útvíkkað 
samstarf sitt við kínverska raf-
bílaframleiðandann og mun nú 
hefja innflutning á BYD fólksbíl-
um á Íslandi, Finnlandi og í Nor-
egi. Vatt ehf., dótturfélag Suzuki 
bíla, er söluaðili BYD á Íslandi.

„Fram undan hjá okkur í lok 
apríl er að kynna þrjá 100% 

rafknúna fólksbíla frá BYD,“ 
segir Úlfar Hinriksson, fram-
kvæmdastjóri BYD á Íslandi, í 
tilkynningu.

Umræddar þrjár gerðir BYD 
fólksbílanna eru sjö sæta rafbíll-
inn BYD Tang, litli sportjepp-
inn BYD Atto3 auk BYD Han, 
sportlegs fólksbíls í lúxusflokki. 
BYD Han skilar 509 hestöflum og 
hraðar sér úr 0-100 km. á klst. á 
3,9 sekúndum.

Stærsti framleiðandi raf-
knúinna bíla í heiminum

„Við teljum þessa bíla henta 
einstaklega vel inn á íslenska 
markaðinn þar sem eftirspurn 
eftir rafbílum eykst stöðugt. Bíl-
arnir eiga það allir sameiginlegt 
að vera í háum framleiðslugæð-
um, með hátæknivæddar raf-
hlöðulausnir og mikinn búnað að 
öðru leyti. Það er eftirvænting í 
loftinu að geta boðið íslenskum 

bílkaupendum breiða línu bíla frá 
BYD,“ segir Úlfar enn fremur.

BYD er stærsti framleiðandi 
rafknúinna bíla í heiminum. Kín-
verska fyrirtækið er eini bílafram-
leiðandi heims sem framleiðir 
sjálfur rafhlöður sínar, örgjörva, 
stýrikerfi fyrir rafhlöður og raf-
mótora. BYD seldi á heimsvísu 
um 1,86 milljónir rafknúinna bíla 
árið 2022, sem var aukning upp á 
155,1% frá árinu 2021.

 » Jeep Avenger – 328 stig

 » Volkswagen ID.Buzz – 241 stig

 » Nissan Ariya – 211 stig

 » Kia Niro – 200 stig

 » Renault Austral – 163 stig

 » Peugeot 408 – 149 stig

 » Subaru Solterra/Toyota bZ4X 

– 133 stig

Hefja sölu á BYD raf bílum



 w w w. v a t t . i s soludeild@vatt.is  /  Skeifunni 17  /   Sími 568 5100  

MAXUS EUNIQ 6
5 SÆTA

vattehf vattehf vattehf

ALLT AÐ 350 - 452
KM (WLTP) DRÆGNI

VERÐ KR.

7.150.000

KOMDU OG KYNNTU ÞÉR EUNIQ 6, GLÆSILEGAN SPORTJEPPA
SEM KEMUR SKEMMTILEGA Á ÓVART

AKTU INN Í FRAMTÍÐINA
Á 100% RAFMÖGNUÐUM 
EUNIQ 6!

Nánari upplýsingar á vatt.isNánari upplýsingar á vatt.is
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Þetta var bölvuð dós

    Róbert Róbertsson

robert@vb.is

Hver er eftirminnilegasti 
sem þú hefur ekið?

Get nú ekki sagt að 
það sé minn uppáhaldsbíll en mér 
finnst alltaf tékkneskur Skoda 

Station bíll sem ég notaði í sum-
arvinnu á háskólaárunum í kring-
um 1990 eftirminnilegur. Þetta 
var nú ekki besti bíllinn en öðru 
vísi. Ég man að það var pínu erfitt 
að skipta um gír á bílnum og gír-
stöngin var hálf léleg og máttlaus 
þó að þetta væri nýr bíll. Hann 
dugði samt alveg þokkalega en 
auðvitað var þetta bölvuð dós. 

Hver er eftirminnilegasta bíl-
ferðin?

Þær eru nú margar skemmti-
legar bílferðir sem ég hef farið í. 
Mér er sérstaklega eftirminnileg 
ferð sem ég fór í kringum tvítugt 
í Kaliforníu og Nevada, heimsótti 
fjölda borga og bæja. Svona eftir 
á að hyggja þá er nokkuð merki-

legt hvað manni tókst að rata því 
ekki var maður með GPS eða net 
á þessum tíma. Þetta gekk samt 
einhvern veginn og ég skilaði 
mér klakklaust ásamt föruneyti 
á þá staði sem við ætluðum að 
fara á. Líklega stendur upp úr að 
hafa heimsótt Las Vegas. Það var 
magnað að keyra inn í borgina 
að kvöldi til en hún var nú ekki 
eins tilkomumikil á daginn þegar 
ljósasýningarinnar naut ekki við.

