
Sparneytinn  
sportjepplingur
Nýr Honda HR-V var 
kynntur á vormánuðum 
og er þriðja kynslóð þessa 
sportjepplings. » 4

Vígalegur á velli
Volvo C40 er fyrsti 
crossover-bíll sænska 
bílaframleiðandans sem 
gengur fyrir hreinu raf-
magni. » 12-13

Festi jeppann úti  
í Miðfjarðará
Bjarni Ákason 
framkvæmdastjóri er 
áhugamaður um bíla 
og segir hér frá ýmsum 
ævintýrum í bílaferðum. » 6

Bílar
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Nýr Volkswagen ID.5 var kynntur blaðamönnum í Týról í Austurríki í síðasta mánuði. ID.5 er 
skemmtileg viðbót í rafbílaflóruna og virðist afar vel smíðaður.

  » 10-11

Skemmtileg 
viðbót í flóruna

Kraftmikill Frakki
Renault Megane E-Tech hefur allt að 470 km drægi á 
rafmagninu og er auk þess með hörkugott afl. » 8

Vertu á góðum
dekkjum í sumar
Þú færð þau í Dekkjahöllinni

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
460 3003

460 3000 460 3001 460 3002 460 3003

Pantaðu dekkin á dekkjahollin.is

– fyrir kröfuharða ökumenn
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Polestar reykjavík opnaður

RóbeRt RóbeRtsson

robert@vb.is

Polestar-rafbílarnir hafa 

fengið einstaklega góðar 

viðtökur og sést einkenn-

andi hönnun Polestar 2 nú æ oftar 

á götum Íslands. Með nýjum sjálf-

bærum rafbílasal Polestar stefnum 

við að því að hraða enn frekar 

orkuskiptum í samgöngum á Ís-

landi. Það skiptir miklu máli fyrir 

Ísland, sem framleiðir alla sína raf-

orku á ódýran, endurnýjanlegan 

og sjálfbæran hátt,“ segir Egill 

 Jóhannsson, forstjóri Brimborgar.

 Polestar Reykjavík býður 
upp á mjög góða aðstöðu fyrir 
viðskiptavini til að upplifa og 
reynsluaka Polestar 2 og læra 
meira um rafbíla með stuðningi 
Polestar-sérfræðinga. Hönnun 
og smíði nýs sérhæfðs húsnæðis 
fyrir rafbíla, sem kallast 
Polestar Space, var unnin af 
Polestar í samvinnu við íslenska 
hönnuði og verkfræðinga. Það 
endurspeglar bæði mínímalíska 
skandinavíska hönnun 
Polestar-vörumerkisins sem 

og sjálfbærniáherslur beggja 
fyrirtækja.

Sólarorkuver Brimborgar á 
þaki Polestar Space hóf fram-
leiðslu á sumarsólstöðum í 
síðustu viku og er það stærsta á 
Íslandi hvort sem mælt er miðað 
við uppsett afl í kW, fjölda sólar-
sella, fjölda fermetra sólarsella 
eða reiknaða raforkuframleiðslu 
í kWst. Uppsett afl þess er ríf-
lega 26 kW, en um er að ræða 70 
sólarsellur sem hver er 375 W og 
þekja þær 130 fermetra á þaki 
Polestar Reykjavík. Reiknað 
er með að raforkuframleiðslan 
geti numið allt að 24.000 kWst 
á ári, sem er ríflega helmingur 
af áætlaðri orkuþörf starfsemi 
Polestar á Íslandi.

Ganga ekki á viðkvæma 
náttúru íslands

„Sólarorkuframleiðsla á Íslandi er 
ekki það fyrsta sem  kemur upp 
í hugann en er mikilvæg leið að 
staðbundinni orkuframleiðslu 
sem  dregur úr álagi á orku-
kerfi  landsins. Langir íslenskir 
dagar og sólar orkuframleiðsla á 
fyrirtækis þaki þar sem raforku-
notkun á sér stað á sama tíma og 
framleiðslan er í hámarki þýðir 
að orkan er notuð um leið og hún 
er framleidd og geymsla á raf-
hlöðum er óþörf. Sólarorkuver á 
fyrirtækjaþökum ganga ekki á 
landið eða viðkvæma náttúru Ís-
lands, auk þess sem sjón mengun 
er nánast engin,“ segir Egill Jó-
hannsson, forstjóri Brimborgar.

Brimborg, umboðsaðili Polestar á Ís-
landi, opnaði Polestar Reykjavík, sér-
hæfðan rafbílasal fyrir Polestar-rafbíla, 
á Bíldshöfða 6 í Reykjavík á dögunum. 
Afhendingar á hinum verðlaunaða Pole-
star 2 rafhlaðbak hófust í febrúar 2022 
og á opnunardegi Polestar Reykjavík var 
bíll númer 132 afhentur viðskiptavini.

     Nýr rafbíll var kynntur í Grósku 2. 
júní síðastliðinn. Um var að ræða 
alþjóðlegt roadshow vörumerkisins 
smart, en smart #1 er nýr fjórhjóla-
drifinn rafbíll frá vörumerkinu sem 
kemur um mitt næsta ár á Íslandi. 
Smart er hreinn rafbíll með nýsköp-
un og sjálfbærni að leiðarljósi í allri 
sinni hönnun. Þetta er samvinnuverk-
efni Mercedes-Benz og Geely, stærsta 
bílaframleiðanda Kína. Sérfræðingar 

frá Þýskalandi komu til landsins og 
kynntu bílinn, nýsköpunina á bak 
við hann, áherslu á umhverfisvænan 
orkugjafa og sjálfbærni.

Hönnun smart #1 er framúrstefnu-
leg og flott. Innanrýmið er mjög nú-
tímalegt og skemmtilegt og gott pláss 
er fyrir ökumann og farþega. Bíllinn 
er 4.270 mm langur og hjól hafið er 
2.750 mm. Bíllinn er mjög tækni-
væddur og m.a. með 360° myndavél.

