IVOTY – har honorerer innovationer indenfor lette varebiler i

25 år
Fra at se spændende grafisk design af kommende varebiler, fra at se lermodeller af kommende modeller
for første gang og til de første prøvekørsler af prototyper – så er medlemmerne af den internationale Van
of the Year jury på forkant med varebilsindustrien i Verden.
IVOTY er et non-profit netværk af uafhængige redaktører og fagjournalister fra ledende publikationer
og WEB sider, som repræsenterer 25 lande i Europa og i Rusland. Hvert år hædrer de den bedste nye
varevogn med denne unikke og prestigefyldte titel: International Van of the Year.
Hvad betyder så 25 år med IVOTY:
To og et halvt årti med tests, opmålinger og objektive meninger. Og desuden samarbejde med varebils-producenter – med tilbud om ekspertise til at forbedre produkter og forbedring af hele varebilsektoren generelt. Juryen er altid til stede for at søge nye udfordringer – og altid for at finde de bedste tilbud
indenfor varebilsegmentet.
International Van of the Year prisen: Hvor det betyder noget.
Se mere på www.van-of-the-year.com
En særlig tak til alle varebilmærker i deres bestræbelser på deres kontituerlige støtte og med dette
særlige transporttillæg.
For de næste 25 år!
Chairman, IVOTY
Jarlath Sweeney, formand for IVOTY • Carsten Teiner, dansk medlem af IVOTY

Read about all the winners on the following pages

VW Transporter 4 (T4)

Nissan Sunny van

Spændende – og samtidig tilfældigt – at Volkswagen med deres
Transporter-serie vandt både den første
International Van of the Year titel (IVOTY)
nogensinde, da prisen blev indstiftet for 25
år, og igen den 25. pris. For året 1992 var
det VW Transporter T4 og for året 2016 var den Transporter T6.
T4 viste sig som en driftssikker og solid arbejdshest, der holdt i
mange år. T4 var den første Transporter med forhjulstræk. T1, T2
og T3 havde hækmotor og baghjulstræk. T6 har alle moderne
sikkerhedssystemer.

Varebiler, der er ombyggede personbiler på gule plader, har
altid været normalt herhjemme, men en
del fabrikker havde en varebil, hvor fronten
var en personbil og bagpartiet en forhøjet,
nærmest påklistret varekasse. En sådan var
Nissan Sunny Van, der fik titlen International Van of the Year for
1993. Sunny var et godt alternativ til flere lignende, europæiske
produkter efter samme opskrift så som VW Caddy og Ford
Escort – men mens personbilsudgaven af Sunny fortsatte,
indstillede Nissan hurtigt denne Van-udgave.

Citroën Jumper (Relay)/
Fiat Ducato/Peugeot Boxer

Mercedes-Benz Sprinter

1992

1994

Gennem årene har der været mange samarbejder om bilmodeller mellem fabrikkerne, men alliance mellem italienske Fiat
og franske PSA (Peugeot-Citroën) har vist sig at være den måske
mest succesfulde i markedet over 3,5 tons-segmentet med Fiat
Ducato, Peugeot Boxer og Citroën Jumper, som vandt International Vsan of the Year prisen for 1994. De tre varebiler bygges
sideløbende på Fiats Van di Sangre fabrik kaldet ”Sevel Syd” i det
østlige Italien. 1994 udgaven var meget rund og futurisk.

1993

Merecedes-Benz lancerede deres store Sprinter model som
afløser for L-serien med det skæve
front-design - og vandt også International
Van of the Year prisen for 1995 – og
Sprinter er siden blevet den mest succesfulde bil i de tungere klasser. Bilen fås i mange udgaver – som
kassevogn, ladvogn, dobbeltkabine og minibus – og den fås i
flere længder og højder samt med flere forskellige akselafstande
og firehjulstræk. Motorerne tæller udover diesel og benzin også
naturgas. Fra første færd var ABS bremser standard.

Proudly supported by:

1995

Mercedes-Benz Vito
Med den nye, spanskbyggede Vito Van var Mercedes-Benz det
første bilmærke, som vandt International Van of the Year prisen to gange
– og endda i i træk. Med Vito var det
for 1996. Modellen var mere moderne
i
design og interiør end forgængeren MB100. Kabinen var nu
rummelig – og kvaliteten var langt bedre. Vito var forhjulstrukken
i sin første udgave - og det var ret sjældent dengang. Bilen kunne
fås med tre motorer – en benzin’er og to diesel. En særlig minibusudgave - V klasse - var særlig populær som limousine.

