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TomTom inviterede Touring Nyt 
til Sydspanien for at afprøve den 
seneste Rider navigationsenhed 
til mc-folket. GPS’en blev først 
afprøvet på en halvanden times 
naturskøn og ganske mc-venlig 
88 kilometer rute fra Marbella til 
Ronda, hvor der var indlagt en 
række tjek-punkter.
 Herefter stod GPS-menuen 

på en 58 kilometer sløjfe og 
cirka en times kørsel fra Ronda 
til Jimera De Líbar og retur over 
Benaoján og Montejaque, som 
var planlagt som en ”spænden-
de” rute med vægt på kurver og 
højdedrag.
 Endeligt skulle der køres fra 
Ronda ad den hurtigste rute til 
Marbella over El Madronal og 

San Pedro – cirka 54 kilometer 
på lidt over en time primært ad 
hovedveje.
  De afsluttende erfaringer står 
i boksen. GPS’en er vurderet ud 
fra kriterierne funktionalitet, na-
vigation i praksis, kortmateriale 
og udstyr, og den er vurderet 
efter særdeles god, god, accepta-
bel eller mindre god.

Prøvet

TomTom Rider 400

Touring Nyt har været 
i Sydspanien for at 
afprøve den nye 
TomTom Rider 400. Her 
er erfaringerne med 
navigationsenheden.

Tekst: Stefan Engelsfelt
Foto: TomTom

Man finder let plads på styret til navigationsenheden, og holderen giver mange indstillingsmuligheder. 2D eller 3D vis-
ning er valgfrit. I forhold til GPS-styring ved hjælp af en smartphone er kortmaterialet indbygget i navigationsenheden 
og skal derfor ikke konstant opdatere det aktuelle kortudsnit. Ved skift fra horisontal til vertikal visning er enheden lidt 
langsom om at skifte, men det er bevidst fra TomToms side, da skærmvisningen ellers utilsigtet vil skifte under kraftige 
nedlægninger.

Særdeles god

 Fire eller flere gange årligt 
kommer TomTom med opda-
teringer indeholdende ny eller 
forbedret funktionalitet til 
den nye Rider. Software-op-
dateringen kræver tilslutning 
til PC med internetadgang 
via USB-kabel – der eksisterer 
endnu ikke en Wifi-løsning. 
TomTom opfordrer dog til på 

Se en video fra 
det spanske 
landskab, hvor 
TomTom præsen-
terede Rider 400.

Hvad er nyt?

I forhold til forgængeren 
Rider 5 er Rider 400 fornyet 
med følgende:

Komplet nyt design med 
andet chassis og understøt-
telse af automatisk vertikal 
skærmvisning, så man kan 
se mere af kurveforløbet.
Mere trykfølsom skærm i 
stil med en smartphones, da 
den nu styres af elektroni-
ske impulser frem for den 
traditionelle transflektive 
LCD-skærm med trykre-
spons.
Ny og mere intuitiv naviga-
tionstilgang med overve-
jende udgangspunkt i det 
viste kort frem for traditio-
nel menu-styring, altså en 
tilgang mere i stil med en 
smartphone.
Udvidet snoet veje-funktion 
med tre niveauer for kurve-
intensitet og tre niveauer af 
bakket landskab.
TomTom Traffic Lifetime 
– realtid trafikorientering 
ved Bluetooth opkobling 
med smartphone i hele pro-
duktets levetid (tidligere en 
betalingstjeneste).
TomTom Speed Cameras 
Warning Lifetime – advarsel 
mod fastopstillede kame-
ra-fartkontroller såvel som 
mobile radar-kontroller i 
hele produktets levetid (tid-
ligere en betalingstjeneste).