Hver er besti bílstjóri sem þú 
þekkir (fyrir utan sjálfa þig)?

Verð ég ekki að segja að betri 
helmingurinn, kona mín, Vala D. 
Jóhannsdóttir sé sá besti.

En versti bílstjórinn?
Látum það liggja á milli hluta. 

Vil ekki valda óþarfa ólgu í fjöl-
skyldunni.

Hvað hlustarðu helst á í bílnum?
Ég hlusta helst á hlaðvörp, mikið 

af sögulegu efni, um þjóðfélagsmál 
eða það sem snýr að fótbolta. Það er 
nóg til af góðu hlaðvarpsþáttum á 
íslensku.

Hvort myndirðu vilja keppa í 
kappakstri eða torfæru?

Ég hugsa að torfæran mundi 
henta mér betur, er ekki mikið fyrir 
kappakstur.

Hver er draumabíllinn?
Ég er nú frekar minimalískur í 

eðli mínu en er pínu veikur fyrir 
amerískum jeppum. Er þá sérstak-
lega hrifinn af Lincoln Navigator. 
Líklega væri ég mest til í einn slíkan.

Gísli Þorsteinsson, sölu- og markaðsstjóri 
Gæðabaksturs, hefur áhuga á bílum eins og 
svo margir. Hann rifjar upp eftirminnilegasta 
bílinn og bílferðina og ýmislegt annað tengt 
bílum. Hann segist frekar vilja taka þátt 
í torfæru en kappakstri og viðkennir að 
hann sé veikur fyrir amerískum jeppum. 
Gísli er giftur Völu D. Jóhannsdóttur og 
saman eiga þau fjögur börn og tvo ketti.

Gísli Þorsteinsson, sölu- og markaðsstjóri Gæðabaksturs.



Atvinnubílar

Volkswagen ID. Buzz Cargo setur ný viðmið varðandi flutninga á 
farmi. Hvers væntir þú af nútímalegum vöruflutningum?

Rafdrif, nægilegt hleðslurými, löng rafdrægni. 
ID. Buzz Cargo býður upp á nákvæmlega þetta 
og að auki er hann útbúinn öllum nýjustu 
tengimöguleikunum og stafrænum eiginleikum. 

Hann er með 77 kWst rafhlöðu, OTA uppfærslu 
(over the air), 170 kw* hámarks hleðsluhraða í 
DC hraðhleðslu og einstaklega stuttan 
beygjuradíus svo eitthvað sé nefnt.

Nýr rafmagnaður 

CARGO

Lengd: 2.208
Breidd: 1.732

Hæð: 1.279
Rúmmál: 3,9m3

Flutningsrými ID.Buzz Cargo 

Rými fyrir 2 euro bretti

*DC hleðsla við bestu mögulegu aðstæður.

Laugavegi 172, 105 Rvk  Sími 590 5000  www.hekla.is
Höldur Akureyri  Bílasala Selfoss   Bílakjarninn Reykjanesbæ  BVA Egilstöðum

Til afhendingar strax!

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum Heklu að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd
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Nýjasti sportjeppinn frá 
Ingolstadt kemur vel út

    Róbert Róbertsson

robert@vb.is

A udi Q4 var frumsýnd-
ur sem tilraunabíll á 
bílasýningunni í Genf 

vorið 2019. Q4 e-tron og systur-
bíllinn Q4 Sportback e-tron, 
sem er í coupe-stíl, eru smíðaðir 
í verksmiðju móðurfyrirtækis-
ins Volkswagen Group í Zwickau 
í Þýskalandi. Þar eru einnig ID 
bílar VW smíðaðir. 

Audi Q4 e-tron er stílhreinn 
og fallegur í útliti. Sportjepp-
inn er með áberandi grill og 
hjólboga sem gefa honum 
sterklegt útlit. Hönnunin er 
vel heppnuð í alla staði bæði 
að innan sem og utan og er það 
nú undantekningalaust þegar 
Audi á í hlut. Ættareinkennin 
eru augljós og það er ekki um 

að villast að hér er Audi á ferð.  
Innanrýmið í sportjeppanum 
er laglegt og framsækið. Það 
einkennist af tækninýjungum 
og sportlegum og hagnýtum 
eiginleikum. Innanrýmið er 
með stafrænum stjórnklefa, 
12,3 tommu snertiskjá sem snýr 
í átt að bílstjóranum. Nýr og 
betri aðgerðaskjár er í sjónlínu 
ökumanns og ný e-tron skipt-
ing. Raunverulegir hnappar 
eru enn til staðar til að stjórna 
loftkælingunni og er það vel að 
mínu mati. Vandað er til verka í 
öllu innandyra.

