
KARAKTERISTIEKEN

weggedrag
prestaties

comfort
doelmatigheid

motorvermogen/toerental
koppel/toerental

massa leeg op kenteken
max. aanhangwagenmassa

KCK-caravanadvies (beladen)
max. kogeldruk

inhoud bagageruimte
energielabel
hulpspiegels

kogelhoogte (onbelast/belast)
afstand kogel-bumper

type trekhaak
reservewiel

vanafprijs

Nissan X-Trail 
1.6 dCi All-Mode

SUV-klasse

r zijn de nodige lichtvoetige en 
compacte sports utility vehicles bij 
gekomen de laatste jaren. In onze 

SUV-klasse zien we zo’n geweldenaar van 
weleer en een meer ‘aaibaar’ model naast 
elkaar: de Kia Sorento 2.2 diesel en de 
Ford Kuga 1.5 benzine. De eerste geeft 
alle andere klassedeelnemers volledig het 
nakijken, zowel op de baan als bij de sta-
tische proeven. Maar de fi scale regelin-
gen maken de auto schier onbetaalbaar 
(bijna € 65.000) en dan is zelfs bij de 
beste auto de prijs-kwaliteitverhouding 
zoek. Wat dat betreft is de Kuga gelijk 
favoriet. Het weggedrag is niet meer dan 
voldoende, maar met € 30.105 compen-
seert hij veel. Daar komt bij dat hij op 

    

    

    

     

96kW/130pk/4.000
320 Nm bij 1.750
1.555 kg
2.000 kg
1.600 kg
100 kg
550-1.982 liter
E
opzet
42,5/40 cm
7,5 cm
afneembaar
thuiskomer
€ 44.100

De Nissan X-Trail hee	  
een 1.6-liter diesel met 
130 pk voorin. Inclusief 
caravan mag hij ruim 
3.500 kg wegen en dan 
lijkt het vermogen aan 
de krappe kant. Toch 
doet hij het helemaal zo 
slecht nog niet. De pro-
blemen op de helling 
zijn een ‘ontwerpfout’. 
We ontdekken dat de 
elektrische handrem te 
laat lost, waardoor de 
motor smoort. De stoe-
len geven maar weinig 
steun, de derde zitrij is 
totaal ongeschikt als 
volwaardige zitplaats.

E praktische bruikbaarheid goed scoort. De 
forse gestaltes beloven dat de SUV’s hun 
passagiers veel te bieden hebben. De 
hoge instap is dé reden waarom kleinere 
SUV’s zo populair zijn. De Kuga en de 
Sorento verdienen punten met hun grote 
en goed toegankelijke bagageruimte. Die 
van de Mazda CX-5 en de Nissan X-Trail 
zijn ook oké, maar de stahoogte onder de 
klep is te bescheiden. Dat maakt het ook 
lastig om bij de bagage te komen als de 
caravan is aangekoppeld. Nu SUV’s er in 
meer soorten zijn dan alleen de half-
rudimentaire slagschepen in de top van 
het segment, letten we nadrukkelijker op 
wegligging en comfort. De Sorento 
scoort in beide disciplines prima. Bij de 

andere drie is het óf wegligging óf com-
fort. De Kuga rijdt wat geriefl ijker, maar 
voelt in bochten niet zo strak aan als de 
rest van het testkwartet. Omdat de 
Mazda en de Nissan een wat straff er 
onderstel hebben boet je in aan comfort, 
maar de wegligging is prima in orde. We 
schrikken wel wanneer we met de Nissan 
de helling op moeten, want dat lukt maar 
nauwelijks.
Het testpalet in de SUV-klasse is erg 
divers. De Kia zetten we op basis van de 
prijs al buitenspel. Dat maakt de Ford 
Kuga tot de beste allrounder. Zijn prakti-
sche bruikbaarheid en lagere prijs wegen 
zwaarder dan de betere prestaties van de 
Nissan en de Mazda.

Voor de liefhebbers
SUV’s zijn van oorsprong geciviliseerde terreinwagens. Het beeld van de imposante mastodonten 
van weleer is echter afgezwakt. Het meer ‘aaibare’ model wordt uiteindelijk tot de winnaar van 
deze klasse gekroond.

Getest! 
RAMMELSTROKEN EN SPOORVORMING

De DAF-testbaan bestaat uit diverse soor-
ten wegdek. Auto’s rijden onder meer over 
een slechte klinkerweg, een hobbelig weg-
dek en een met ernstige spoorvorming. 
Hier beoordelen we de trekauto op comfort 
en koersvastheid.
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Mazda CX-5 
SkyActiv-D 129 kW/175 pk

Ford Kuga 
1.5 EcoBoost 110 kW/150 pk

Kia Sorento 
2.2 CRDi 147 kW/200 pk aut.

     

    

     

     

129kW/175pk/4.500
420 Nm bij 2.000 tpm
1.540 kg
2.000 kg
1.500 kg
88 kg
505-1.620 liter
E
opzet
43,5/41 cm
10 cm
afneembaar
nee (reparatieset)
€ 49.990

Met de CX-5 gooit 
Mazda het over de sier-
lijke boeg. In- en exteri-
eur zijn erg verzorgd. 
Het stevige onderstel is 
fi jn in onder meer de 
lane change, maar op 
de klinkers rammel je 
fl ink door elkaar. De 
combinatie van vier-
wielaandrijving, auto-
maat en diesel is goud 
en dat blijkt op de hel-
ling. Ondanks het ont-
breken van een hill 
holder trekt hij zonder 
enige moeite de cara-
van vanuit stilstand 
omhoog. Helaas merk je 
die ‘gouden combi’ ook 
in de portemonnee.

    

    

    

    

147kW/200pk/3.800
441 Nm bij 1.750
1.580 kg
2.000 kg
1.850 kg
100 kg
605-1.662 liter
G
opzet
44/42,5 cm
8 cm
afneembaar
volwaardig
€ 64.995

De Koreaan is een 
geweldige auto. Als we 
er bij wijze van spreken 
alle testcaravans achter 
zouden hangen, komt 
hij nog met gemak van 
zijn plaats. Vanbinnen is 
het groot, groter, 
grootst en weelde in 
overvloed. Kijken we 
even niet naar de prijs, 
dan was de Sorento een 
serieuze kanshebber 
voor de titel. Wie geld 
over hee�  voor een ste-
vige trekauto voor een 
forse caravan is met de 
Kia goed af. Maar de 
prijs zet ’m voor particu-
liere kopers (helaas) bui-
tenspel.

    

    

     

     

110 kW/150pk/6.000
240 Nm bij 1.500
1.479 kg
2.000 kg
1.450 kg
100 kg
456-1.653 liter
C
opzet
43,5/41 cm
9 cm
afneembaar
nee (reparatieset)
€ 30.105

Ford hee�  met de Kuga 
een leuke auto voor een 
nette prijs in huis. Je 
profi teert van de hoge 
instap en relatief grote 
interieurruimte. Dat het 
wat meer op comfort 
afgestemde onderstel 
de wegligging nadelig 
beïnvloedt, zul je op de 
koop toe moeten toene-
men. De 1.5-turbo-
motor is pittig genoeg 
voor leuke prestaties. 
Een attractie van jewel-
ste is de achterklep die 
je kunt openen door 
met je voet onder de 
bumper door te 
zwaaien. 
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