Udviklingen af og fremtidi-
ge muligheder på den nye 
Rider-model

TomTom står bag den fulde 
udvikling af sine produkter, 
herunder eget kortmateriale, 
som hos konkurrenter kan 
være understøttet af kortma-
teriale fra Nokia eller Google.
 TomTom har brugt cirka 
halvandet år på at udvikle 
den seneste Rider ved hjælp 
af input fra tusindvis af mo-
torcyklister – altså en GPS-en-
hed specifikt udviklet til mo-
torcyklister.
 Den nye Rider består af 
modellerne Rider 40 (2.699 
kr), Rider 400 (2.999 kr) og Ri-
der 400 Premium Pack (3.799 
kr), hvor hardwaren, altså 
GPS-enheden, er den sam-
me, men Rider 40 har ingen 
micro SD-kort-port, mindre 
kortmateriale (19 lande i 
Centraleuropa eller 23 lande i 
Vesteuropa) og ingen rappor-
tering af fartkontroller, mens 
Rider 400 har kortmateriale 
over 45 europæiske lande, og 
med Rider 400 Premium Pack 
følger desuden etui, tyverisik-
ring til mc og bilmontering.
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ugebasis at tilslutte navigations-
enheden for at opdatere faste 
kamera-fartkontroller.
 Selvom SD-kort for nogle kan 
virke som en forældet løsning, 
mener TomTom, at det er den 
nemmeste måde at dele ruter 
med venner på, når man er på 
farten. Men med på listen over 
fremtidige opdateringer er alle-
rede muligheden for at kunne 
dele via Bluetooth som eksem-
pelvis på forgængeren Rider 5 
(prøvet TN 3/14, s. 70-71).
 Liste over kompatible hjelme 
og headsets er ikke helt ud fyl-
destgørende endnu, og TomTom 
vil løbende udvide listen.
 TomTom supporterer i øvrigt 
alle tidligere solgte produkter i 
så lang tid som muligt.

 Plus
Langt mere intuitiv end 

forgængeren, og mere logisk 
tilgang da menu-strukturen er 
markant ændret til det mere 
simple. Let at skifte mellem 
vertikal og horisontal visning 
ved blot at dreje GPS-enheden. 
Knapper små, men berøringsfla-
den er større, som gør dem nem-
mere at ramme med handsker 
på. Genial bjælke i højre side 
af skærmen, som løbende viser 
afstand til nærmeste tank og 
fartkontrol. Tydelig forståelse af 
vejnavne, da ikonerne ligner rig-
tige skilte. Kraftig forbedret sø-
gefunktion, hvor navn på hotel 
blot kan indtastes. Spændende 
rutefunktion med flere niveauer. 
Livslang kortopdatering, realtid 
trafikmeldinger og hastighedsad-
varsler. Let montering og afmon-
tering. Tænd/sluk med mc’ens 
tændingsnøgle. Fin aflæsning af 
skærmen i direkte sollys. Blank 
og ikke mat skærm med flot far-
veopløsning. Bluetooth til hånd-
fri opkald.

 Minus
Med meget tykke handsker er 

skærmen ikke så trykfølsom. La-
ver man en rute under søg-funk-
tionen, kan man ikke konvertere 
denne til en ”Planlæg et kick” 
(spændende rute), men man har 
dog ligesom forgængeren mu-
lighed for blandt andre at vælge 
funktionen ”Snoede veje”. Un-
der spændende rute er det ikke 
nær så intuitivt at finde frem til 
en konkret destination, da man 
her skal trykke på ikonet med tre 
prikker. Mindre intuitivt er også 
valget af gemte steder under 
spændende ruter – disse fremgår 
af kortet som ”stjerner” – man 
kan altså ikke finde frem til ens 
gemte steder under søg-funkti-
onen. Der medfølger intet 12V 
cigarettænderstik. Ingen indbyg-
get MP3-afspiller. 

Konklusion
Rider 400 er langt mere intu-
itiv end forgængeren, og det 
udvisker måske kløften mellem 
TomTom- og Garmin-folket. Man 
føler virkelig, at Rider 400 er 
udviklet til en motorcyklist, da 
man under kørslen på skærmen 
altid kan se nærmeste tank og 
afstand til fartkontrol. Desuden 
er funktionen med niveau af 
sving og bakker genial for en 
motorcyklist, hvor man kan væl-
ge typen af rute efter ens humør 
og tid til rådighed, og at komme 
hurtigst fra A til B er samtidig let 
at finde.
 Kort sagt er den nye Rider 
400 det ultimative redskab for 
enhver motorcyklist, og den har 
blot ganske få svagheder på 
bagatelplanet, som en fremtidig 
opdatering måske kan gøre kål 
på. 