1996

Citroën Berlingo/
Peugeot Partner

1997

PSA Peugeot-Citroën vandt med International Van of the Year prisen for Partner og
Berlingo i 1997 prisen for anden gang. Med
de kompakte biler etablerede den franske koncern en helt ny
klasse – med biler, som er blevet klassikere både som varebiler
og personbiler. Bilerne satte nye standarder med mulighed for
integreret kabine og varerum. Nu var det slut med det særprægede box-design som Nissan vinderen i 1993 – men fortsat
med lidt bløde, personbilsagtige køreegenskaber.

Renault Master

Opel (Vauxhall) Astravan

For første gang kunne franske Renault smage succes’en med
titlen International Van of the Year – for
året 1998 – med deres nye Master model.
Renault fik endda også anden-pladsen
med den nye mellemklasse-model Kangoo. Vinderen var anden generation af Master – nu på en helt
ny platform. Desuden viste man for første gang, at der var gjort
noget særligt ud af aflæggepladsen i bilen. Teknikken var en 2,8
liters turbodiesel-motor med intercooler.

Opel/Vauxhall Astra Van, som vandt International Van of the
Year prisen i det sidste år i årtusindet, blev
ikke solgt herhjemme som fabriksbygget
Van – men blev ombygget på basis af
Astra stationcar. Astra, som før hed
Kadett, har solgt godt som Van herhjemme i alle år. Baseret
på en personbil har Astra Van gode køreegenskaber samt lavt
støjniveau og en fin kvalitet. Den fik sejren kun to point ned til
Nissan Cabstar på andenpladsen.

1998
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1999

Iveco Daily

Ford Transit

Iveco Daily, som vandt International Van of the Year for 2000, er
den eneste ægte, lille lastbil til korte ture
– og med sin rammekonstruktion kan den
klare det tunge læs. Daily kunne fås med
et utal af udgaver – bl.a. som kassevogn
og ladvogn. Endda op til syv tons totalvægt – og det gør den
til den kraftigste i sin klassel. Dengang som nu. Dertil op til 17
kubikmeter varerum. Den store bil kørte godt – næsten som
en personbil. Daily havde en ny HTP turbodiesel motor – og
S-2000 modellen blev én af de mest holdbare i sin tid.

Transit, som vandt International Van prisen i 2001, var en helt
nyudviklet arbejdshest for Ford – udviklet i
USA som ét af de mest ambitiøse Vanprodukter nogensinde. Frit valg mellem
for- og baghjulstræk – og valg imellem
forskellige motorer – og en afgørende udvikling i 3,5 tons
klassen med et af de første forsøg på en moderne kabine og
indretning med moderne infotainmentsystemer. Det var nyt i
klassen dengang – hvor det i dag er helt normalt. Transit var
med til at holde Ford på toppen i klassen.

Renault Trafic/Opel Vivaro

Ford Transit Connect

En helt ny type varebil så dagens lys med den nye Trafic og
Vivaro, som blev udviklet sideløbende. De
vandt klart International Van of the Year
prisen for 2002. Med bilerne er design
kommet i fokus – men den letgenkendelige bule over kabinen – og med chaufføren i centrum. X83 hed
projektet, som er blevet én af de mest succesfyldte Van’s de
senere år. Senere kom Nissan med på holdet med deres
Primastar-model. Bilerne blev kendt for deres gode vejgreb.

Transit Connect, som blev International Van of the Year for 2003,
var en bro mellem to segmenter – og
kunne fås med kort- og lang akselafstand
og normal taghøjde for den mindre forretning – og en længere udgave eventuelt
med højt tag til bedre plads uden at skulle købe en stor Van.
De fine køreegenskaber blev understreget af, at fortøjet blev
anvendt til Fords Focus rally biler – for det kunne holde. Connect
blev den første europæiske varebil hos Ford, som også blev
markedsført i USA. Endda også i en el-udgave.