Fyrsti bíll audi á MEB 
rafgrunninum
Q4 e-tron er 4590 mm lang-
ur og er hann aðeins lengri 
en VW ID.4. Þetta er fyrsti 
bíll Audi sem byggður er á 
MEB rafgrunninum sem 
er eingöngu rafknúinn hjá 
Volkswagen Group. ID bíl-
ar VW eru einnig smíðaðir á 
þessum MEB grunni.

Audi Q4 kemur í allnokkrum 
útfærslum og er í boði bæði 
fjórhjóla- og afturhjóladrifinn. 
Reynsluakstursbíllinn var fjór-
hjóladrifinn Audi Q4 45 Quattro 

í Advanced útfærslu. Sportjepp-
inn er með 82 kW rafhlöðu og 
tvo rafmótora sem skila allt að 
265 hestöflum. Togið er 425 
Nm. Drægnin er allt að 490 
km samkvæmt WLTP mæl-
ingum. Hröðun úr kyrrstöðu í 
hundraðið er 6,9 sekúndur sem 
er nokkuð gott fyrir sportjeppa. 

Þéttur og góður í akstri
Bíllinn er mjög góður í akstri 
og liggur vel þótt ekið sé 
nokkuð greitt. Hann er mjög 

Nýr Audi Q4 e-tron kom á markað 
nýverið en bíllinn er nýjasta viðbótin 
í rafknúna sportbílalínu þýska 
lúxusbílaframleiðandans frá Ingolstadt. 
Bíllinn var tekinn í reynsluakstur á 
dögunum og kemur vel út í alla staði.

audi Q4 e-tron

 » Aflgjafi: 55 kW rafhlaða

 » Drægni: Allt að 490 km

 » Hestöfl: 265

 » Tog: 425

 » Hröðun 0-100: 6,9 sek.

 » Verð frá: 8.090.000 kr.

 » Umboð: Hekla

Audi Q4 e-tron er stílhreinn og fallegur í útliti. Ættarsvipurinn leynir sér ekki.

Sportjeppinn er með áberandi grill og hjólboga sem gefa honum sterklegt útlit.
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þéttur í alla staði og lítið sem 
ekkert hljóð berst inn í hann. 
Sportjeppinn stóð sig vel í 
snjónum bæði innan borg-
armarkanna og sömuleiðis 
í Borgarfirði þar sem hann 
var m.a. prófaður á malar-
vegum. Fjöðrunin er prýði-
leg og Quattro fjórhjóladrifið 
stendur vel fyrir sínu. Sport-
fjöðrun er valbúnaður en hún 
felur í sér öflugri dempara og 
bíllinn er 15 mm lægri sem 
þýðir beinni snertingu við 
veginn. Akstursstillingavalið 
frá Audi gerir ökumanni kleift 
að velja aksturslag samkvæmt 
fimm mismunandi stillingum. 
Þannig að ökumaður getur 
leikið sér eftir því hvernig 
stuði hann er í þann daginn.

Einnig sem Sport-
back með coupe lagi
Audi Q4 er vinsælastur í 
þessari útfærslu sem reynslu-
ekið var en þannig kostar 
bíllinn 9.890.000 kr. Sport-
jeppinn kemur einnig í 35 
Advanced útfærslu er þar 

rafhlaðan minni eða 55 kW og 
skilar 170 hestöflum og 310 Nm 
í togi. Drægnin er allt að 341 
km. Sá bíll er  afturhjólarifinn. 
Í þeirri útfærslu kostar bíllinn 
8.090.000 kr. Þá er Q4 einnig 
í boði í S-Line útfærslu sem 
er aflmest af þeim öllum eða 
299 hestöfl og 460 Nm í togi. 
S-Line er aðeins 6,2 sekúnd-
ur úr kyrrstöðu í hundraðið. 
Dýrasta S-Line útfærslan 
kostar 11.090.000 kr. og þá 
er bíllinn orðinn mun betur 
búinn. Þá er Audi Q4 einnig 
í boði í Sportback útfærslu 
og er þá með öðruvísi aftur-
enda. Þaklínan lækkar að aft-
anverðu og er bíllinn þannig 
sportlegri með coupe útliti. 

Fjölhæfur sportjeppi
Audi Q4 e-tron er fjölhæf-
ur sportjeppi og býður upp á 
allskonar geymslupláss, sam-
tals 24,8 lítra, að meðtöldu 
hanskahólfi.  Með löngu hjól-
hafi og stuttu yfirhangi er inn-
anrýmið í Q4 svipað lúmskt 
stórt. Q4 e-tron er með 520 

lítra skott. Farangursrými 
stækkar í 1.490 lítra með aft-
ursætin felld niður.

