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TOYOTA HILUX

BYGGARBIL DE LUXE
EFTER ATT HA TES-
TAT 2012 ÅRS MODELL
AV TOYOTA HILUX ÄR 
DET LÄTT ATT FÖR-
STÅ VARFÖR DEN ÄR 
EN AV SVERIGES PO-
PULÄRASTE PICKISAR.
AV :  A N D E R S  M Y R D A L

SEDAN HILUX LANSERADES har den 
uppdaterats ett antal gånger. 2012 års 
modell är lika mycket en studie i per-
fektionism som en pickup med stor 
bilkänsla. Om någon väckte mig mitt 
i vargtimmen för att kräva mitt omdö-
me om bilen skulle jag spontant säga 
något i stil med: stabil, pålitlig, biffig 
kärra med fantastisk väghållning.

Men jag ska försöka vara lite mer 
nyanserad än så. Dieselknacket, som 

väcker negativa tankar om lite för 
mycket lastbilskänsla, glöms ganska 
snabbt bort. Efter några timmars kör-
ning är det nämligen uppenbart att 
det klär bilen och passar ihop med 
den övriga känslan som Hilux står för.

En investering i en pickis är inte 
bara ett beslut att köpa en firmabil, 
det är också ofta ett beslut utifrån en 
livsstil. Fast du kanske inte gör det så 
ofta kan du faktiskt dra ut på leriga 

skogsstigar och tokköra, för att skapa 
en slags frihetskänsla bortom bygget. 
Det är en viktig skillnad mellan en 
”vanlig” transportbil och en pickup. 
Och det går förstås också att använda 
pickisen som familjebil, utifrån mo-
dell. 

Flera fördelar
En klar vinst med att köra en pickup 
är att sitta högt, vilket ger en god 
trafiköversikt. Det gäller förstås 
även Hilux. En snabb reflektion vid 
manövreringen av Hilux är också att 
motorljudet från bilen är lågt i kupén. 
Någon har alltså tänkt på att isolera 
innanmätet.

Placeringen av knapparna är minu-
tiöst genomtänkta och lätta att kom-
ma åt. Multimediasystemet (tillval) 
är suveränt med sin pekskärm och 
underlättar att synka mobiltelefonen 
via Bluetooth. För att inte tala om den 
översiktliga GPS:en och möjligheten 

att spela upp Spotify eller köra favorit-
musiken rakt ut i högtalarna. 

Hilux finns i karossversionerna 
S-Cab, X-Cab och D-Cab och i två 
olika turbodieslar och flera olika ut-
rustningsversioner. Bilen har ett stort 
antal tillval, bland annat en riktigt an-
vändarvänlig pekskärmsnavigator och 
backkamera. Välj mellan två starka 
turbodieslar (144 och 171 hästkrafter).

En sak som vi reflekterar över – som 
skiljer Hilux och Mitsubishi L200 åt 
(som vi nyligen provkörde) är att Hi-
lux känns slöare. Detta trots att kon-
kurrentens motor är snarlik Hilux. 

 Något som däremot imponerar är 
Toyotas system Limited Slip Differen-
tial (LSD), som ger ett säkert grepp 
genom att fördela vridmomentet mel-
lan de vänstra och högra hjulen efter 
behov. Obs! Spana in förkortningen 
(LSD)!

Om du vill lägga pengar på tillval 
tycker jag att du kan lägga dem på 
Toyotas imponerande snygga och 
användarvänliga multimediasystem. 
Alla funktioner styrs via den inbyggda 
pekskärmen, som bland annat inklu-
derar GPS, telefoni och backkamera. 

En kort summering av Hilux
En skön bil att längta till för hantver-
kare med pickisbehov.

Underhållande reklamfilm: www.
youtube.com. Sök på: 2012 Toyota Hi-
lux Australia Unbreakable. ✖

FAKTA 
TOYOTA HILUX
Komfort/känsla/köregenskaper: 

Goda köregenskaper i en bil med stor 

känsla   

Säkerhet: Antisladdsystem och broms-

assistans, krockkuddar för förare och 

passagerare i framsätet. Respektive 

modell avgör utrustning av sidokrock-

kuddar och krockskyddsgardiner  

Utrustning: Hög standard med många 

tillval  

Konkurrenter (i urval): Mitsubishi 

L200, Ford Ranger, Mazda BT-50, 

Isuzu D-Max  

Grundpris, exkl moms: 202 400 kr 

Motoralternativ:  

2,5 D/3,0 D/144/171 hk

Lastutrymme i m3: Flak 

Växellåda:  Man/aut/5 vxl

Bränslealternativ:  

Diesel, 0,66-0,95 l/mil

Miljöklassning: Euro 5 

Co2-utsläpp:  173–248 g/km

Max lastvikt: 580–655 kg 

Max dragvikt:  2 500 kg

Säten:  2–5 st

2- eller 4-hjulsdrift: 2WD/4WD 

Releasedatum i Sverige: hösten 2011 

Webbsida: www.toyota.se

Bra och lättnavigerat multimediasystem 
(tillval) • Många tillval • Bra sikt från kupén 
• Oerhört stabil • Skön bilkänsla

Klumpig vid parkering i trånga utrymmen • Drar en hel 
del diesel • Stolen borde kunna gå att ställa i höjdled 
och tippa fram och tillbaka • Halvbra acceleration

Som tillval har Hilux ett snyggt och använ-

darvänligt multimediasystem.