Kynning á smart #1 í Grósku

Jón Trausti Ólafsson, framkvæmdastjóri Öskju, dró dúkinn af smart #1.

Sólarorkuver Brimborgar 
á þaki Polestar Space hóf 
framleiðslu á sumarsól-
stöðum í síðustu viku.
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Bílasala Akureyrar
Akureyri
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Nýr og spennandi Renault Megane E-Tech er mættur! 100% rafbíll 
með allt að 470 kílómetra drægni*. Hrein hönnun, hrein tækni og 
hrein tilfinning í rúmgóðum og snjallvæddum bíl sem er tilbúinn 
að flytja þig inn í framtíðina.

Verð frá: 5.390.000 kr.

Hrein hönnun
Hrein tækni
Hrein tilfinning

NÝR

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% rafmagn



AuðólfuR ÞoRsteinsson

Bíllinn sem var reynsluekið 

er Honda HR-V Advance, 

sem er með 1,5 lítra e:HEV 

Hybrid vél sem skilar 131 hestöflum. 

E:HEV vélin frá Honda er spar-

neytin að sögn framleiðandans, en 

uppgefin eyðsla er 5,4 l í blönduðum 

akstri og passaði það vel við reynslu-

aksturinn. Vélin keyrir á rafmagni að 

30 km hraða en þá tekur bensínvélin 

við og nýtir sér auk þess rafmagns-

mótorinn upp að 80 km hraða en 

eftir það keyrir hann eingöngu á 

bensíni.  Bíllinn er framhjóladrifinn 

og hægt er að velja um þrjár aksturs-

stillingar, Sport er fyrir kraftmikinn 

akstur, Normal fyrir  þýðan akstur og 

Eco fyrir sparneytnari akstur. Honda 

gefur upp að HR-V sé 10,6 sekúnd-

ur upp í 100 km hraða en hvort það 

er í Sport-stilling unni eða annarri 

er ekki gefið upp. Viðbragðið var 

gott og óhætt að segja að kraftur sé í 

 bílnum. Hámarkshraðinn er 170 km, 

sem er meira en nóg fyrir íslenska 

vegi.

Skemmtilegur í akstri
Honda HR-V er sportlegur bíll og 
skemmtilegur í akstri og upp-
lifunin við að keyra hann hvort 
sem er á langkeyrslu sem í innan-
bæjar akstri mjög góð. Helst var 
að það væri smá hávaði í vélinni 
þegar hann er ræstur, en það er 
algengt í hybrid-vélum. Fjöðrunin 
er frekar stíf, sem hentar bílnum 
vel. Veghæðin er heilir 19 cm, sem 
bætir aðgengi í bílinn og gefur 
aukið öryggi þegar farið er út fyrir 
malbikið.

Talandi um 
öryggi, þá er 
 mikið lagt upp 
úr öryggis búnaði 
bílsins. Hann 
kemur með blind-
punktsaðvörun, 
radartengdri 
árekstursvörn 
og DWS-dekkja-

þrýstingsvara auk LDW-akreina-
eftirlits og KLAS-akreina aðstoðar 
sem lætur ökumann vita þegar 
bílnum er ekið yfir á rangan 
vegarhelming. Auk þess eru nálg-
unarvarar að framan og aftan 
og bakkmyndavél. Í bílnum er 
líka svokallaður E-Call neyðar-
hnappur 112. 

Bíll með sjarma
Honda HR-V er nokkuð sjarmer-
andi bíll. Framendinn er með 
mjóum LED-ljósum og samlitt 

grillið gerir hann nokkuð víga-
legan, þar sem Honda-merkið er 
fellt inn í grillið. Þá er Advance-
útgáfan með LED-þokuljósum 
að framan. Bíllinn er með 18“ 
álfelgum sem gefa honum flott 
útlit. Hliðarrúður eru frekar í 
minna lagi og mjókka aðeins 
 aftur með bílnum. Bíllinn er með 
niðurfellda þaklínu að aftan sem 

undirstrikar sportlegt útlit hans. 
Afturendinn er með LED-aftur-
ljós sem mynda eina heila línu yfir 
afturhlerann, sem brotinn er upp 
með Honda-merkinu fyrir miðju.

Mælaborðið er fallegt og stíl-
hreint og stjórntakkar allir mjög 
aðgengilegir. 9“ upplýsingaskjár 
er fyrir miðju mælaborðsins 
og þar undir niðri stillingar 

fyrir miðstöðina. Hönnunin 
er  stílhrein og flott. Mælarnir 
fyrir  ökumann eru sambland af 
venjulegum hraðamæli og tölvu-
stýrðum upplýsingaskjá og eru 
allir helstu stjórn takkar fyrir út-
varp sem og hraðastillir í stýrinu.

Sætin eru þægileg; bíllinn 
 kemur með tauáklæðum í grunn-
gerðinni en í Advance-útgáfunni 
er leðurlíki á slitflötum. Lítil 
armhvíla er fyrir framsæti og er 
bílstjórasætið hæðarstillanlegt. 
Hliðarspeglarnir eru nokkuð 
 stórir, þeir eru upphitaðir og er 
útsýni úr bílnum ágætt. Gott pláss 
er fyrir aftursætisfarþega, loft-
hæð ágæt sem og fótarými. Hins 
vegar er miðaftursætið ekki gott 
og varla nothæft nema fyrir barn 
eða á mjög stuttum leiðum. Far-
angursrými HR-V er 335  lítrar, en 
afturhlerinn opnast með rafstýr-
ingu og er rafstýrð lokun á hleran-
um í Advance-útgáfunni. Hægt er 
að leggja sætin niður og er þá far-
angursrýmið orðið 987 lítrar. 