Audi Q4 e-tron er fyrsti bíll-
inn sem skartar SONOS prem-
ium hljóðkerfi, sem er valbún-
aður. Tíu öflugir hátalar gera 
bílinn að hálfgerðri tónlistar- 

höll. Hann er með mjög góða 
akstursaðstoð og öryggi. 
Staðalbúnaður er bakk-
myndavél, fjarlægðartengdur 
hraðastillir, akreinavari og 
skiltalesari. Þá er er einnig 
Audi pre sense að framan og 
aftan sem og neyðarhringing. 

Hröð hleðsla

  auðvelt og fljótlegt er að hlaða bílinn og audi gefur upp að hægt sé að 
hlaða hann allt að 80% á aðeins 22,5 mín. Hægt er að ná orku fyrir 100 km 
á aðeins  5 mínútum.

Sportjeppinn er með 82 kW rafhlöðu og tvo rafmótora sem skila allt að 265 hestöflum. Togið er 425 Nm. 

Innanrýmið er stílhreint. Það er með stafrænum stjórnklefa, 12,3 tommu snertiskjá 
sem snýr í átt að bílstjóranum.

Bílasýning  
hjá Heklu
Bílaumboðið Hekla efndi til bílasýningar nýverið á 
Laugavegi 174. Á sýningunni var lögð áhersla á raf-
bíla og allt sem við kemur hleðslulausnum.

Fjölbreytt úrval rafbíla var til sýnis, má þar nefna 
Skoda Enyaq sem er einn mest seldi rafbíll landsins 
og fæst í ýmsum útfærslum. Mitsubishi Eclipse Cross 
var einnig á staðnum sem og Audi e-tron 55, Audi Q4 
og hinn stórskemmtilegi ID.Buzz. 

Hann leysir gamla rúgbrauðið af hólmi. Atvinnu-
bíllinn ID.Buzz Cargo var nýverið valinn sendibíll 
ársins 2023. ID fjölskyldan frá Volkswagen telur alls 
fimm tegundir. 

Gestum og gangandi var boðið upp á ís frá Valdísi 
og kaffi frá Te og kaffi. Starfsfólk Heklu kynnti og 
veitti ráðgjöf um allt það nýjasta í hleðslustöðvum 
sem henta rafbílum, auk fulltrúa frá Ísorku og ON.

Gestir skoðuðu 
úrval rafbíla á 

sýningunni hjá 
Heklu. 

ID.Buzz vakti 
athygli gesta 
sem og aðrir 
bílar.
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Látlaust útlit einkennir Corolla Cross.

Stílhreinn og traustur

Auðólfur Þorsteinsson

T oyota Corolla Cross Act-
ive Plus, sem reynslu-
ekið var, bauð akkúrat 

upp á það sem ætlað var til 
hans. Hér er á ferðinni klass-
ískur fimm manna fjölskyldu-
bíll með góða aksturseiginleika, 
lipur og virkar traustur. Líkt og 
um aðra Cross bíla frá Toyota 

er hann hærri og gerir það að-
gengi að honum betra, auk þess 
sem maður situr hærra sem er 
kostur. Bíllinn minnir oft meira 
á Toyota Rav4 en Corolla enda 
brúar hann bilið á milli hins 
venjulega Corolla borgarbíls og 
sportjeppans.

Corolla Cross kemur í grunn-
gerðunum á 17” álfelgum en í 

dýrari útgáfunum á 18”.
Vélin, sem er 2 l Full Hybrid, 

kom skemmtilega á óvart og 
var lítið vélarsuð eins og oft 
hefur heyrst í Hybrid vélum 
frá Toyota og fleirum. Hægt er 
að stilla vélina á eco, normal 
og power akstur sem eins og 
nöfnin gefa til kynna breytir 
akstursviðmótinu nokkuð. Það 

kom líka þægilega á óvart að 
vegahljóðið var lítið sem hefur 
marga kosti í för með sér.

látlaus hönnun en 
margar tækninýjungar
Hér er einfaldleikinn við völd 
í hönnuninni og það er ekki 
sagt í neikvæðum tón. Nóg 
er til af framúrstefnulegum 

Toyota hefur á síðustu 
misserum komið á markað 
með Cross útgáfur af 
grunnmódelum sínum. Á 
síðasta ári kom Yaris í Cross 
útgáfu og nú er röðin komin 
að Corolla. Toyota Corolla 
hefur notið mikilla vinsælda 
hér á landi sem annars staðar 
og örugglega eftirvænting hjá 
mörgum að sjá nýjan Corolla 
í Cross útgáfu. Og sem slíkur 
kemur hann ekki á óvart. 

