
I SIN BROSCHYR har Volkswagen anam-
mat säljargumentet ”Du som vill 
komma i tid till jobbet. Ta en genväg 
över bäcken.” Påståendet stämmer an-
tagligen för dig som jobbar i områden 
där terrängen är kuperad och bitvis 
består av stock och sten. Du som till 
vardags rör dig i asfaltsdjungeln och 
som tänkt använda jobbilen som fri-
tidskärra har kanske också anledning 
att slå till på en pickup? Om det i så 
fall blir en Volkswagen Amarok har vi 
inte den blekaste aning om? Men vi 
hoppas kunna ge dig en orientering 
i en av marknadens hetaste och star-
kaste pickisar.

Trots att pickup som bilmodell har 
blivit allt vanligare på senare år i Sve-
rige är det fortfarande en bil med at-
tityd som väcker uppmärksamhet. Och 
visst har pickup-modellerna från de 
olika leverantörerna utvecklats en hel 
del. Volkswagens bidrag i pickupklas-
sen är en rekorderlig kärra. Bilkänslan 
ligger däremot betydligt närmare 
Hummer än personbil.

Finessrik klassetta
Enligt Volkswagen är Amarok ensam 
i klassen om att ha två fyrhjulsdrifter, 
en permanent med Torsendifferential 
och en inkopplingsbar fyrhjulsdrift 

med lågväxel. Medföljande terräng-
ABS är en smart lösning för att bilen 
ska hålla samma hastighet uppför 
som nedför i terräng. Kraften flyttas 
automatiskt mellan fram- och bakaxel 
utifrån vilken axel eller hjul som har 
bäst fäste. Systemet innebär också att 
bromssträckan blir kortare på löst un-
derlag, som till exempel grusvägar. 

Men samtidigt som vi hyllar de 
olika smarta alternativen till fyrhjuls-
drift är vi kritiska till Amaroks stora 
svängradie. Att tvingas till att backa 
onödigt mycket i hyfsat breda pas-
sager kan vara nog så irriterande. När 
vi frågar Volkswagen om detta får vi 
svaret att ”Om man har inkopplings-
bara fyrhjulsdriften inkopplad så blir 
den något större eftersom man har låst 
ihop axlarna mellan fram och bakhjul. 
Annars är det ingen större skillnad 
mot konkurrenterna.”

Vi lämnar över detta till dig som 
tänker provköra Amarok. Men du som 
har bestämt dig för att köra utanför de 
vanliga rutterna ska veta att Volkswa-
gen Amarok klarar en sidolutning på 
över 50 grader. En lutning som skulle 
knäcka den mest vältränade idrotts-
man – eller för den delen också vilken 
bil som helst. Bilen har en rampvinkel 
på 23 grader, vilket garanterar god 
komfort i krävande terräng.

Fullmatad släpvagn
För dig med tuffa krav på att ta med 
dig ordentligt med last är möjligheten 
att dra en 2,8 tons släpvagn i svårfor-
cerad terräng förstås också en styrka. 

Amarok finns i två utrustningsvari-
anter; Trendline är basmodell medan 

Highline är åt det lyxigare hållet. Be-
lysningen på flaket är klart användbar 
för att ha koll på lastning i mörker.  

Om du har tänkt att förena en pickis 
styrka med ett intresse för musik och 
andra böjelser inom multimedia är det 
antagligen läge att lätta på lädret en 
smula. Du som har behov av en mer 
avancerad multimediaanläggning får 
nämligen punga ut med ett antal tu-
senlappar till. Då får du touch-skärm, 
6-skivors CD-växlare, SD-kortläsare 
och bakre högtalare. I detta inkluderas 
så kallad GALA-funktion; hastighets-
beroende volymkontroll. Vårt tips 
är att du som har en pickup i åtanke 
dömer själv genom att provköra Volks-
wagen Amarok hos närmaste bilhand-
lare. ✖

FAKTA 
VOLKSWAGEN 
AMAROK 
(DUBBELHYTT MED KÅPA)

Komfort/känsla/köregenskaper: Be-

kväm och stor hytt, känns mer som 

en Hummer än en lätt lastbil. Bilen har 

långt till ”personbilskänsla”

Säkerhet: Förar/passagerarairbags 

samt sido/huvudairbags i framsätena. 

ESP som standard med ABS-Offroad 

Utrustning: Highline och Trendline 

Konkurrenter i urval: Nissan Navara, 

Toyota Hilux och Mitsubishi L200 

Servicekostnad: (exempel på 3 000 

mil) 3 306 kr, inkl. moms, räknat på 

1 200 kr i timmen (Stockholmspris)   

Grundpris: 259 760 kr exkl moms

Motoralternativ: 2,0 l, 163 hk, TDI (tur-

bodiesel manuell)

Lastutrymme: 2,52 kvm 

Växellåda: Manuell 6-vxl 

Bränslealternativ: Diesel, 0,79 l/mil

Miljöklassning: Euro 5

Co2-utsläpp: 208 (angivet i g/km)

Max lastvikt: Cirka 850 kg, beroende 

på utrustning 

Max dragvikt: 2 800 kg

Säten: 5-sitsig

2- eller 4-hjulsdrift: Permanent eller 

inkopplingsbar 4-hjulsdrift 

Releasedatum i Sverige: 2012 års mo-

dell lanserades i augusti 2011

Webbsida: www.volkswagentransport-

bilar.se
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VOLKSWAGEN AMAROK

PICKIS MED 
HUMMERKÄNSLA
VOLKSWAGEN AMAROK MED DUBBELHYTT 
ÄR EN PICKUP FÖR DIG SOM VILL SITTA  
HÖGRE, KUNNA LASTA REJÄLT OCH KLARA 
REJÄLT TUFF TERRÄNG. AV :  A N D E R S  M Y R D A L

Stabil • Rymlig hytt • Bra sikt • Lastar Europapallar  
på bredden • Genomtänkt belysning på flaket

Stor svängradie • Multimediasystemets  
grafik känns rätt trist • Seg acceleration

”AMAROK ÄR EN REKOR-
DERLIG KÄRRA OCH BIL-
KÄNSLAN LIGGER BETYD-
LIGT NÄRMARE HUMMER ÄN 
PERSONBIL”

Nya Nissan NV400.

Volkswagen Amarok har en rymlig hytt som ger en skön komfort för dig som gillar 

svängrum.