Verðið á Honda HR-V er frá 
5.490.000 kr. til 6.290.000 kr. 
Advance-bíllinn sem var reynslu-
ekið kostar 5.890.000 kr. 

Nýr Honda HR-V var 
kynntur á vormánuðum 
og er þriðja kynslóð þessa 
sportjepplings sem kom 
fyrst á markað 1998. 

Viðbragðið var gott 
og óhætt að segja að 
kraftur sé í bílnum. 
Hámarkshraðinn er 170 
km, sem er meira en nóg 
fyrir íslenska vegi.
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 » Honda Hr-V 
 » Orkugjafi: Hybrid-vél 

 » Hestöfl: 131

 » Tog: 253

 » Hröðun 0-100: 10,6 sek.

 » Verð: Frá 5.490.000 kr.

 » Umboð: Askja

Honda HR-V er nokkuð sjarmerandi bíll. Framendinn er með mjóum LED-ljósum og samlitt grillið gerir hann nokkuð vígalegan.

Veghæðin er heilir 19 cm, sem bætir aðgengi í bílinn og gefur aukið öryggi þegar 
farið er út fyrir malbikið.

Sparneytinn 
sportjepplingur

Mælaborðið er fallegt og stílhreint og stjórntakkar allir mjög aðgengilegir.



Veldu uppáhaldsbílinn og taktu hann frá á   www.hekla.is/skodasalur Fylgdu okkur @skoda     

Škoda Kodiaq
Vinsæli ferðafélaginn!

Škoda Kodiaq 4x4       2.0 / Dísil / Sjálfskiptur

Staðalbúnaður: Bakkmyndavél, stöðugleikastýring, hraðastillir, rafmagnsopnun 
á afturhlera, nálgunarvarar, LED ljósabúnaður, brekkuaðstoð og fleira.

Skoda Kodiaq er sneisafullur af staðalbúnaði og hefur slegið rækilega í gegn fyrir aksturseiginleika, tækni 
og snjalla hönnun. Með 2,5 tonna dráttargetu nýtur þú þess að ferðast um landið á fjórhjóladrifnum Kodiaq 
og endurnýja tengslin við það mikilvægasta í lífinu. Komdu í reynsluakstur og finndu hvað gerir Kodiaq að 
afburðargóðum kosti. Hlökkum til að sjá þig.

Verð frá  7.590.000 kr.

Eigum nokkra lausa bíla á lager!
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Festi jeppann úti í 
miðri Miðfjarðará

Bjarni Ákason er áhuga-
maður um bíla og hefur 
átt marga í gegnum tíðina. 
Bjarni er framkvæmdastjóri 
Bako Ísberg, sem er 
þjónustufyrirtæki fyrir 
veitingageirann og býður 
upp á heildarlausnir fyr-
ir stóreldhús fyrirtækja, 
stofnana og veitingastaða.

RóbeRt RóbeRtsson

robert@vb.is

F yrirtækið er langstærsti 
söluaðilinn af vínkælum, 
sem hafa verið afar vinsælir 

hér á landi að undanförnu. Bjarni 
segir að rúmlega 50% söluaukning 
hafi verið á vínkælum á síðasta ári 
og vinsældir þeirra halda áfram í ár. 
Mikil sala er inn á veitingageirann 
þetta árið, en Bako Ísberg mun setja 
upp yfir 20 ný eldhús núna í haust. 
Bjarni svarar hér nokkrum lauf-
léttum spurningum tengdum bílum.

Hver er uppáhaldsbíllinn sem þú 
hefur ekið?

,,Það er nýi bíllinn minn, Land 
Rover Defender. Hann er á 
35 tommu dekkjum og kemst 
ansi víða, alla vega allt innan-
bæjar. Hann er með breytinguna 

frá Arctic Trucks. Ég átti áður 
Discovery 4 og 5 og hef verið 
mikill Land Rover aðdáandi. Ég 
er líka Mercedes-Benz  aðdáandi 
og við erum með nýjan EQ-rafbíl 
á heimilinu. Mér finnst  eiginlega 
skemmtilegra að keyra hann 
innan bæjar því hann er minni 
en Defenderinn, afar lipur og 
auðvelt að leggja honum í stæði. 
Ég stel honum alltaf af konunni 
þegar ég get. Hún er alveg sátt 
við það því hún tekur þá stóra 
Defenderinn. Annars eru þeir 
báðir mjög góðir en Defenderinn 
er auðvitað mjög stór, rúm góður 
og þægi legur. Hann er mjög 
 fallegur jeppi og með sérlega 
góða aksturseiginleika.“

Hver er eftirminnilegasta bíl-
ferðin?

,,Ég keypti Hillman Hunter bíl 
af pabba mínum þegar ég var á 
menntaskólaárunum. Þau voru 
mörg ævintýrin á þessum bíl. Mér 
er sérlega minnisstætt þegar við 
vorum að keyra nokkrir félagar á 
malarvegi þar sem Húsasmiðjan 
er í dag. Allt í einu kom húddið 
beint á gluggann. Það var eitt-
hvað sem spenntist upp og margt 
skemmdist undir húddinu. Við 
vorum í nettu sjokki  strákarnir, 

enda var þetta var sann kölluð 
hasarferð. Það var gert við bílinn 
og hann keyrður eitthvað áfram. 
Á endanum seldi ég bílinn  fyrir 
tvo víxla eins og voru í tísku 
þá. Ég fékk reyndar hvorugan 
víxilinn borgaðan. En þetta var 
mjög eftirminnilegur bíll. Önnur 
eftirminnileg bílferð var á jeppa 
sem ég var á í veiðiferð. Ég var að 
aka yfir Miðfjarðará og festi bíl-
inn úti í miðri á. Jeppinn fylltist 
af vatni en ég opnaði einfaldlega 
dyrnar og lét vatnið renna í gegn. 
Þarna kunni maður ekki að aka 
yfir á. En þessi ökuferð yfir ána 
kenndi manni ýmislegt.“

