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Ulko-oven yläpuolella ei ole lippaa, joten sateella ovea avattaessa vesi
kastelee heti oven sisäpinnan ja siinä mahdollisesti roikkuvat takit.
Raikasvesisäiliön täyttöaukko kaipaa luukkua korkin lisäksi.

kosko auto ehdÍttiin
Tümän sunlightin koeaio onnìstui vasta muutaman ytìtyksen iäIkeen'
koeaion aÍkg.na'
aìna myydä ennen koeøion alkumÍstq. Syy Sunlìghtin suosioon selvisi
Teksti ja kuvat

ANTTISILJAMAKI

, unlight on noussut vähitellen Suomen mat-

' 'r kailuautomarkkinoilla
varteenotettavaksi merkiksi. Markkinaosuus on tällä
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hetkellä vajaa viisi Prosenttia
ja myynti on kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana.
Alkoviautot ovat Palaamassa
ostajien suosioon Pienen hiljaiselon jälkeen.

Koeajettu Sunlight A72 on
malliston suurin auto. Pituutta autolla on7 ,23 m ia korkeutta alkovista johtuen Peräti 3,1

istuinryhmä ja ylävuode on sijoitettu ohjaamon päälie.

Lisämatkustajien rekisteröinti vähentää auton kanta-

Auto on parhaimmillaan ne-

vuutta. Auton kokonaispainon
voi korottaa 3 850 kiloon, joÌloin ajokorttiluokan täytyy olla
vähintään C1.
Auton takaosassa olevat kerrosvuoteet (210 x 85-65) ovat
varmasti enemmän lasten kuin
aikuisten mieleen, vaikka niissä mahtuu aikuinenkin nukkumaan. Vuoteiden jaÌkopäät
ovat 20 cm pääpuolta kapeammat. Ylävuoteen ikkuna on jaÌkopäässä ja alavuoteen ikkuna

metriä. Korkeuden kokee käYtännössä auton matkustamoon

ryhmän kohdalla runsaasti al-

Iihenkiselle perheelle, jolloin
lapset voivat nukkua takana
ja vanhemmat edessä eikä is-

kovin muotoilun ansiosta.

tuinryhmää tarvitse pedata

noustessa.

Jopa kuusi

Ulko-oven eteen avautuu
sähköinen kaksiaskelmainen
porras, jonka sisätiloissa oleiraan katkaisijaan on melko
hankala YtettYä ulkoaPäin'

Auton minimisisäkorkeus

on 195 cm, joka kasvaa istuin-

vuoteeksi.

henkilöä kyytiin
Pohjaratkaisu on ihanteellinen

Sallittu matkustajamäärä on
enintään kuusi henkilöä, mikä

lapsiperheelle. Takana ovat
kerrossängyt, auton keskellä

edellyiÏää turvalÌisuuspaketti
2:n (310 e) ostamista, Tällöin
istuinryhmään saadaan kaksi

wc-suihkutila ja keittiö. Auton
etuosassa on molemmin puolin

lannevyötä ja niskatukea selkä
menosuuntaan istuville.
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pääpuolessa. Lukuvalot ovat
vuoteiden pääpuoÌessa,
Ylävuoteessa on turvaverkko ja vuoteiden eteen saa vedetyksi valoverhon nukkujien
suojaksi. AlavuoteelÌa nukkuvan uni voi järkkyä, jos takatallin ovea availlaan etenkin
kylmään vuoden aikaan.

Ulkoa täytettävä takataÌli
(21,5 x 70 x 6b) on perusmuodossaan melko pieni, eikä tiÌassa ole ovea kuin oikeaÌla puo-

lella. Lisätilaa saadaan nosta-

malla alavuode yìös, jolloin

tila kaksinkertaistuu. Kiinnityskoukkuja on kahdeksan.
Tärkeä vaÌo puuttuu.

Auton koko näkyy
keittiössä, ei wc:ssä

keittiö riittää suuremmankin joukkuPeräosassa oleva

een tarpeisiin. Työtasoìle tuenemmän laskutiÌaa, jos
kolmiliekkisen lieden kansi

lisi

avautuisi useammassa osassa.
Laskutilaa on vain kohtuullisesti. MetalÌinen aÌlas ja hana
ovat lieden oikealla puolella.
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