Die Cast Review
In dit stukje 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 Freelander
Een aparte versie deze keer. Niet alleen 1:18, maar ook alle kleinere maatjes!

Merk
Type
Uitvoering
Fabrikant:
Gekocht bij

Land Rover
Freelander
3 deurs Hard back
Diversen
Verschillende zaken

Schaal
1:87 tot 1:18
LxB xH
Verschillende
5 deurs Station Wagon
Kleur
Verschillende
Prijs
Verschillende

Besmettelijk, als je er eenmaal een hebt, dan komt de rest vanzelf… OK, de grootste 3-deurs op deze foto heb ik
al een paar jaren. Maar nu ik er naast onze Vitara een rijd, konden de andere schaalmodellen niet uitblijven.
Ik zal ze per model bespreken, beginnend bij de kleinste.

Schaal 1:87

3-deurs modeljaar 1998 - 2002
Fabrikant:
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
Waardering:
Uitvoering
Details
Kwaliteit

Carrarama
1:87
6,5 x 2,5 x 2,3 cm
Grijs metalic
ca. € 1,75
Wibra (!) Tilburg

 (voor de afmetingen)


Alge meen:
Carrarma is goed voor verschillende 4x4 miniaturen (en nog veel meer auto’s, vrachtwagens en hulpvoertuigen)
in verschillende maten en met veel detail. Zo ook deze Freelander.
Exterieur:
Dit model ziet er heel aardig uit, zeker gezien de afmetingen. Leuke details zijn de keurige detaillering van de
achterlichten, achterruitverwarming, ruitenwissers, velgen en banden. Zelfs de zijruitjes zijn gedeeltelijk open.
Klein minpuntje is de belettering op motorkap en achterklep. Die zit niet helemaal op de juiste plek, maar ja, wat
wil je bij deze afmetingen. De verhoudingen lijken prima in orde. De banden zijn fraai breed met een aardig
profiel. Zelfs het chassis lijkt redelijk gedetailleerd.
Interieur:
Voorin voorzien van 2 voorstoelen en achterin een 2-zits bank. Verder is alles een kleur en is er ook niet zoveel
van te zien. Maar ja, wat wil je ook met deze afmetingen.

Schaal 1:43

3-deurs modeljaar 1998 - 2002

Fabrikant:
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
Waardering:
Uitvoering
Details

Carrarama
1:43
10,5 x 5 x 4 cm
Goud metalic
ca. € 3,25
Keijmel Recreatie Breskens

Kwaliteit




 (voor de afmetingen)

Alge meen:
Ook dit weer een Carrarma, nu een maatje groter
Exterieur:
Ook dit model ziet er heel aardig uit. Leuke details zijn de keurige detaillering van de achterlichten,
ruitenwissers, velgen en banden. De zijdeuren gaan open (zonder raamlijst. De achterruitverwarming is wat aan
de dikke kant en het 3e remlicht is helaas gedrukt op de achterruit: jammer. Wel zijn de raamlijstjes en
ruitenwissers mooi zwart. Zelfs de spiegeltjes zijn aan de spiegelzijde grijs gemaakt. Ook hier weer de prima
verhoudingen. Als je dit vergelijkt met een modelletje van Bburago: daar durf ik geen foto van te publiceren!
Interieur:
Voorin voorzien van 2 voorstoelen en achterin ook weer een 2-zits bank. Op het zwarte stuur na is alles een
kleur. Door de te openen deuren kun je er ook iets meer van zien.

Schaal 1:24

3-deurs modeljaar 1998 - 2002
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
Waardering:
Uitvoering
Details
Kwaliteit