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

,,Það er án efa einhver góður 
leigubílstjóri sem ég hef fengið 
far með.“

En versti bílstjórinn?
,,Valdimar Grímsson. Hann ekur 
yfirleitt þegar við förum í veiði-
ferðir saman. Mér finnst ég alltaf 
vera við dauðans dyr að keyra 
með honum í bíl. Hann  horfir 
aldrei fram fyrir sig á veginn 
heldur alltaf til hliðanna. Eftir að 
hann fór í hestamennskuna horfir 
hann á eftir öllum hestum sem 

hann sér. Ég er logandi hræddur 
að vera með honum í bíl.“

Hvað hlustarðu helst á í bílnum?
,,Ég hlusta yfirleitt á tónlist. Í 
seinni tíð hef ég verið að hlusta 
talsvert á alls kyns podcast. Og 
svo hlusta ég stundum á nöldrið í 
konunni.“

Hvort myndirðu vilja keppa í 
kappakstri eða torfæru?

,,Eftir þessa akstursferð yfir 
Miðfjarðará myndi ég velja 
kappakstur. Ég er hræðilegur í 
torfæru og myndi líklega eyði-
leggja torfærubíl á fyrstu sekúnd-
unum í keppni.“

Hver er draumabíllinn?
,,Eftir tvö ár ætla ég að kaupa 
draumabílinn. Ég er að hugsa um 
tvo bíla sem verða þá væntanlega 
orðnir rafbílar þá. Það er annars 
vegar Range Rover og hins vegar 
Mercedes-Benz jeppi. Svo er bara 
spurning hvorn þeirra manni líst 
best á. Það fer auðvitað líka eftir 
drægi og öðru sem skiptir máli, 
enda er þetta allt farið að snúast 
meira og minna um rafbíla. Það er 
eiginlega synd að metanbílar hafi 
orðið undir, því með þeim hefðum 
við verið orðin sjálfbærari.“

Bjarni Ákason, framkvæmdastjóri Bako Ísberg. 



Hjóla og tækjakerrur

frá 239.900 kr

Kerrur með burðargetu 
undir 750 kg

frá 175.000 kr

Kerrur með burðargetu 
yfir 750 kg

frá 599.000 kr

 

Bíla og flutningakerrur

frá 859.000 kr

BÆJARHRAUNI 12
220 HAFNARFIRÐI
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

STÓRVERSLUN STÓRVERSLUN
BÍLDSHÖFÐA 12
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000 www.bilanaust.is

VORBOÐINN
LJÚFI BRENDERUP

KERRUR
Í MIKLU ÚRVALI
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Kraftmikill Frakki

RóbeRt RóbeRtsson

robert@vb.is

M egane hefur frá 

upphafi verið einn 

vinsælasti fjölskyldu-

bíll Renault. Hann hefur nú verið 

endurhannaður frá grunni að utan 

sem innan og má segja að um al-

gerlega nýjan bíl sé að ræða. Hefur 

hann þegar verið kjörinn fjöl-

skyldubíll ársins hjá TopGear, sem 

er mikil viðurkenning.

Hönnunin er mjög flott og 
bíllinn er afar töffaralegur með 
háa boddílínu og lága glugga. 
Hurðarhúnarnir skjótast þegar 
ökumaður kemur að bílnum. 
Innanrýmið er smart og stýrið 
er sportlegt. Sætin eru þægileg 
og það er meira að segja boðið 
upp á nudd í framsætunum. Það 
er nóg pláss frammi í en aftur-
sætin eru þrengri, en allt í lagi 
svo sem. Það þrengir hins vegar 
að ef þrír fullorðnir sitja þar. 12“ 
snertiskjárinn er prýðilegur og 
veitir allt það helsta sem snýr að 
akstrinum og afþreyingu, m.a. 
með Google Services.

liggur feykilega vel
Megane E-Tech er í boði í fimm 
mismunandi búnaðarútfær-
slum og vali um 40 kWh eða 
60 kWh rafhlöðu við 160 kW 
rafmótor. Bíllinn sem reynslu-
ekið var að þessu sinni er í 
Iconic-út færslu, sem er best 
útbúinn og öflug astur í línunni. 
Raf mótorar skila bílnum 220 
hestöflum og drægið er 450 km. 
Það er  gaman að keyra þennan 
bíl og aflið er til staðar í þessari 

dýrustu útfærslu. Aksturs-
eiginleikarnir eru mjög góðir 
og bíllinn er rásfastur og stýr-
ingin góð. Þyngdarpunkturinn 
er  lágur og bíllinn liggur því 
feykilega vel á veginum, sem 
finnst best á því að hann leggst 
ekkert þegar tekið er á honum í 
beygjum. 

Myndavél í baksýnis speglinum
Farangursrýmið er svolítið í 
dýpra lagi fyrir minn smekk 

og það þarf að teygja sig svo-
lítið  niður til að ná í neðstu 
hluti þar. Stærðin á farangurs-
rýminu er 440  lítrar. Aftur-
glugginn er lítill en í bak sýnis -
speglinum er myndavél sem 
sýnir  aftur fyrir bílinn og til 
hliðar þannig að það bjargast 
allt vel.

 Í bílnum er varmadæla 
sem nýtir hitann frá raf-
mótornum til upphitunar. Bíll-
inn er búinn Harman Kardon 
hljómflutnings kerfi sem er 
gríðarlega gott. 

Renault Megane E-Tech er 
eins og áður segir í boði í fimm 
mismunandi búnaðar útfærslum 
og er verðið á bilinu 5.390.000 
kr. fyrir Equilibre-útgáfuna 
til 6.990.000 kr. fyrir  Iconic, 
sem er vandaðasta útgáfa 
Renault Megane E-Tech og er 
einmitt útfærslan í þeim bíl sem 
reynsluekið var.