Importør: TomTom Danmark, 
tlf. 3634 4500, www.tomtom.
com
Pris: 2.999 kr
Størrelse (HxBxD): 88x137x
31 mm
Vægt: 280 gram 
Skærmstørrelse: 4,3” (10,9 cm)
Intern hukommelse: 16 GB 
Ekstern hukommelse: Micro 
SD-kort
Kort: 45 lande i Europa inkl. 
Lifetime kortopdateringer (ca. 
4 opdateringer årligt)
Batterilevetid: Op til 6 timer
Detaljer: Speciel-egnet til mc, 
vandtæt, Bluetooth, handske-
venlig skærm, tænd/sluk med 
mc’ens tænding, synlighed i 
sollys, håndfrit opkald, rejse-
planlægning og PC rutestyring 
via Tyre, hastighedsadvarsel, 
POI (Points Of Interest såsom 
benzinstationer, hoteller, 

restauranter, butikker, sevær-
digheder mm.) indbygget i 
søgefunktionen, optagelse af 
rute, højst tilladte hastighed 
vises, realtid trafikmeldinger, 
kurverig strækning mulighed, 
kørespor-assistent, variabel 
skærmvisning, cirkulær ru-
teplanlægning, rutedeling, 
indbygget højttaler (til brug i 
bil), planlægning og deling af 
offroad-spor.  
Medfølgende udstyr: TomTom 
Rider 400 GPS-enhed, oplad-
ningsholder og kabel (ca. 2 
meter) til motorcykel, monte-
ringsudstyr, USB-opladekabel, 
vejledning.
Ekstraudstyr: TomTom Rider 
400 fås også som Premium 
Pack til 3.799 kr, der endvidere 
er inklusive bilmonteringssæt 
m/ 12V stik, tyverisikring og 
rejsetaske.

TomTom Rider 400

Man kan undre sig over, at TomTom 
ikke udnytter hele området til aktiv 
skærm og ikke kun de 4,3 tommer.

Se hvordan man planlægger en 
spændende rute (”Planlæg et kick”) 
ved hjælp af flere niveauer for kurver 
og højdedrag.
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Tekst: Stefan Engelsfelt
Foto: Garmin

TN har afprøvet den seneste ”na-
vigator” til mc-folket fra Garmin 
– Zumo 590LM.
 De afsluttende erfaringer står 
i boksen. GPS’en er vurderet ud 
fra kriterierne funktionalitet, na-
vigation i praksis, kortmateriale 
og udstyr, og den er vurderet 
efter særdeles god, god, accepta-
bel eller mindre god.

Man får et meget realistisk billede 
af, hvordan afkørsler og skilte ser ud, 
hvis man skal dreje fra på eksempel-
vis motorvejen. Skal skærmvisningen 
være på højkant, skal man først 
igennem menu-stukturen. Med andre 
ord skifter skærmen ikke automatisk 
mellem vertikal og horisontal som på 
en smartphone.

Køber man adgang til ”Avanceret 
vejrudsigt”, kan man ved hjælp af 
radaroplysninger følge vejret.

Prøvet

Garmin Zumo 590LM

 Plus
Stor skærm. Hurtig zoom, scroll 
og valg af menu. Automatisk 
fjernelse af bogstaver ved ind-
tastning af adresse, så den hur-
tigere findes. Indbygget MP3-af-
spiller og musikstyring fra ex. 
iPhone. Tænd/sluk med mc’ens 
tændingsnøgle. God skærmsyn-
lighed i direkte sollys og automa-
tisk natskærmsfunktion. Auten-
tisk visning af afkørsler og skilte. 
God størrelse skærmknapper, der 
giver let betjening med handsker 
og øjeblikkelig reaktion ved be-
røring. Kører man forkert, bereg-
ner navigationen hurtigt ny rute. 
Livslang kortopdatering. Blue-
tooth til håndfri opkald. Med 
smartphone tilkoblet let at finde 
adresser på telefonens kontakter 
(gennem Krak). Glimrende søge-
funktion, hvor eksempelvis blot 
navn på supermarked indtastes. 
Mulighed for dæktrykskontrol 
og realtid trafikmeldinger (dog 
mod betaling). 

 Minus
Valg af rutetype (ex. kurvet rute 
eller hurtigste) kræver en del 
tryk på skærmen. Gennem me-
nu for skift mellem vertikal og 
horisontal skærmvisning. Højt-
talerfunktion kræver Bluetooth 
tilslutning, da ingen indbygget 
højttaler (kun i sugekopholder). 
Lidt utydelig indikering af ha-
stighedsoverskridelse. Realtid 
trafikmeldinger koster ekstra.

