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

Toyota Land Cruiser
Merk
Type
Uitvoering
Fabrikant:
Schaal:
LxB xH
Kleur
Prijs
Gekocht bij
terug…
Waardering:
Uitvoering
Details
Kwaliteit

Toyota
Land Cruiser Customwagon (1992)
5 deurs 4.5i 24V VX Limited
5 zitplaatsen
Road Tough (volstrekt onbekend)
1:18
27 x 11 x 12 cm
Two Tone Groen Beige metalic
ca. € 12,=
Intertoys, in Valkenswaard, jaren




Alge meen:
Een van m’n eerste 4x4’s in deze schaal, ook al ver voordat ik me met 4x4 bezig hield. Destijds gekocht,
simpelweg omdat ie best goedkoop was en er aardig uitzag. Maar ook omdat we (inmiddels 9 jaar geleden) in
Tunesië een driedaagse ‘jeep-safari’ hadden gemaakt naar/door de Sahara in zo’n Land Cruiser. Een ervaring om
te herinneren dus met dit model. Het is nu een toch wel enigszins zeldzaam miniatuur.
Exterieur:
Het is een mooie miniatuurauto met redelijke details en van behoorlijke kwaliteit. Ik ken deze Toyota wat
minder goed maar de verhoudingen lijken prima in orde. De banden zijn fors en ook fraai breed maar met wat te
weinig profiel. De auto stond voldoende hoog op de wielen, maar als echte liefhebber heb ik ‘m toch verhoogd
☺. Dat ging vrij simpel: de spiraalveren uitrekken en langere schroeven er in. (hoe gek kun je zijn…?)
De auto is voorzien een zeer groot dakraam. De voordeuren kunnen open, de achterdeuren niet. In de
achterdeuren zitten overigens ook geen ramen. Uiteraard
kunnen achterklep en motorkap open. De motorruimte is
redelijk verzorgd met relatief veel verschillende kleuren.
Aan de zijkant is de auto voorzien van chromen
sidebars/treeplanken, evenals een opstap op de
achterbumper. Verder zit er naast de plaats voor de
kentekenplaat iets wat een reservewielsteun zou kunnen
zijn. Er is geen reservewiel in of onder de auto aanwezig.
De auto is links gestuurd, voorzien van Land Cruiser-tekst
op de kentekenplaten aan de voor- en achterzijde.
Interieur:
Voorin voorzien van 2 voorstoelen en achterin een 3-zits bank. De kofferruimte is ruim maar daar zat tijdens
onze ‘safari’ ook de 3e zitrij. Alle stoelen zijn grijs en voorzien van een witte ‘bekledingstreep’, niet heel erg
gedetailleerd. Op het dashboard is meerkleurig zit netjes een stickertje op met de metertjes in kleur.
Conclusie:
Hoewel geen super miniatuur vind ik het wel een fraai model. Ik zie ‘m zelden in winkels of websites en
daarmee is ie toch wel enigszins zeldzaam. M’n eerste 4x4 in 1:18 en hoort dus simpelweg in m’n verzameling.
4x4-groeten van Patrick
WWW.4X4ANDMORE.COM