Grillið er líkara Rav4 en grunngerðum Corolla. 

Toyota Corolla Cross 
active Plus aWD

 » Aflgjafi: 2.0 l Bensín/rafmagn 

Hybrid

 » Hestöfl: 197

 » Tog: (190 Nm)

 » Hröðun 0-100: 7,46 - 7,74 sek.

 » Verð: Frá 7.350.000 kr

 » Umboð: Toyota



Skeifunni 2 | 108 Reykjavík | 530 5900 | poulsen@poulsen.is | poulsen.is  

Mikið úrval af smurolíum og 
smurefnum frá Valvoline fyrir 
allar gerðir ökutækja

Þú færð Bosch 
bílavarahluti 
hjá okkur

Tunguhálsi 10 | 110 Reykjavík | 415 4000 | kemi@kemi.is | kemi.is
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bílum á markaðnum og kær-
komið er að fá bíl sem er í senn 
klassískur í útliti og í akstri. 
Mælaborðið er líkt og í nýjum 
bílum skjár og auk þess er 10,5” 

snerti- og margmiðlunar- 
skjár fyrir miðju mæla-
borðsins sem veitir ökumanni 
sem og farþega í framsæti gott 
aðgengi að honum. Þá getur 
ökumaður stjórnað öllu úr 
tökkum sem eru í stýri sem 
gerir aksturinn mun öruggari. 
Bíllinn kemur bæði með Apple 
Car Play og Android Auto auk 
þess sem hægt er að tengja 
bílinn við MyT-appið sem 
gefur eigandanum margar 
upplýsingar, t.a.m. hvernig 
hægt er að bæta aksturlagið 

og upplýsingar um viðhald o.fl. 
Corolla Cross er með Toyota 
Safety Sense öryggispakkann 
sem staðalbúnað, en í honum 
er m.a. sjálfvirkt háljósakerfi, 
LDA-akreinaskynjari, um-
ferðarskiltaaðstoð, árekstrar 
viðvörunarkerfi og sjálfvirkur 
hraðastillir. Auk þess er bakk-
myndavél og þráðlaus hleðsla 
fyrir GSM staðalbúnaður í 
Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross kem-
ur í fjórum grunnútgáfum 
auk þess sem boðið er upp á 
ýmsa aukahluti. Grunnverð 
fyrir Corolla Cross Active er 
7.350.000 kr. en dýrasta út-
gáfan er Corolla Cross Luxury 
Launch Edition sem kostar 
8.390.000 kr, en innifalið í 
þeim pakka er m.a. panorama 
glerþak, leðuráklæði, JBL 
hljóðkerfi og 360° myndavél.

Corolla framleidd frá 1966

  toyota Corolla kom fyrst á markað í Japan árið 
1966 og hefur síðan verið þá einn söluhæsti bíll í 
heimi. Cross útgáfan hefur verið framleidd í Japan 
síðan 2020 og kom fyrst á markað í Evrópu árið 
2022. Corolla Cross er smíðaður í Japan.

Í Cross útgáfunni er Corolla mun hærri.

Afturhlerinn hefur rafdrifna opnun og er geymslurýmið gott í Corolla Cross.

    Róbert Róbertsson
robert@vb.is

B ílaframleiðandinn 
Pole-star hefur skráð 
átta samstarfsaðila til 

viðbótar við Polestar 0 verk-
efnið. Markmið fyrirtækisins er 
að búa til raunverulega lofts-
lagshlutlausan bíl fyrir árið 
2030. 

Nýir samstarfsaðilar í verk- 
efninu eru meðal annars 
Vitesco Technologies, Schloett-
er, Autoneum, Stora Enso, TMG 
Automotive, Gränges, Borgstena 
og Stena Aluminium. Þeir koma 
frá löndum eins og Þýskalandi, 
Sviss, Portúgal, Finnlandi og 
Svíþjóð og starfa á sviði raf-
magnsstraumbreyta (inverters), 
rafhúðunar, efna fyrir yfir-
byggingu og innréttinga, endur-
nýjanlegra lausna í umbúðum, 
lífefna og viðarsmíði, húðunar 
og vefnaðarvöru, flatvalsaðs 
áls, prjónaðs og ofins efnis og 
endurunnins áls.

Polestar 0 verkefninu var 
hleypt af stokkunum árið 2021 
í þeirri trú að bílaiðnaðurinn 
þyrfti á algjörri endurstill-
ingu að halda. Þó að orkuskipti 

yfir í rafbíla útiloki útblástur, 
viðurkennir Polestar nauðsyn 
þess að bregðast við losun sem 
stafar af framleiðslu. Metn-
aðarfullt markmið Polestar 0 
verkefnisins er að útrýma öllum 
uppsprettum CO2í í allri að-
fangakeðjunni, allt frá hráefn-
isvinnslu til efnis- og ökutækja-
framleiðslu, afhendingu og 
við endalok líftíma, án þess að 
treysta á villandi kolefnisjöfn-
unarkerfi.

