BEDSTE BILER BASTA!

2019

BEDS TE MINIBIL

B AS TA !

FORD FIESTA

Et år er gået og Fo
rd Fiesta er stadig
ikke vippet af pinde
bil. Den udmærke
n som vores foretr
r sig ved at have en
ukne minilegesyg og livlig un
bobenzinmotorer
dervogn, friske 3-c
, en fin gearkasse
ylindrede turog
no
gammel. Vi sætte
gle
ud
sty
rsl
inj
er,
r især pris på ST-Li
der passer til både
ne versionerne, de
ung som
r forfiner køreege
Fiesta til at ligne vo
nskaberne og får
res yndlings-GTI, du
kan se på forrige sid
e.
De andre nomine
rede
VW Polo, Suzuki Sw
ift, Seat Ibiza

Fiesta ST på vej til
et hvil i en af de særlige glasbokse hos
My Garage, hvori du
kan få opbevaret din
eksklusive bil mod et
månedligt vederlag.

BEDSTE GTI BASTA!

FORD FIESTA ST

Vi synes…

“X2 ER DEN MEST
VELAFBALANCEREDE OG
VELLYKKEDE HØJE BIL, JEG
NOGENSINDE HAR KØRT.”

Motor, gearkasse og undervogn går op i en højere enhed, når du vrider ørerne rundt på livlige Ford Fiesta ST. Bilen leverer god
 ammeldags køreglæde med et løftet baghjul i hvert skarpt sving, mens den ivrige 3-cylindrede motor har kræfter nok til, at du kan
g
hænge med en gammel Porsche 911 ude på de små landeveje. Samtidig er den til at betale, kører næsten 17 km/l og kan erhverves til
under 300.000 kr. Skynd dig at nappe én, inden nogen dikterer, at vi skal køre i triste elbiler uden sjæl og smittende humor.

Steen Bachmann, august 2018 (BM1808)

De andre nominerede
Hyundai i30 N, Toyota Yaris GRMN, Honda Civic Type R

BEDSTE SUV/CROSSOVER BASTA!
Bedste Yankee-køb

CADILLAC CTS

Frederik Frey havde
spendérbukserne på, da
han og fruen købte en
baghjulstrukken amerikaner, som blev præsenteret i BM1809.

Bedste retro-event

GOODWOOD REVIVAL

Goodwood Revival er
den fantastiske sammensmeltning af historisk motorsport og tidstypiske omgivelser,
udklædning og lign.
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Bedste roadtrip

EUROPA RUNDT I Z3

Mathias Brandt tog sin
gamle BMW Z3 Coupe på
et europæisk roadtrip og
kørte forbi Dolomitterne
i Italien. Bilen klarede
4.807 km uden at kny.

Bedste båthorn

Bedste opgave

Tre-tonet kompressorhorn var sagen i 70’erne
– det håndmalede horn
i Frederiks Ford skaber
skræk og rædsel, når det
motioneres i midtbyen.

I løbet af året fik vi
mulighed for at samle
to af verdens mest eksklusive biler i form af
en Pagani Zonda F og
Huayra.

HORN I FORD 17M RS

PAGANI-TRÆF

Bedste arbejdshest

Bedste legetøjsbil

Vi var i Namibia og kørte
tre dage i stenørkner og
udtørrede floder, mens
vi sad ubekymret på 1.
klasse i, hvad der føles
som en uopslidelig SUV.

Centermotor, baghjulstræk og mågevingedøre.
Sjældne Autozam AZ-1 er
en “superbil” i pygmæstørrelse, og vi er helt
vilde med den.

TOYOTA LANDCRUISER

AUTOZAM AZ-1

BMW X2
Udvalget af højbenede crossovere er stort og voksende, men der er én, som i dag skiller sig positivt i klassen: BMW X2. Med M Sportpakke ligner den mere en sportslig hatchback end en wannabe-firehjulstrækker, og køreegenskaberne er helt forrygende, selv om
bilen som udgangspunkt har forhjulstræk. Bilen springer fra sving til sving på sine høje fjedre, og der sker noget, når du træder på
speederen takket være fine motorer – både benzin og diesel. Skal den sættes til praktisk arbejde, fås den med firehjulstræk.
De andre nominerede
Audi Q3, Jaguar E-Pace, Mini Countryman
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