Renault Megane E-Tech var kynntur 
hér á landi á dögunum. Um er að ræða 
hreinan rafbíl frá franska bílafram-
leiðandanum. Þessi nýi Megane hefur 
allt að 470 km drægi á rafmagninu 
og er auk þess með hörkugott afl.

renault Megane  
    E-Tech 

 » Orkugjafi: 60 kWh rafhlaða við 

160 kW rafmótor.

 » Hestöfl: 220

 » Tog: 300 Nm

 » Drægi: 450 km

 » Verð: Frá 5.390.000 kr.

 » Umboð: BL

Afturglugginn er lítill en í baksýnisspeglinum er myndavél sem sýnir aftur fyrir 
bílinn og til hliðar þannig að það bjargast allt vel.

Hönnunin er mjög flott og bíllinn er afar töffaralegur með háa boddílínu og lága glugga.

Innanrýmið er smart og stýrið er sportlegt.



Græn lán Lykils
Góð fyrir þig og umhverfið
Lykill býður upp á hagstæð græn lán fyrir þau 
sem hyggjast kaupa sér umhverfisvænan bíl.

Kynntu þér fjölbreyttar fjármögnunarleiðir á lykill.is.
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Tvö ár eru síðan VW ID 3 
kom á markað hérlendis, 
fyrsti sérhannaði rafbíll-
inn af nýrri kynslóð frá 
Volkswagen. ID.4 var svo 
kynntur í fyrra. Þróunin 
heldur áfram og nú er ný-
kominn ID.5 sem byggður 
er á sama undirvagni en er 
sportlegri í byggingarlagi 
og lítið eitt lengri og lægri 
en ID.4. Bíllinn var kynntur 
blaðamönnum í Týról í 
Austurríki í síðasta mánuði. 

GuðJón GuðMunDsson

gugu@fiskifrettir.is

VW hefur langa reynslu af 

framleiðslu rafbíla og sá 

fyrsti frá þýska framleið-

andanum var Elektro Transporter 

frá 1972, sem hafði 70 km drægi. Nú 

er öldin önnur. VW hefur tilkynnt 

um nýja kynslóð sérhannaðra raf-

bíla undir merkinu ID. ID.3 kom 

2019, ID.4 í fyrra og nú loks ID.5 en 

í Evrópu er líka kominn raffjölnota-

bílinn ID.Buzz.  

ID.5 er markaðssettur sem 
sportjeppi þótt það sé kannski 
ekki margt jeppalegt við hann. 
Hann er samt þægilegur í 
umgengni og gott að setjast 

inn í hann og stíga út úr hon-
um. Í GTX-útfærslu er hann 
með tveimur rafmótorum og 
fjórhjóladrifi, sem er vissu-
lega  nokkuð sem markaður hér 
kallar eftir. Hann er líka mun 
sportlegri útlits en ID 4 vegna 
kúpulaga formsins, og nokkru 
lengri (15 mm) og lægri. Auk auk 
þess kemur hann með kraftmeiri 
rafaflrás, 220 kW eingöngu. ID.5 
er sem sagt í boði í tveimur gerð-
um hér, þ.e.  afturhjóladrifinn 
Pro og fjórhjóladrifinn GTX, 
 báðir með 77 kWst rafhlöðu. 

Kraftar í kögglum
ID.5 er laglegur á að líta og frá-
gangur að innan eins og gerist 
bestur. Stór upplýsingaskjárinn 
er einfaldur í notkun og eins og 
orðið er í flestum rafbílum þarf 
ekki að taka lykilinn úr vasan-
um. Sjálfvirk ræsing og kerfið 

Skemmtileg 
viðbót í flóruna

ID.5 er kúpulaga og laglega útlítandi fólksbíll með 77 kWst rafhlöðu.  MynDiR/GuGu

GTX kemur á 20 tommu álfelgum.



 B í l a r   3 0 .  j ú n í  2 0 2 2           11          

 slekkur svo á sér sjálft þegar bíll-
inn er yfirgefinn. 

Uppgefin hröðun á GTX er 6,3 
sekúndur og það finnst þegar 
bílnum er gefið vel inn að það 
eru kraftar í kögglum. Allar 
gerðir ID.5 koma með 77 kWst 
rafhlöðu og drægið er sagt allt 
að 523 km fyrir  Pro-útfærsluna 
afturhjóladrifnu og 493 km 
fyrir GTX samkvæmt WLTP. 
Uppgefin eyðsla síðarnefndu 

útfærslunnar er 17,9 kWst á 100 
km. Hleðslutími á GTX upp í 
80% er 36 mínútur í hraðhleðslu. 
Ekki gafst tækifæri til að sann-
reyna þetta allt saman í stuttum 
reynsluakstri en í raun heimum 
og í kuldanum á Íslandi er 
 drægið að sjálfsögðu umtalsvert 
minna. 

ID.5 er ekkert sérstaklega 
sportlegur í akstri þótt hann 
státi af ágætri hröðun en hann er 
rásfastur og það fer þægilega um 
ökumann og farþega í þessum 

rúmgóða bíl. Pláss í aftur-
sætum er mjög ríflegt og þrátt 
fyrir kúpulaga formið og stóra 
sóllúguna, sem er reyndar inni 
í aukahlutapakka,  er lofthæðin 
hvergi að þrengja að mönnum. 
Farangurs rýmið er líka drjúgt, 
549 lítrar, en enga hirslu er að 
finna undir „vélarhlífinni“. 

Þeir sem gjarnan draga mikið á 
eftir sér á ferðalögum geta glaðst 
yfir því að GTX státar af 1.200 
kg dráttargetu og Pro-útfærslan 
1.000 kg. 