Tækifæri leynast 
um allan heim

„Sannfæring mín um árang-
ur Polestar 0 verkefnisins er 
staðfest í hvert skipti sem við 

hittum nýja samstarfs- 
aðila. Það er ljóst að möguleik-
ar og tækifæri leynast um 
allan heim. Að ná því sem virð-
ist ómögulegt er aldrei eins 
manns verkefni. Það er aðeins 
með sameiginlegum aðgerðum 
sem við getum hafið byltingu 
sem sannarlega skiptir sköp-
um og skapa þannig um-

breytingarlausnir sem hafa 
áhrif út fyrir bílaiðnaðinn,“ 
segir Hans Pehrson, yfirmað-
ur Polestar 0 verkefnisins.

Hans Pehrson nefnir enn-
fremur að rannsóknir á 
grunnefnum séu grundvallar-
atriði. ,,Það er þörf á fleiri 
samstarfsaðilum, bæði frá 
fræðasviðum og frá atvinnulíf-
inu, og leitin heldur áfram að 
samstarfsaðilum um hráefni, 
lífræn efni, fjölliður, rafmagns-
íhluti, eðallofttegundir og aðra 
grunnefnisframleiðslu. Með það 
markmið að afhenda raunveru-
lega loftslagshlutlausan bíl árið 
2030 er mjög brýnt að leysa þá 
þætti sem upp á vantar.“

Átta samstarfsaðilar til liðs við Polestar



Vill húsfélagið
koma rafmagninu
í umferð?

Fáðu tilboð frá Ísorku
og láttu okkur sjá um málið

www.isorka.is
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Nýr EQS SUV frUmSýNdUr
n  Bílaumboðið Askja frumsýndi nýverið nýjan og glæsilegan 
EQS SUV frá Mercedes-EQ.

EQS SUV er rafmagnaður lúxusjeppi með einstaka afkasta-
getu og drægi hans er allt að 616 kílómetrar. EQS SUV setur 
ný viðmið fyrir rafmagnaðri framtíð í flokki lúxusjeppa með 
einstakri hönnun og glæsilegu innra rými. Líkt og EQS fólks-
bíllinn hefur hann sama langa hjólhafið, góða veghæð og loft-
púðafjöðrum sem skilar sér í framúrskarandi akstursgetu.

EQS SUV verður fáanlegur með allt að 22kW, þriggja fasa 
hleðslugetu sem hleður bílinn frá 0-100% á 5,5 klukkustund. 
Hraðhleðslugeta bílsins er 200kW sem þýðir að hægt verður að 
ná 300 km drægni á aðeins 15 mínútum og hlaða bílinn 10-80% 
á u.þ.b. 30 mínútum.

Ný kyNSlóð lExUS rx 
n  Ný kynslóð Lexus RX sportjeppans var frumsýnd hjá Lexus í Kauptúni 
á dögunum. 

Það telst alltaf til tíðinda þegar nýr RX kemur fram á sjónarsviðið því 
þar má ganga að sönnum gæðum vísum hvort sem litið er til vélbúnað-
ar eða vandaðrar innréttingar og fyrsta flokks frágangs. RX er flaggskip 
sportjeppalínu Lexus og hefur bíllinn notið vinsælda á Íslandi enda stór og 
stæðilegur og hlaðinn lúxus.  

Lexus RX er kynntur í þremur útgáfum. RX 350h er Hybridbíll með 2,5 
lítra vél sem skilar 245 hestöflum. Hann er 8 sekúndur frá 0-100 km/klst. 
Þessi útgáfa er fáanleg í þremur útfærslum, Comfort, EXE og Luxury.

RX 450h+ PHEV er tengiltvinnútgáfa bílsins. Vélin er 2,5 lítra og til sam-
ans skila rafmótor og bensínvélin 306 hestöflum og bíllinn er 6,5 sekúndur 
frá 0-100 km/klst. Drægni á rafmagni í Plug-in útfærslunni er 69 km sam-
kvæmt WLTP mælingunni. Útfærslurnar eru tvær, EXE og Luxury. 

RX 500h er fyrsti Hybridbíllinn frá Lexus með túrbínu. Vélin skilar 371 
hestafli og bíllinn er aðeins 5,9 sekúndur frá 0-100 km/klst.

Ný CorVEtta kyNNt til lEikS
n  Chevrolet hefur kynnt til leiks sportbílinn Corvette E-Ray sem er fyrsta 
Corvettan með framhjóladrifi.

