Die Cast Review
In dit nieuwe onderwerp wil ik een uiteenzetting geven over de uitvoering, details en kwaliteit van
miniatuurauto’s. Ik zal me daarin vooral richten op modellen in de schaal 1:18 en natuurlijk alleen 4x4’s

Land Rover Defender 90
Merk
Type
Uitvoering
Fabrikant:
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
Waardering:
Uitvoering
Details
Kwaliteit

Land Rover
Defender 90 Td5
3 deurs, hard top
6 zitplaatsen (met cubic box)
UH ( Universal Hobbies)
1:18
22 x 10 x 11 cm
Groen metalic
ca. € 24,=
Hobbycar.nl, in Tilburg




Alge meen:
Had ik net in Frankrijk (op vakantie) een Cayenne gekocht omdat ik geen Land Rover Defender miniaturen (in
1:18) meer verwachtte. Mijn vrouw vroeg nog ‘Is dit de laatste’. Je snapt het al, neen. Want nog geen week thuis
bleek de Defender vers van de pers te zijn verschenen. Naar m’n favoriete leverancier dan maar en daar was ie
dan.
Exterieur:
Het is een fraai miniatuur met volop details en van goede kwaliteit. De verhoudingen lijken prima in orde. Veelal
te herkennen aan algeheel aanzicht en met name de wielen. De auto staat voldoende hoog op de wielen.
Bovendien zijn niet standaard wegbandjes gemonteerd (zoals bij veel andere 4x4-miniaturen) maar leuke AT’s
hoewel er geen merk of type op de banden staat.
De auto is achter voorzien van een opstapje en een iets te dikke achteruitverwarming. De achterdeurgreep zit
geheel achter de band.
Aan de zijkant is de auto voorzien van sidebars/treeplanken. Deze heb ik inmiddels voorzien van aluminiumplakband evenals de achteropstap. De auto is rechts gestuurd, voorzien van één Engelse kentekenplaat aan de
achterzijde. En jammer dat de (voor- en achter)spatlappen zo hard zijn, maar wel voorzien van Land Rover-logo
Interieur:
Voorin voor zien van 2 voorstoelen en de cubic box
en achterin 4 stoelen in lengterichting. Alle stoelen
zijn voorzien van bekledingprint wat niet zo heel
vaak het geval is. Op het dashboard zit netjes een
stickertje met de metertjes in kleur. Rechts onder het
stuur zit een apparaatje wat iets weg heeft van een
27mc, maar er is geen enkele antenne aanwezig.

Conclusie:
Hij was het wachten waard! Een model wat absoluut
niet in mijn verzameling mag ontbreken.
4x4-groeten van Patrick Duisters, Nuenen
WWW.4X4ANDMORE.COM

