
TOYOTA KIJANG VS MITSUBISHI KUDA

Mitsubishi ingin balas dendam. Pada era 80-an, popularitas T120-nya telah digeser Kijang. Dengan
pemunculan Kuda, akankah Mitsubishi mampu mendongkel sukses Kijang ? Benarkah Kuda jauh lebih

baik dibanding Kijang.

emunculan Kuda dari kubu
Mitsubishi – yang dipasarkan maret
1999 – secara terus terang adalah

aksi tandingan yang dilakukan oleh PT.
Kramayudha Tiga Berlian untuk
membayang-bayangi sukses Toyota Kijang
yang diageni oleh PT. Toyota Astra Motor.
Maklum saja, keberhasilan Kijang memang
luar biasa. Sejak pemunculannya tahun
1977 lalu, mobil serba guna milik TAM ini
telah menunjukkan perkembangaan yang
menakjubkan. Bahkan setelah muncul era
Kijang Super pada 1986, kehadirannya
hampir selalu menjadi market leader
diblantika pasar mobil dalam negeri. Bisa
jadi aksi KTB kali ini ingin melakukan
tindakan balas denadam. Apa wujudnya ?
Segera merilis mobil niaga serba guna yang
memiliki beberapa kesamaan fisi disain
dengan Kijang, baik bila dilihat dari bentuk
luarnya, fungsi, dan beberapa spesifikasi
teknisnya

BODI DAN INTERIOR
Sebagai pendatang baru, Kuda

memang memiliki beberapa nilai plus bila
dibandingkan dengan Kijang. Dibagian
interior misalnya, didandani sedemikian

rupa hingga tampangnya hampir serupa
Pajero. Panel instrumennya dibuat hampir
sama dengan Pajero pun sampai tata letak
tombol pengatur penyejuk ruangan dan
switch power window-nya.

Kuda juga memiliki dimensi bodi
yang sedikit ramping ketimbang Kijang,
dibanding Kijang versi sasis pendek
sekalipun. Walaupun berbodi lebih kecil,
tetapi Kuda justru memilki jarak poros roda
yang lebih panjang 20 mm. Terlebih lagi
telah dilengkapi oleh suspensi double
wishbone berpegas koil dibagian depan dan
pegas daun si suspensi belakang.

MESIN
Masih ada kelebihan lain yang

dimiliki oleh Kuda. Minibus gres ini juga
telah menggunakan mesin generasi 4G18
S3 model SOHC berkapasitas 1.600 cc.
Bila dibandingkan denganmesin 7K milik
Kijang, dapur pacu ini jelas lebih unggul
kendati kapasitasnya jauh lebih kecil. Wajar
saja bila si binal ini mampu digeber hingga
160 km/jam di jalan bebas hambatan,
sedangkan Kijang paling banter hanya
mampu menembus 145 km/jam

KOMPARASI DATA SPESIFIKASI
Uraian KIJANG (short ) KUDA GLX
Mesin Segaris 4 selinder 1.800 cc

OHV
Segaris 4 selinder 1.600 cc
SOHC

Tenaga Maksimum 80 PS / 4.800 rpm 90 PS / 5.500 rpm
Torsi Maksimum 14,3 kgm / 2.800 rpm 13,6 kgm / 4.000 rpm
Transmisi Penggerak belakang Penggerak belakang
Manual 5 kecepatan 5 kecepatan
Otomatis 4 kecepatan -
Rem depan / Belakang Cakram / Tromol Cakram / Tromol
Kemudi Rack & Pinion Rack & Pinion
Radius Putar 4,8 m 4,8 m
Ukuran (mm)
Panjang x lebar x tinggi 4.1555 x 1.670 x 1.775 4.120 x 1.650 x 1.750
Jarak Poros Roda 2.400 2.420
Jarak Pijak Roda Depan 1.440 1.455
Jarak Pijak Roda Belakang 1.415 1.380
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Petunjuk Mengerjakan Soal Ujian :

Awali ujian anda dengan membaca do’a. Bila ada hal yang kurang jelas
silahkan tanya pada asisten anda. Waktu untuk menyelesaikan ujian adalah

75 menit. Setelah menyelesaikan ujian, anda boleh meninggalkan ruang
lab komputer.

Tugas Anda adalah membuat naskah seperti contoh dibawah ini dengan
ketentuan sebagai berikut :

Naskah ditulis dengan ketentuan :
Batas Atas 2 cm
Batas Bawah 2 cm
Batas Kiri 3 cm
Batas Kanan 3 cm
Ukuran Kertas Kuarto
Jarak Baris 1
Jenis huruf Times New Roman 11
Judul dibuat dengan Word Art

Setelah selesai beri nama dan nim anda pada pojok kanan atas naskah.
Silahkan meninggalkan ruang setelah memberitahukan asisten anda.

Have a nice test, may God bless you .
yandriana_fm@yahoo.co.id
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