Þetta er einnig fyrsta Corvettan sem er rafdrifinn að hluta því sport-
bíllinn er með rafmótor við framdrifið. Stóra 6,2 lítra V8 bensínvélin er 
áfram undir húddinu á nýju Corvettunni. Vélin ásamt rafmótornum skil-
ar 646 hestöflum. Corvette E-Ray er aðeins 2,5 sekúndur úr kyrrstöðu í 
hundraðið. Rafmótorinn er tengdur við 1,9 kWst rafhlöðu.

Hægt er að velja um sex akstursstillingar þar á meðal brautarstillingu og 
síðan einnig sparnaðarstillingu þar sem einungis er ekið á rafmagninu.

E-Ray sportbíllinn er 90 mm breiðari en hefðbundin Corvetta og 110 
kílóum þyngri vegna rafmótorsins. Keramikbremsur og Magnetic Ride 
Control-fjöðrun eru staðalbúnaður í bílnum. Corvette E-Ray mun kosta 
frá 15 milljónum króna í Bandaríkjunum.

Nýr GlC SportjEppi frUmSýNdUr
n  Nýr GLC sportjeppi frá Mercedes-Benz var frumsýndur um 
síðustu helgi í nýjum og glæsilegum sýningarsal Mercedes-Benz á 
Krókhálsi 11 milli klukkan 12 og 16.

GLC er ein vinsælasta gerð Mercedes-Benz frá upphafi og er nú 
kominn til landsins enn öflugri, stærri og rúmbetri en áður. Með 
allt að 122 kílómetra drægni á hverri hleðslu er hann með eina 
mestu drægni nokkurs tengiltvinnsbíls á markaði í dag.

Fyrir þá sem vilja aflmikinn og sparneytinn sportjeppa er GLC 
klár í hvaða aðstæður sem er. Hann er með allt að 2.000 kg dráttar-
getu og 19 cm vegfría hæð og því fullkominn ferðafélagi í íslensk-
um aðstæðum.

Það verður nóg um að vera á Krókhálsi á morgun. Auk frum-
sýningar GLC verður rafbílasýning Kia haldin á sama tíma og því 
greinilegt að straumurinn liggur í Öskju þessa helgina.

Nýjungar á markaðnum



Meirapróf og endurmenntun 
atvinnubílstjóra
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Ökuskólinn í Mjódd býður upp á  
eftirfarandi námskeið:
• B-réttindi á íslensku og ensku
• Sérstakt námskeið vegna akstursbanns
• Meiraprófsnámskeið á íslensku og pólsku
• Bifhjólanámskeið
• Endurmenntun atvinnubílstjóra
• Afleysingarmannanámskeið á leigubíl (Harkari)
• Rekstrarleyfisnámskeið leigubíla og fólks og farmflutninga
• Leyfisveitinganámskeið leigubílstjóra
• Snjókeðjunotkun
• Vistakstur

Endurmenntun atvinnubílstjóra

Ökukennsla í 

50 ár

Harkaranámskeið eru haldin í hverjum mánuði

Endurmenntun atvinnubílstjóra alla daga bæði í staðnámi 
og fjarkennslu sjá dagskrá á 

bilprof.is  -  okunet.is

Ökuskóli 1 og 2 
í staðnámi og 

fyrir þá sem vilja 
í fjarnámi á 

www.okunet.is
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Alrafmagnaður 
jepplingur frá Subaru

Auðólfur Þorsteinsson

Solterra er fjórhjóladrifinn 
og rafknúinn jeppling-
ur frá Subaru. Solterra 

markar þáttaskil í sögu Subaru 
þar sem þessi aldrifni jepplingur 
er sá fyrsti í sögu fyrirtækisins 
sem er í boði í 100% rafdrifinni 
útgáfu. Er þetta kannski fyrir-
heit um það sem koma skal en 
Subaru stefnir á að árið 2030 

verði 40% framleiddra bíla fyrir-
tækisins rafknúin.

Solterra er fimm manna fjöl-
skyldubíll með 80 kW rafmótor 
við hvorn öxul sem skila saman 
218 hestöflum og 335 Nm togi 
og er hröðun bílsins 7,6 sekúnd-
ur úr kyrrstöðu í 100 km/klst. 

Subaru Solterrra lUX+

 » Aflgjafi: Rafmagn 71 kWh

 » Drægni: 466 km

 » Hestöfl: 218

 » Tog: 335 Nm

 » Hröðun 0-100: 7,6 sek.

 » Verð: Frá 7.590.000 kr.

