
LOGITECH G920 DRIVING FORCE  
RACING WHEEL

LOGITECH G29 DRIVING FORCE  
RACING WHEEL

TRUST GXT288 RACING WHEEL  TRUST GXT 570 VIBRATION  
RACING WHEEL

Cirkapris 2 600:-                                 Se aktuellt pris 2 600:-                                     Se aktuellt pris 1 000:-                                 Se aktuellt pris 400:-                                        Se aktuellt pris

Anslutningsteknik Kabelansluten Kabelansluten Kabelansluten Kabelansluten

Gränssnitt USB USB USB USB

Egenskaper 900-graders hjulrotation 900-graders hjulrotation 700-graders hjulrotation 100-graders hjulrotation

Kontroller ratt D-dyna, växelpaddlar D-dyna, växelpaddlar, skifttangent Startknapp, D-dyna, Valknapp, växelspak 13 knappar

Funktioner ratt Tvingad feedback Tvingad feedback, statuslysdiod Justerbar styrvinkel, gummibeläggning, 
vibration

Vibrationsfeedback

Funktioner pedaler Automatisk kalibrering, mattgreppsystem Automatisk kalibrering, mattgreppsystem Antihalkyta -

Plattform PC, Xbox One PC, PS3, PS4 PC, PS3 PC, PS3

Styrning                      

Kvalitetskänsla                    

Funktioner                      

Utseende                      

HeatoNs betyg                     

HeatoNs  
kommentar

Bäst i testet! Mycket bra kvalitetskänsla 
på både rattar och pedaler. Den hade en 
bättre känsla, var mer direkt och du fick 
mer kontroll när du körde än den andra 
från Logitech. En riktig bra upplevelse! 

Även här riktigt bra kvalitetskänsla på både 
rattar och pedaler. Känns som att du kör 
riktigt bil när du använder dem.  
För Playstation-användaren! Riktigt bra grejer!

Ett helt ok kit! Lite plastig om du jämför 
med Logitech, men också stor skillnad i 
pris. Ett bra kit om du vill testa på racing. 
Stor skillnad i nivå på denna och GXT 570 
som mer känns som en leksak.

Helt annan nivå än de andra. Känns mer  
som en leksak. Men ett val om du inte vill 
lägga mycket pengar och bara testa att 
gamea med ratt och pedal. Du får vad du 
betalar för!

Kvalitetskänslan
Styrningen
Kontrollen
Skönt grepp

Kvalitetskänslan
Styrningen
Skönt grepp

Priset
Mycket för pengarna

Priset

HEATON
RATT & PEDALER20

19 TESTAR

HEATON

Ta bilspel till en ny nivå!

OM DU VILL  
TESTA PÅ!TESTVINNARE!

Bilspel är en härlig kategori av gaming 
med otroligt många klassiska spelserier. 
Allt från lekfulla Mario Kart till det otroligt 
stora och ständigt verklighetstrogna Gran 
Turismo. Sen får man inte glömma den 
kanske mest klassiska serien av alla: Need 
for Speed där Most Wanted är en klar 
favorit! Att spela bilspel är det många som 
gör men det är långt ifrån lika vanligt att 
man kör med riktiga rattar och pedaler. 
Detta är lite synd för det är en helt annan 
känsla att än att köra med gamepad!

SÅ TESTADE VI
Vi testade rattarna och pedalerna genom 
att spela Forza Horizon 4 på PC. Jag är 
intresserad av bilar och har själv kört en 
del på bana faktiskt. Men för att verkligen 
testa hur de här prylarna lever upp till den 
verkliga känslan av racing så bjöd jag in 
ett riktigt proffs. Filip Backlund, en tidigare 

roadracingstjärna som har otroligt många 
timmar bakom sig på banan där hastig- 
heterna ligger uppemot 350 km/h. Spana 
in filmen där vi kör på netonnet.se.

RESULTAT
Första känslan när du kör bilspel med ratt är 
att det är rätt svårt att köra. Men det är fram-
för allt en vanesak. När du väl får in känslan 
och vanan så har du mycket mer bilkänsla 
med ratt. Och det är framför allt mycket 
roligare än gamepad! Vi testade fyra set med 
rattar och pedaler. Två från Trust och två 
från Logitech. De båda Trust är relativt enkla 
och har inte riktigt den där kvalitetskänslan, 
speciellt GXT 570. Men de är bra val om du 
mer vill testa på att köra med ratt och pedal, 
eftersom prislappen är relativt mycket lägre 
än Logitech, även där skiljer sig GXT 570 mest 
som du får under 500-lappen. Men du får 
som sagt det du betalar för. De två kiten från 

Logitech däremot är på en hel annan nivå. 
Både rattarna och pedalerna har en otrolig 
kvalitetskänsla. Du känner verkligen att det är 
bra grejer vilket också bidrar till verklighets-
känslan. Det känns i många fall som att köra 
en riktigt bil vilket är en underbar upplevelse 
när du har ett spel där du kan varva med att 
köra allt från Ferraris till Koenigseggs. När det 
kommer till en vinnare så var både jag och  
Filip överens. Logitech G920 var snäppet 
bättre. Den hade en bättre känsla, var mer 
direkt och du fick mer kontroll när du körde. 
Jag skulle rekommendera den till alla som 
gillar bilspel!

https://www.netonnet.se/art/gaming/spel-och-konsol/xbox/tillbehor/logitech-g920-driving-force-racing-wheel-pcxbox-one/222707.14407/
https://www.netonnet.se/art/gaming/spel-och-konsol/playstation/tillbehor/logitech-g29-driving-force-racing-wheel-pcps3ps4/219952.14409/
https://www.netonnet.se/art/gaming/spel-och-konsol/playstation/tillbehor/trust-gxt288-racing-wheel/228073.14409/
https://www.netonnet.se/art/gaming/spel-och-konsol/playstation/tillbehor/trust-gxt-570-vibration-racing-wheel/240408.14409/