1:24
18,5 x 9 x 7,5 cm
Rood
ca. € 9,95
Lidl Tilburg




Alge meen:
Een Bburago modelletje. Is de 1:43 bar en
boos, deze is niet veel beter. Er is er ook
een van Welly, die beter is.
Exterieur:
Dit model ziet er re-de-lijk uit. Het ontbreekt aan leuke details. Enige pré is dat de spatbordverbreders goed
aansluiten op de bumpers. Verder missen juist een heleboel details. Zelfs de dorpels hebben niet de welvingen
zoals de echte en de 1:87 en 1:43 dat wel hebben. Verder zijn de merklogo’s niet aangebracht, de achterlichten
zijn van alleen rood plastic en de verlichting in de achterbumper zijn stickers die er scheef opgeplakt zitten. Ook
de wielen en banden lijken niet. Ok, deze kan wel sturen, maar aan het chassis ontbreken veel details. De hard
back kan niet verwijderd worden. Al met al geen aanrader.
Interieur:
Ook hier weer voorin 2 voorstoelen en achterin ook weer een 2-zits bank. Zwart stuur en licht interieur. Wel is er
een stickertje met daarop de telers in het dashboard. Dat dashboard is verder wel herkenbaar als Freelander.
Door de te openen deuren kun je er ook iets meer van zien. De deurpanelen kloppen van geen kanten…

Schaal 1:18

3-deurs modeljaar 1998 – 2002

Alge meen:
Ik was al lang op zoek naar ‘n 1:18 (niet-Series) Land Rover was dit de eerste die ik tegen kwam. Vanwege de
prijs is de aankoop wel enige tijd uitgesteld geweest.

Fabrikant:
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
Waardering:
Uitvoering
Details
Kwaliteit

ERTL
1:18
24,5 x 11 x 10 cm
Zwart
ca. € 45,35
Gestelse Bazar Eindhoven




Exterieur:
Ook dit model ziet er heel mooi uit. Maar dat
mag ook wel voor deze prijs! Tot voor kort
een van m’n duurste miniaturen. Bijna alles
lijkt te kloppen. Profilering, kleuren, merklogo’s achterlichten en zelfs een afneembare hardback. Zelfs de
banden en wielen zijn fraai. Een zelf aangebracht detail is aluminium(plakband) op de motorbescherming aan de
voorzijde. Ok, één minpuntje: de koplampen hebben een ontsierend puntje (vanwege de bevestiging). De
onderzijde en het chassis is voorzien van de nodige details.
Interieur:
Met een woord: mooi. Het dashboard is meerkleurig en natuurgetrouw, inclusief de metertjes en, Right hand
drive! De stoelen (zowel voorin als achterin) zijn voorzien van groen en groengrijze kleuren. Evenals de
vloerbekleding. De achterbank kan zelfs neergeklapt worden. In de motorruimte ligt een benzinemotor. Zelfs het
hoesje met krik is aanwezig.

Schaal 1:18
Fabrikant:
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
Waardering:
Uitvoering
Details
Kwaliteit

5-deurs V6 modeljaar 2003
ERTL
1:18
24,5 x 11 x 10 cm
Vienna Green metallic
ca. € 47,85
HobbyCar Tilburg




Alge meen:
Tja, wat als je een 5-deus Freelander rijdt?
Dan wil je natuurlijk ook een miniatuur van
een 5-deurs. Daar heeft het mannetje in
Tilburg heel wat werk aan gehad.
Exterieur:
Helaas geen Epson Green maar verder Toppie! Dit is zo’n beetje m’n duurste. De kwaliteit is nog net weer wat
verder doorgetrokken als het de 3-deurs 1:18. Uiterlijk, merklogo’s, koplampen (!) achterlichten en zelfs vier te
openen deuren zien er goed uit. De scharnieren van de achterdeur zijn zeer bijzonder natuurgetrouw gemaakt.
Ook de banden en wielen (17” Trek) zijn erg mooi. Toch ’n klein minpuntje: er zat ‘iets’ achterop wat op een
trekhaak zou kunnen lijken. Het was eenvoudig te verwijderen….
Interieur:
Ook hier weer: mooi. Het dashboard is meerkleurig en natuurgetrouw met zelfs een 2-kleurig stuur. De stoelen
en deurpanelen zijn licht geel met grijs. De achterbank kan niet neergeklapt worden . De motorruimte eigenlijk
het minst gedetailleerd, maar ach, wie maalt daarom.
Conclusie:
Voor de verandering een serietje dus. Kwaliteit naar geld. Een van de weinige auto’s waarvan ik het miniatuur
eerder had dan de echte: een 5-deurs 1.8 van 1999. Ok môi!, maar voorlopig gebruiken we de LaRo dagelijks en
om de caravan te sleuren en de Suzuki voor het off road plezier. Volgende keer weer een Jap in de review.
4x4-groeten van Patrick
WWW.4X4ANDMORE.COM

