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Danskernes SUV-darling nummer ét har nu fået endnu et plus i karakterbogen med overrækkelse af titlen som Årets Campingtrækker 2018.

Bestseller bedst i DCU-kåring
HÆDER: Campingunionens jury kårede Nissans populære SUV til Årets Campingtrækker 2018
Af Jens Sønderup
jens.soenderup@nordjyske.dk

Nissan Qashqai er ikke blot landets
mest solgte SUV-model, den er også
populær hos campingspecialisterne
hos DCU - Danmarks Camping Union.
Organisationen kåret hvert år Årets
Campingtrækker, og det er netop sket
igen med det resultat, at Qashqai kørte
med 2018-titlen.
10 biler i alt var på forhånd udvalgt
til kåringen, hvor de blev testet på både
landevej, motorvej og bane. Flertallet
af trækker-kandidaterne var ikke overraskende repræsentanter for tidens
hurtigst voksende segment - SUV-klassen. Således var de fire af de fem øverst
placerede en SUV-model. Efter Nissan
Qashqai fulgte nemlig Peugeot 5008

(SUV) som nr. to, Renault Captur
(SUV) nr. tre, Alfa Romeo Giulia nr. fire og en femteplads til Volvo XC 60
(SUV).
Tre af de øvrige deltagere i kåringen
er også af SUV-typen, nemlig Kia Niro
1,6 GDI Hybrid Advance, Dacia Duster
1,5 dCi 4x2 og den lille Suzuki Ignis
1,2 Active AllGrip Auto 4WD. Desuden
var Opel Insignia Sports Tourer 2,0
Turbo D Innovation og Mazda CX-5 2,2
Vision Aut. med i dysten.
Passende moment
Vinderudgaven af Nissan Qashqai, der
fås til priser fra 235.000 kr., er versionen med en 1,6 liters diesel på 130 hk
diesel med topudstyrsniveauet
Tekna+.
Den koster 333.000 kr., og noget af
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det, der tæller for at være en god camping-trækker, er motorens drejningsmoment.
Her står 1,6 dieselen ganske stærkt,
idet den præsterer et max. moment på
320 Nm ved kun 1750 omdrejninger.
Brændstof-økonomien opgiver fabrikken til 21,7 km/l ved blandet kørsel,
men det klarer Qashqai’en selvfølgelig
ikke med en campingvogn på slæb.
Hos Nissan er kåringen en positiv
overraskelse, og landechef for Nissan
Danmark, Ralph Gonsalves, blev glædelig overrasket, da DCU’s mediechef
Anne-Vibeke Hansen kom på uanmeldt
besøg med kårings-nyheden:
Gode køreegenskaber
- Det er fantastisk at blive kåret til Årets
Campingtrækker 2018, og det er med
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til at give Qashqai endnu mere autenticitet. Vi er meget glade for denne anerkendelse fra brugere, der virkelig kræver noget af deres bil - i helt praktisk
forstand, siger Ralph Gonsalves.
For kårings-arbejdet stod en jury på
fem eksperter, bl. a. Stefan Rosendal,
der arbejder i teknisk afdeling hos
DCU. Han giver vinderen disse ord
med på vejen:
- Velafstemt familiebil med gode køreegenskaber. Qashqai er førende i
SUV-segmentet og med god grund.
Retningsstabil, også i kurvekørsel, og
den klarer sig som campingtrækker
over gennemsnittet for de høje biler.
Plusser er pris, gode pladsforhold og
en velafstemt drivlinje.
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