2000

2002

2001
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2003

Volkswagen Transporter T5

Mercedes-Benz Vito

VW Transporter T5 – anden generation af den forhjulstrukne
Transporter, som sikrede VW sejren som
International Van of the Year for anden
gang i 2004. Det var den første moderne
Transporter, som også lagde udformning
til de næste Transporter udgaver. T5 var langt større og mere
komfortabel end forgængeren – og den fik også betydelig succes som Multivan-minibus og camper. 9,2 kubikmeter varerum
og 3,4 tons totalvægt klarede de – og TDI motorer på fire-, femog seks cylindre. Desuden 4Motion til 4x4.

Den nye generation Vito, som betød anden sejr for Vito som
International Van of the Year – nu for 2005
- var et stort skift for Mercedes-Benz, hvor
man gik fra forhjulstræk til baghjulstræk
eller firehjulstræk. Nu kunne Vito fås i langt
flere udgaver – bl.a. i super-luksus trim. Den blev også populær
som minibus og som Mixto, også kendt som dobbeltkabine.
Køreegenskaberne var endnu bedre – for som kompensation for
baghjulstrækket fik bilen standard esc stabilitetskontrol.
Komforten var også blevet stærkt forbedret.

Fiat Doblò Cargo

Ford Transit

Den tyrkisk byggede Doblò, som blev International Van of the
Year i 2006, var et nyt tilbud i kompakt-klassen – med et stilfuldt design. En
lille rummelig varebil, der passede godt
til bytransport. Interiøret var lagt op ad
Fiats mindre personbils-modeller – og bilen var tilmed let at
køre. Bilen blev også populær som Panorama mini-familieflytter.
Fiat præsenterede ny teknik med 1,3 liters Multijet dieselmotor i
fokus – med partikelfilter. En længere Maxi-udgave af Doblò blev
også populær.

Standard esc stabilitetssystem sikrede Ford Transit en sejr som
International Van of the Year for 2007
– og den anden til den store Transit og
den tredje til Ford. Transit kom i 1965
første gang, så vinderen var Fords sjette
Transit generation. Designet var mere futurisk – og med et mere
moderne interiør. Dertil 2,2 liter Common-Rail dieselmotor – og
på toppen den 5-cylindrede 3,2 liter diesel. Fortsat valg mellem
for- og baghjulstræk – suppleret med en 4x4 udgave. Samtidig
blev produktionen flyttet fra Belgien til Tyrkiet.

2004

2006

2005
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2007

Citroën Jumpy (Dispatch)/
Fiat Scudo/Peugeot Expert

2008

Fiat Fiorino/Citroën Nemo/
Peugeot Bipper

2009

Det gode samarbejde mellem Fiat og
PSA Peugeot-Citroën kom frem i fuldt flor
med den nye generation Expert/Jumpy/
Scudo serie, som vandt International Van
of the Year prisen for 2008. Bygget i Frankrig med platform
design hentet fra PSA’s personbiler – med uafhængig affjedring
for og bag med mulighed for luftaffjedring. Det gav fornemme
køreegenskaber. Dertil moderne instrumentering. Varerummet var
kvadratisk modsat forgængerens buede stil. HDI dieselmotorerne
var støjsvage og økonomiske.

Fiat og PSA Peugeot-Citroën brillierede
igen med International Van of the Year
prisen året efter - i 2010 – med de nyudviklede minivans: Fiat Fiorino, Peugeot
Bipper og Citroën Nemo. Bilerne bygges som Doblò af samarbejdspartneren Tofas i Tyrkiet. Bilerne var kortere end personbiler,
men med god plads i varerummet – og med en perfekt størrelse
som bybiler. 3,9 meter i længden og 2,5 kubikmeter varerum –
som kunne udvides ind i kabinen med foldesæde kaldet USP.

Nissan NV200

Fiat Doblò

Måske ikke så smart at se på med sin smalle form, men når man
ser nærmere på bilen, er det en utrolig fremtidssikret varebil til bytransport – kompakt, men med god plads til to europaller
– og fin, lav læssehøjde. Det gav den titlen
International Van of the Year 2010. Spartansk kabine, men bl.a.
med bakkamera. Bilen kunne leveres i tre udgaver med valg
imellem tre motorer. Senere kom eludgaven eNV-200 som én af
de få små el-varebiler på markedet. Bilen er udviklet som el-taxi
til London og New York.