Konklusion
Zumo 590LM er en glimrende 
navigationsenhed til motorcykli-
sten, men har man først prøvet 
den nyeste TomTom Rider 400, 
så minder Garmin Zumo 590LM 
mest om en bil-navigationsen-
hed, der er tilpasset mc-folket. 
Hver gang man vil køre en 
spændende rute, skal man igen-
nem flere menu-punkter, og det 
samme gælder for ændring af 
skærmvisning.
 Garmin Zumo 590LM er dog 
stadig en fortrinlig partner på 
motorcykel-turen, men noget 
tyder på, at ærkerivalen tager 
føringen.

God

Touring Nyt har prøvet den nye Zumo 590LM fra Garmin. Her er erfaringerne med GPS’en.
Hvad er nyt?

I forhold til Zumo 390LM er 
Zumo 590LM fornyet med 
følgende:

Større skærm (5” frem for 
4,3”), lettere aflæsning i 
solskin og med mulighed 
for vertikal skærmvisning 
gennem menu-strukturen 
for bedre visning af kurve-
forløb samt 3D-visning af 
kort, kørespor-assistent, cir-
kulær ruteplanlægning og 
udtageligt batteri
Hurtigere processor med 
mere effektiv scroll- og 
zoom-funktion samt me-
nu-valg 
Indbygget MP3-afspiller 
med understøttelse af 
musikafspilning fra iPhone 
eller iPod ved hjælp af 
Bluetooth
Garmin Live Traffic and 
Weather – trafikmeldinger, 
vejrudsigter og vejrvarsler 
ved Bluetooth opkobling 
med smartphone-app (beta-
lingstjeneste)

·

·

·

·

Importør: Garmin Denmark A/S, tlf. 4810 5000, 
www.garmin.com
Pris: 5.299 kr (30% rabataftale for MCTC-medlem-
mer indtil 1. juni 2015 – 3.709,30 kr – se rabatkode 
andetsteds i bladet)
Størrelse (HxBxD): 97x149x33 mm
Vægt: 375 gram 
Skærmstørrelse: 5” (12,6 cm)
Ekstern hukommelse: Micro SD-kort
Kort: 45 lande i Europa inkl. livstid kortopdaterin-
ger
Batterilevetid: 1½-4 timer
Detaljer: Udviklet til motorcyklister, vandtæt og 
hårdført chassis, Bluetooth, handskevenlig skærm, 
tænd/sluk med mc’ens tænding, synlighed i sollys, 
håndfrit opkald, indbygget MP-3 afspiller, rejse-
planlægning og PC rutestyring gennem BaseCamp, 
6 mio. POI (Points Of Interest såsom benzinstatio-
ner, hoteller, restauranter, butikker, seværdighe-
der m.m.) indbygget i søgefunktionen, variabel 

skærmvisning, kurverig strækning mulighed, 
vognbane-assistent, vejkryds-info med et realistisk 
billede af vejkryds, tur-retur ruteplanlægning, 
rutedeling, offroad-spor, udtageligt batteri, ser-
vicehistorik-log (udskiftning af dæk, dæktryk, kæ-
derensning, olieudskiftning, nye tændrør m.m.), 
tripcomputer med kompasvisning, brændstofmå-
ler, højtaler indbygget i sugekopholder, aktuel 
temperatur-visning.  
Medfølgende udstyr: Garmin Zumo 590LM GPS-en-
hed, opladningsholder og monteringsudstyr samt 
kabel (ca. 2 meter) til motorcykel, sugekopholder 
og 12V stik til bil, USB-opladekabel og vejledning.
Ekstraudstyr: Etui (219 kr), overvågningssystem til 
dæktryk (399 kr per ventil), HD-kamera (2.099 kr).
Mulige tilkøb: Garmin Smartphone Link i-app-
køb (abonnement) – 3D Live Trafik for Europa og 
Sydafrika (145-169 kr), Sikkerhedskameraer (fart-
kontrol) for Europa og Sydafrika (145-169 kr) og 
avanceret vejrudsigt for Europa (39-49 kr).

Garmin Zumo 590LM