 » Umboð: BL

Samvinnuverkefni

  Solterra er samvinnuverkefni Subaru og toyota 
en japönsku bílaframleiðendurnir hafa áður unnið 
saman, m.a. við gerð sportbílsins Subaru BrZ og 
toyota 86. Hjá toyota heitir bíllinn bZ4X og er 
þetta í fyrsta sinn sem X-Mode kerfi Subaru er 
notað hjá öðrum bílaframleiðanda.

Stórir brettakantarnir setja svip sinn á framendann.

Afturendinn er vel heppnaður hjá Subaru og vindskeiðin kemur vel út. 



Rafhlaðan í undirvagninum er 71 
kWh og skilar hún allt að 466 km 
drægni við kjöraðstæður. 

Líkt og um marga rafmagns-
bíla er ýmislegt í hönnun hans 
nýstárlegt, sumt virkar vel en 
annað síður. Gírskiptingin er 
t.a.m. hjól sem þarf að ýta niður 
og snúa, eitthvað sem vandist 
fljótt og er auðvelt í notkun. Sol-
terra er með 7“ upplýsingaskjá 
í mælaborði á Solterra sem er 
mun framar en gengur og gerist 
og næst því að það virki eins og 
framrúðuskjár. Þetta gerir það 
að verkum að horfa þarf yfir 
stýrið til að sjá á mælana, og 
kannski vegna þessa er stýrið 
minna en maður á að venjast. 
Og með því að hafa stýrið svona 
neðar en vanalegt er varð stjórn-
unin á hnöppum í stýri ekki eins 
góð. Þá er rúmlega 12 tommu 
miðlægur snertiskjár fremst á 
miðjustokkinum milli fram-
sætanna. Á honum eru stjórn-
takkar fyrir allar helstu aðgerðir, 
s.s. afþreyingu og leiðsögukerfi 
með Íslandskorti svo nokkuð sé 
nefnt.

Þægilegur akstursbíll 
Að utan er bíllinn mjög vel 
heppnaður. Massífir plast 
brettakantar gera hann jeppa-
legan sem hann vissulega er. 
Vindskeið er á afturhleranum 
sem gerir hann líka sportlegan. 
Hliðarspeglar eru frekar stórir 
en of aftarlega að mér fannst, en 
ltill horngluggi er fyrir framan 
speglana. Þetta vandist þó fljótt 
sem og annað sem áður var talið 
upp og kom reynsluaksturinn 
á Solterra LUX+ skemmtilega á 
óvart. Reyndist bíllinn mjúkur 
í akstri og veghljóð var minni-
háttar. Það var kalt í veðri þegar 
bílnum var reynsluekið og mið-
stöðin tók sitt af drægni bílsins. 

Líkt og áður var sagt er drægnin 
gefin upp 466 km en var nærri 
300 í kuldanum þegar miðstöðin 
er í notkun. 

Álitlegur fyrir ís-
lenskar aðstæður
Það er óhætt að segja að Sol-terra 
sé álitlegur kostur fyrir íslenskar 
aðstæður. Subaru byggir á mikilli 

reynslu fjórhjóladrifsbíla sem 
skilar sér í góðum og öruggum 
akstursbíl. Veghæðin er góð 
og býður X-MODE kerfið upp á 
stillingar sem henta vel í vetrar-
færðinni.

Subaru Solterra er í boði í 
þremur útgáfum, Premium, LUX 
og LUX+. Öryggisbúnaðurinn er 
hinn sami í öllum útgáfunum, m.a. 
mismunandi akstursstillingar, 
akreinastýring, akreinavari, sjálf-
virk neyðarhemlun og brekku-
aðstoð. Þá koma allar útgáfurnar 

með X-MODE, 360 gráðu mynda-
vél, blindhornsviðvörun og 7” 
upplýsingaskjá í mælaborði. Sol-
terra Premium er á 18” álfelgum 
en LUX og LUX+ á 20” álfelgum og 
þá hafa LUX útgáfurnar  
leðurlíki í sætum, hita í stýri og 
11 hátalara hljóðkerfi frá Harman 
Kardon. LUX+ útgáfan er síðan 
með glerþaki.

Verð á Subaru Solterra er 
frá 7.590.000 en LUX+ útgáf-
an sem reynsluekinn var kostar 
8.490.000 kr.

Bíllinn sem var reynsluekinn er LUX+, flottur akstursbíll og sportlegur.

Mælaborðið í Solterra er nýstárlegt og er mun framar en gengur og gerist.
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Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur Mercedes-Benz á Íslandi 
á Facebook og Instagram.

NJÓTTU RAFMAGNSINS.
100% rafmagnaður sportjeppi frá Mercedes-EQ 

með allt að 437 km drægi. 

Nú kominn í glæslegri Final Edition útfærslu. 

Komdu og reynsluaktu EQC. 