International Van of the Year prisen gik for anden gang til Fiat
Doblò i 2011. Anden generation af bilmodellen kom også fra Tyrkiet – nu med
et opsigtsvækkende uafhængig bi-link
baghjulsophæng, som gav den klassens
bedste køreegenskaber. Nu klarer den også et tons nyttelast,
og en godsmængde på mere end fem kubikmeter. Bilen kunne
leveres i fem forskellige udgaver, og for første gang i Work-Up
udgave - som fabriksbygget pick-up.

2010
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2011

Renault Kangoo Z.E.

Ford Transit Custom

Renault Kangoo kom i 2011 som den allerførste lille varebil i en
eludgave kaldet Z.E. (Zero Emission) –
og fik helt naturligt og fortjent prisen
International Van of the Year for 2012.
Fords Connect kunne kortvarigt fås som
elbil tidligere, men meget begrænset i Europa og stoppede
hurtigt. Senere kom Nissan eNV 200. Kangoo Z.E. bygges på
samme samlebånd som dieseludgaven – og byder på god plads
i varerummet. Bilen fås i to længder med batterier i bunden.
Rækkevidde op til 170 km. – på en god dag.

Den nye Transit Custom fik International Van of the Year prisen i
2013. Det er første model i forbindelse med
fornyelsen af hele Fords varebilsprogram,
der gav plads til en ekstra model. Bilen
ligger stadig nummer ét på salgslisterne
herhjemme. Bilen har en ny platform og klassens mest sporty
køreegenskaber – og høj grad af sikkerhed. Trods sin kompakte
form har den klassens bedste pladsudnyttelse – men
varerumslængde på tre meter med luge ind til kabinen.
Tagrælingen kan lægges ned.

Ford Transit Connect

Iveco Daily

Den nye udgave af Connect sikrede Ford den anden International Van of the Year pris på to år – her for
2014 - og den fremstod som ultra moderne med storslåede køreegenskaber. Dertil god udnyttelse af pladsen i varerummet
– nu med luge til kabinen for ekstra varerumslængde. Connect
er den anden model i Fords nye Van layout, hvor man satser på
optimal økonomi for ejeren med de nye Duratorc motorer – og
også optimal ergonomi for føreren af bilen.

Italienske Iveco lykkes at vinde den anden pris til en Daily med
sejren i International Van of the Year for
2015. Iveco bød på mange forskellige
størrelse varebiler i den tunge ende
fra 3,5- til 7,5 tons totalvægt. Daily har
fortsat rammekonstruktion – men teknisk fås den med både elsamt natur- og gasmotorer – foruden diesel og lige snart med
hybridteknologi. Man har stort succes med det smidige 8-trins
Hi-Matic automatgear – og der bydes på to typer firehjulstræk.
Naturligvis fås den i et utal af udgaver.

2012

2014

2013
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2016

ARS 1992-2
0

Euro 6 motorerne i den nye VW Transporter T6 er ganske
imponerende med et utroligt bundtræk og
flot brændstoføkonomi - samt et meget
højt sikkerhedsniveau og bedre køreegenskaber end nogensinde. Det var med til
at give Transporteren den 25. udgave af International Van of the
Year prisen – for 2016 – selv om ”Diesel Gate” skandalen kastede
sine lange skygger på koncernen. Men motorerne til T6 udgaven
var ifølge VW Nutzfahrzeuge ikke omfattet af skandalen.
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International Van of the Year pris
Prisen “International Van of the Year” er den mest
prestigefyldte pris i varebilindustrien.
Kriterier for denne pris, som omfatter køretøjer
introduceret de forrige 12 måneder, og som har givet
den største forbedring til effektivitet af vejtransport,
er baseret på flere vigtige kriterier inklusive teknologiske opfindelser, førerkomfort, køreegenskaber,
brændstoføkonomi. Miljø og totalomkostninger.
Siden 1992 har juryen, der i dag omfatter 24 medlemmer, bestået af redaktører og fagjournalister fra
topmagasiner for varebiler og kommercielle køretøjer
i lande i Europa og i Rusland. Fra deres udgivelser er
der cirka 800.000 læsere. Hvert jurymedlem henter
sin erfaring fra præsentationer af de nye biler – og fra
tests i såvel deres hjemland som i udlandet.
Læs mere på van-of-the-year.com
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