ID.5 er skemmtileg viðbót í 
rafbílaflóruna og virðist afar 
vel smíðaður bíll. Innanrýmis-
hönnunin er nútímaleg án þess 
að vera sérkennileg, eins og 
stundum vill brenna við í raf-
bílum. Efnisval er í hæsta gæða-
flokki í dýrari útfærslum bílsins. 
Fjöldi aukahlutapakka er fáan-
legur í ID.5 en þeir hækka verðið 
líka grimmt. Ódýrasta útfærslan, 
ID.5 Pro, kostar frá 6.590.000 
kr. og GTX-útfærslan er frá 
7.690.000 kr. 

VW ID.5 GTX
 » Lengd: 4.599 cm.

 » Breidd: 1.852 cm.

 » Hæð: 1.615 cm

 » Hjólabil: 2.771 cm.

 » Stærð farangursrýmis: 549 lítrar.

 » Dráttargeta: 1.200 kg. 

 » Rafhlaða: 77 kWst

 » Drægi: 493 km (tölur framleið-

anda).

 » Eyðsla: 17,9 kWst/100 km.

 » Hleðslutími DC í 80%: 36 

mínútur.

 » Tog: 472 Nm.

 » Hröðun: 6,3 sekúndur úr 0-100 

km/klst.

 » Verð: Frá 7.690.000 kr. 

Stór margmiðlunarskjár, minni skjár afan við stýri og svo fylgir fram-
rúðuskjár.

Farangursrýmið er með stærra móti og dráttar-
getan 1.200 kg.

 

Þakblásarar

Hljóðlátir
100 mm

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

viftur.is

Andaðu léttar

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Gott loft - alltaf góð fjárfesting

Loftviftur

Jafna hita - kæla á sumrin

Kraftviftur

Spara kyndingu
TIl 0,5 - 7 m þvermál

Svartar
loftviftur

Gluggaviftur

Útsogsviftur

Borðviftur
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Vígalegur á velli
Volvo C40 Recharge er 
fyrsti crossover-bíll sænska 
bílaframleiðandans sem 
gengur fyrir hreinu raf-
magni. Recharge mun 
verða tegundarheiti  Volvo 
á hreinum rafbílum og 
tengiltvinnbílum að 
sögn framleiðandans.

RóbeRt RóbeRtsson

robert@vb.is

V olvo er að leggja mikið upp 

úr losunaraðgerðum og 

reiknar með að þrefalda 

framleiðslugetu sína á rafbílnum. 

Volvo hefur lýst því yfir að fyrir-

tækið muni senda frá sér einn rafbíl 

á ári næstu fimm árin. 

Volvo C40 Recharge er lag-
legur bíll og sver sig sannarlega í 
Volvo-ættina með útliti sínu bæði 
að innan og utan. Það er mikill 
svipur með honum og XC40 
Recharge að framan en þaklínan 
hallar meira að aftan í C40 og 
gerir hann sportlegri. Það er 
coupe-yfirbragð yfir hönnuninni 
með þessa hallandi þaklínu. 

 Bíllinn er því vígalegur á velli og 
sker sig svolítið úr.

Umhverfis þættir 
spila stóra rullu
Hönnunin að innan er falleg en 
látlaus. Það er ekkert verið að 
flækja hlutina of mikið frekar 
en fyrri daginn hjá Volvo. Allt 
er frekar mínímalískt og ekkert 
óþarfa prjál. Upplýsingaskjárinn 
er þægilegur og sér um allt af-
þreyingar- og upplýsingakerfi 
með innbyggðri Google-þjónustu 
sem bætir akstursupplifunina.

Umhverfisþættir spila stóra 
rullu í innanrými bílsins. Þar er 
allt að mestu úr endurvinnan-
legum efnum og ekkert leður eða 
dýraafurðir notaðar samkvæmt 
upplýsingum frá framleiðanda. 
Volvo C40 er byggður á sama 
CMA-undirvagni og XC40 og 
er svipaður að stærð. Þrátt fyrir 

hallandi þakið er farangursrým-
ið það sama og í XC40, eða 413 
lítrar. 

allt að 444 km drægi
Bíllinn er prýðilegur í akstri. Það 
þarf ekki að ýta á takka til að ræsa 
bílinn heldur stígur maður bara 
á bremsuna og setur í Drive og þá 
er bíllinn kominn í gang. Nú, eða 
bakkgír ef bakkað er. Aksturs-
eiginleikar bílsins eru mjög góðir. 
Fjöðrunin er nokkuð mjúk og 
stýringin fín. Bíllinn liggur vel 
og er meðfærilegur í akstri. Þétt-
leikinn er nokkuð mikill og lítið 
sem ekkert veghljóð heyrist inn 
í bílinn. Volvo C40 er fjórhjóla-
drifinn og stendur sig vel á malar-
vegum jafnt sem malbikinu. Það er 
kraftur í þessum snaggaralega bíl 
og hann er aðeins 4,7  sekúndur úr 
kyrrstöðu í hundraðið.  Tveir 150 
kW rafmótorar knýja bílinn áfram 

og skila alls 408 hest öflum. Togið 
er 660 Nm og hámarkshraðinn er 
bundinn við 190 km/klst. Drægið 
er allt að 444 km á rafmagninu 
samkvæmt WLTP-staðlinum. 
Rafhlaðan er 78 kWst. Hámark 
hleðslugetu er 150 kW, sem þýðir 
að hægt er að hlaða hann í 80% á 
40 mínútum. Dráttar geta bílsins 
er 1,8 kg.

