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MrGPS  |  Hans Vaessen

De nieuwe Zumo: 
daar zit muziek in!
Er is geen land ter wereld waar zó’n groot deel van de motorrijders rondrijdt met motor-
navigatie. Het is dan ook niet vreemd dat Garmin de motorbeurs Utrecht koos als locatie 
voor de aankondiging van haar nieuwe motorreeks voor 2016. De Zumo 345, 395 en 595. 
Promotor’s eigen MrGPS mocht ze als eerste aan de tand voelen.

D e toestellen zijn nog vers van de pers en ik heb er nog niet 

uitgebreid mee kunnen testen, bovendien zijn ze nog niet 

voorzien van de defi nitieve software. Maar ze voldoen ge-

lukkig prima voor een eerste indruk. En die is vooral positief, met 

hier en daar een kanttekening. Overigens moet je heel goed kijken 

om het verschil tussen de oude en nieuwe Zumo te zien, want qua 

uiterlijk is er vrijwel niets veranderd. 

wordt er wat fl ets van. Ik had gehoopt dat hier bij de 595 wat aan 

verbeterd was, helaas is dat niet zo, het scherm verschilt niet van 

zijn voorganger. Uiteraard heb ik nog niet getest in de zomerzon, 

maar uitgaand van wat ik nu heb gezien, opteer ik qua afl eesbaar-

heid voor de 395.

Nieuwigheden
Bij beide toestellen is ook de software fl ink opgefrist. Zo word je 

bijvoorbeeld gewaarschuwd voor plotselinge scherpe bochten, 

overstekend wild en gevaarlijke plekken. Ook bij scholen langs de 

weg  ontvang je een waarschuwing en zelfs als je gaat spookrijden 

begint de Zumo te piepen. Goed voor elkaar.

Laat ik met het goede nieuws beginnen: de 3-serie is echt wel een 

vooruitgang. Ze zijn voorzien van nieuwe opties, waar je voorheen 

een 590 voor moest kopen. Zowel de 345 als 395 beschikken te-

genwoordig over een mp3-speler. Daar gaan veel kilometervreters 

blij mee zijn. En het is een mooi voordeel tegenover de concur-

rent, de TomTom Rider. Die heeft namelijk geen muziek aan boord. 

Lekker snel
Ook op andere vlakken komt de 3-serie dichter bij de 5: de snel-

heid van bediening. Dat was bij de ‘oude’ 3-serie niet echt verve-

len, maar er was wel duidelijk een verschil in snelheid met de 590. 

De nieuwe werkt even soepel en snel als zijn duurdere broer en 

dat merk je bijvoorbeeld bij het scrollen over de kaart. Ook lijkt het 

scherm nóg wat helderder geworden, wat de afl eesbaarheid in 

zonlicht ten goede komt.  

De 595 heeft, net als z’n voorganger, een zogenaamd transfl ectief 

scherm. Als de zon echt helemaal verkeerd staat is dat een voor-

deel: het toestel gebruikt dan juist het invallende licht. Bij meer ge-

middelde omstandigheden is het echter een nadeel: het scherm 

De Zumo’s waarschuwen je ook voor de maximumsnelheid; nieuw 

is dat het toestel nu ook van tevoren aftelt naar het moment dat je 

naar een lagere snelheid  moet. Kun je alvast van het gas af.

Smarthphone & Spotify
Ook leuk: je kunt van een route op het toestel ook het hoogtepro-

fi el bekijken en alle modellen hebben vanaf nu een rondritplanner. 

Voor de route-informatie nerd zijn dit leuke features.
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