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

JEEP Wrangler Rubicon
Merk
Type
Uitvoering
Fabrikant:
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
Waardering:
Uitvoering
Details
Kwaliteit

JEEP
Wrangler
Rubicon, 3 deurs Cabrio
4 zitplaatsen
Miasto
1:18
23 x 10,5 x 11,5 cm
Goud geel metalic
ca. € 23,=
Hobbycar Tilburg




Alge meen:
Had ik eindelijk op internet ergens een leuk geprepareerde JEEP gevonden (van Hotweels, 1:18) leuk hoog op de
‘pootjes’, rollbar, liertje etc. Dus ‘het mannetje’ in Tilburg vriendelijk verzocht om dat eens voor mij te
bestellen. Bleek het een dusdanig slecht miniatuur te zijn dat ie dat niet durfde te leveren. Hij had wel deze, van
Maisto. Ik was eerst niet zo onder de indruk, maar heb ‘m toch maar gekocht, het is immers een 4x4.
Exterieur:
Nu ken ik de Wranglers niet zo heel goed, maar hij ziet er heel aardig uit en van redelijke kwaliteit. De eerste
actie was meteen de zwarte delen van de spatschermen helemaal zwart maken. Typisch zo’n kwaliteitsdetail: te
weinig verf gebruikt. De mooie lage deuren kunnen open, evenals de achterdeur. Helaas is de opgevouwen
softtop wat mager, evenals de loszittende
achterlichten. Wel aardig zijn de klemmen op
de motorkap. Deze kunnen weggebogen
worden zodat de motorkap ook open kan.
Daaronder ligt een aardig gedetailleerd
(lijn)motorblok.
De verhoudingen lijken prima in orde. De
banden zijn mooi fors met een aardig grof
profiel. Het chassis lijkt redelijk gedetailleerd
maar wat me het meest tegen viel: de hoogte.
Tja, en wat doe je dan: verhogingssetje eronder
☺: de veren (die er standaard onder zitten) zijn
flink uitgerekt en de bevestigingsschroeven
zijn vervangen door langere exemplaren. En
dan ziet het er meteen een stuk stoerder uit.
Interieur:
Voorin voorzien van 2 voorstoelen en achterin een 2-zits bank. Alle stoelen zijn helemaal zwart (jammer). Het
dashboard lijkt behoorlijk en zelfs de verwarmin is voorzien van kleurtjes
Conclusie:
Na de verhoging een heel fraai miniatuur voor de 4x4-liefhebber. In het geel veruit de mooist. Ook verkrijgbaar
als Wrangler Sahara met hardtop. Nu nog buitenfoto’s maken…..
4x4-groeten van Patrick
WWW.4X4ANDMORE.COM