Hátæknivæddur bíll
Bíllinn er með 17 cm veghæð 
og er auðveldur í aðgengi í alla 
staði. Það er gott að fara inn og 
út úr bílnum. Það fer vel um öku-
mann og farþega frammi í en þar 
sem þakið hallar niður kemur 
það niður á hávaxnari farþeg-
um sem sitja aftur í. Fótaplássið 
er annars nokkuð gott aftur í en 
miðjustokkurinn á gólfinu aftur í 
truflar þó aðeins miðjufarþegann. 
Afturglugginn er mjög lítill og er 
það svolítill galli. Bakkmynda-
vélin er hins vegar sérlega góð og 
veitir ákveðið öryggi á móti litla 
afturglugganum þegar bakkað er. 
360° yfirsýn fjögurra myndavéla 
og hliðarskynjarar þessa kerfis 
auka yfirsýn yfir hluti til hliðar 
við bílinn og auðvelda ökumanni 
að leggja bílnum. 

Bíllinn er mjög vel búinn nýj-
ustu tækni. Það er boðið upp 
á Google Maps og handfrjálsa 
stjórnun með Google Assistant, 
rauntímaupplýsingar um umferð 
og sjálfvirkar breytingar á leið-

Bíllinn er laglegur og sver sig sannarlega í Volvo-ættina með útliti sínu bæði að innan og utan. 

Það er mikill svipur með honum og XC40 Recharge að framan en þaklínan hallar 
meira að aftan í C40 og gerir hann sportlegri.

GoTT HljóðKErFI

Hljóðkerfið er fyrsta flokks frá Harman Kardon og 
jafnvel þeir kröfuhörðustu eru ánægðir. Hljómurinn 

úr græjunum er hreinlega framúrskararandi. Volvo C40 
er svolítið eins og lítil tónleikahöll og um að gera að spila 
uppáhaldslögin á meðan ekið er.



sögn. Hægt er að tala við Google 
í bílnum til að stýra búnaði hand-
frjálst. Þetta snjalla viðmót gerir 
ökumanni og farþegum mögulegt 
að eiga samskipti við fjölskyldu 
og vini með raddskipunum. Þá er í 
boði að nota Google Maps í Volvo 
C40 til að finna hleðslustöðvar á 
leiðinni, sem er einkar  þægilegt, 
sérstaklega ef drægiskvíði er 
annars vegar. 

Varmadæla og margskipt ljós
Volvo hugar að mörgu í C40. 
Margskipt ljós koma í veg fyrir að 
ökumaður blindi aðra. Það er gert 
með því að nota 84 LED-perur 
í hvoru ljósi um sig sem laga sig 
að umferðinni fyrir framan C40 
Recharge en lýsa þrátt fyrir það 
upp veginn fram undan. 

Sportjeppinn er búinn öllu 

því nýjasta í aksturs- og öryggis-
búnaði. Svíarnir eru ekkert að slá 
af örygginu frekar en fyrri daginn. 
Bakhnykksvörn, hliðarárekstrar-
vörn og spólvörn með stöðugleika-
stýringu eru meðal búnaðar í bíln-
um. Volvo C40 er með varmadælu 
sem getur hitað bílinn og rafhlöð-
una upp ef kalt er í veðri. Volvo 
mælir með að hita rafhlöðuna upp 
áður en lagt er af stað á köldum 
dögum til að minnka straumtap 
vegna kuldans. Verðið á Volvo 
C40 Recharge er frá 8.140.000 kr. 
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Volvo C40 recharge
 » Aflgjafi: Rafmagn

 » Hestöfl: 406

 » Tog: 660 Nm.

 » 0-100: 4,7 sek

 » Verð: Frá 8.140.000 kr.

 » Umboð: Brimborg

Volvo C40 er byggður á sama CMA-undirvagni og XC40 og er svipaður að stærð.

Hönnunin að innan er falleg en látlaus. 
Allt er frekar mínímalískt og ekkert 

óþarfa prjál.

Þessi fjölskylda var að skrá
sig inn til Moldavíu, í þorp-
inu Palanca, á landamærum
Moldavíu og Úkraínu.

Kisínev, höfuð-
borg Moldóvu.

26.6. 2022 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 13
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HJÓLASTILLINGARPÚSTÞJÓNUSTASMURÞJÓNUSTAVARAHLUTIRVÉLASTILLINGAR VIÐGERÐIR

UMHVERFISVÆNT VERKSTÆÐI

Allar almennar
bílaviðgerðir

Við vinnum samkvæmt ISO 14001 umhverfisstjórnunartaðlinum og leggjum áherslu á
að koma í veg fyrir mengun og draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar.

á
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Nýir bílar á markaðnum

Ný KyNSLÓð GLC-SPORTJEPPANS
n  Mercedes-Benz frumsýndi í gær nýja kynslóð af hinum vinsæla 
GLC SUV sportjeppa. Hægt er að velja akstursstillingu eftir aðstæð-
um sem lagar veggrip, hemlastýringu og akstursmáta að aksturs-
aðstæðum en eins og aðrir bílar Mercedes er GLC með 4MATIC-
drifbúnað. Nýr GLC SUV er í Plug-in Hybrid útfærslu og með 
rúmlega 100 km drægi á rafmagninu.
GLC býr einnig yfir fjölda eiginleika sem laga sig að notandanum, 
til dæmis með MBUX-raddstýrikerfinu sem þekkir uppáhalds út-
varpsstöðvar þínar, lagalista og leiðarval í gegnum ólík notenda-
snið. Í hjarta GLC er svo snertiskjárinn sem snýr beint að bílstjór-
anum. Skjárinn er stafræn tenging milli bílstjóra og bílsins þar sem 
ökumaður stjórnar öllum mikilvægustu aðgerðum ökutækis. Far-
angursrýmið er einnig plássmikið, notadrjúgt og hlaðið fylgihlutum.

LITRÍKUR AyGO X
n  Nýr Toyota Aygo X var frumsýndur hér á landi nýverið. Um er að 
ræða minnsta bílinn í Toyota-fjölskyldunni. Aygo X er svo sannar-
lega litríkur karakter og verður kynntur í nýjum og spennandi litum. 
Innblástur við hönnun litanna var sóttur í liti krydds og ávaxta og því 
verða chilirauðir, engiferdrapplitaðir, bláberjabláir og kardimommu-
grænir Aygo X áberandi í umferðinni á næstunni.
Aygo X er áberandi á götu enda setja stórir brettakantar og LED-aðal-
ljós skemmtilegan svip á bílinn. Aygo X er 3,7 metra langur og því 
einstaklega þægilegur í meðförum og beygjuradíusinn er sá minnsti í 
flokki sambærilegra bíla. Aygo X er fáanlegur í ýmsum útfærslum og 
kostar frá 3.090.000 kr. Öryggisbúnaðurinn Toyota Safety Sense er 
staðalbúnaður í öllum útfærslum.

DEFENDER 130 KyNNTUR
n  Land Rover í Bretlandi kynnti nýverið Defender 130, fjórðu og nýjustu útgáfu bílsins á 
eftir Defender 90, Defender 110 og Defender Hard Top sem kynntir hafa verið frá því í júní 
2020. Nýi Defender 130 er 34 sentimetrum lengri að aftan en Defender 110 og fáanlegur í SE, 
HSE, X-Dynamic og X útgáfum. Land Rover Defender 130 er með rúmgóðum sætum fyrir 
allt að átta farþega. Þá er nýi bíllinn búinn allri nýjustu tækni framleiðandans á sviði drif- og 
öryggisbúnaðar auk mikilla þæginda í farþegarými, ásamt því sem Defender 130 verður í 
boði með ákveðnum sérlitum á fyrstu útgáfu í tilefni frumsýningar auk séreinkenna á ytra 
byrði. Dæmi um búnað eru loftpúðafjöðrun, 90 cm vaðgeta og 11,4“ Pivi Pro snertiskjár með 
fjölmörgum upplýsingum og vali um birtingamöguleika. Einnig má nefna Matrix LED aðal-
ljós, hita í öllum sætum, Meridian-hljóðkerfi og allt að 2.291 lítra farangursrými í átta sæta 
bílnum. Þá verður átta sæta Defender 130 með fimm Isofix-bílastólafestingar auk þess sem 
hægt er að láta bílinn læsast sjálfkrafa sé bíllykillinn í meira en 1,5 metra fjarlægð.
Land Rover býður Defender 130 með kraftmiklum og hagkvæmum vélum, þar á meðal P300 
og P400 sex strokka Ingenium-bensínvélum með mildri tvinntækni (MHEV) og D250 og 
D300 sex strokka Ingenium-dísilvélum. P300-vélin skilar áreynslulausum og mjúkum af-
köstum og er hröðun úr kyrrstöðu í 100 km/klst. 8,0 sekúndur, en 6,6 sekúndur með P400. 
Ingenium-dísilvélarnar bjóða aukið tog, mjúkt viðbragð og mikla sparneytni. Hröðun D300 
úr kyrrstöðu í 100 km/klst. er 7,5 sekúndur og 8,9 sekúndur með D250-dísilvélinni, sem skil-
ar einnig áreynslulausum og góðum afköstum.
Allar útgáfur Defender 130 eru búnar aldrifi (iAWD) og átta þrepa ZF-sjálfskiptingu, þar sem 
iAWD-kerfið stjórnar sjálfkrafa afköstum og dreifingu vélaraflsins til fram- og aftur hjólanna 
ásamt því sem rafstýrð loftpúðafjöðrun og háþróuð driftækni, m.a. Terrain Response Land 
Rover, hámarka aksturseiginleika og drifgetu við mismunandi vegaðstæður.

POLESTAR 3 Á LEIðINNI
n  Polestar hefur tilkynnt að heimsfrumsýning Pole-
star 3, sem verður fyrsti jeppi framleiðandans, verði í 
október 2022. Polestar 3 er rafknúinn sportjeppi og mun 
kynning bílsins marka sókn Polestar inn á einn ábata-
samasta- og hraðvaxnasta markaðshluta bílamarkaðar-
ins, sérstaklega í Bandaríkjunum.
Polestar 3 mun með tímanum bjóða upp á sjálfkeyrandi 
þjóðvegaakstur knúinn af öflugasta LiDAR-skynjar-
anum frá Luminar og miðlægu NVIDIA-tölvuafli. Við 
frumsýningu verður Polestar 3 búinn tveggja mótora 
drifrás og stórri drifrafhlöðu með drægimarkmiði yfir 
600 km (WLTP).
Viðskiptavinir geta lagt inn pöntun á Polestar 3 á frum-
sýningarmörkuðum frá og með frumsýningardeginum. 
Gert er ráð fyrir að framleiðsla hefjist snemma árs 2023 
og verður Polestar 3 framleiddur í Bandaríkjunum og 
Kína.
Polestar stefnir að því að setja nýjan bíl á markað á 
hverju ári næstu þrjú árin, frá og með Polestar 3, og 
stefnir á að fjölga alþjóðlegum mörkuðum sem það 
starfar á í 30 fyrir árslok 2023. Þetta styður áætlanir 
Polestar um að tífalda sölu á heimsvísu frá u.þ.b. 29.000 
bílum árið 2021 í u.þ.b. 290.000 bíla í lok árs 2025.



Þegar kemur að fjármögnun atvinnutækja er 
reynslubankinn okkar sneisafullur. Við tökum þátt 

Aðalmálið er að aðstoða þig við að auka afkasta-
getuna og hagkvæmnina svo þú getir nýtt 
tækifærin sem best. 
Hafðu samband og sjáðu hvernig við getum 
hjálpað þér að láta hlutina gerast.

Látum það gerast
Við fjármögnum flest milli himins og jarðar
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