Koeaiossa

ilmalla ovi voi aiheuttaa
Takatallin ovessa ei ole tuulihakaa. Tuulisella
ikäviä tilanteita takatallin käyttäjälle'

Vas.Takatallinluukkuonsäilytystilaakorkeampi,kunalavuode
nukuttaessa oven
on käytössä. Kylmillä ilmoilla jaltai vuoteessa
koko voi olla
5äilytystilan
avaaminen ei ole miellyttävä iokemus'

perhe lomatavaroineen
kriittinen tekijä, kun matkalle lähtee suurempi
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Moottori
Vaihteisto

ei riitä pitämään vuoteiìla

Polttoainetankk¡ 90
Koeajokulutus koeajossa 12/ l/1o0 km
Rengaskoko 215170 R 15C
I

Omamassa 2970k9
Kokonaiskorkeus 310 cm
KokonaisleveYs 233 cm

KokonaisPituus 723 cm
6
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Raikasvesisäiliö 1 22
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otetaan huomioon seuraavissa
malleissa, l<oski,r rnikään niistä

ratkaisu oiisi kierrättää Putki
vuoteen YmPari. Lämmitin si-
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Liesi 3-liekkinen
Koeajoauton risävarusteer

hintaa. Moni asia on ratkaistu
hyvin. Autossa on Paljon Potentiaalia, Toivottavasti koeajolìa havaitut kehitYskohteet

vhdellä Putkella, jonka suulake
ån .uppu¡.t-t Puolella ntrkkuvan kãôvojen lähellä' ParonPi
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Harmaavesisäiliö 92
JääkaaPPi/Pakastin ß7 /29

MonikäYttöi nen Perheauto

liin.
Alkoviin lämPö johdetaan

2 kpl 21 0 x 87-65 cm

210 x

tuullinen'

ohjaamon ia matkustamon vä-
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LämmitYslaite Truma Combi 6

Alkov¡

riit-

iämmitintä tai talviväliverhoa
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paketti 925 e' isompi jääkaappi/pakastin 730 e'
lat-tìalämmitys 520 e' sähköpatruuna Trumaan
isä niskatuet (2) ja
5 20 e, takatu k¡ialat 3 1 O e'
matot 245 e'
(2)
e'
asuinosan
31 O
lannevyöt

iaitsee hvvässä Paikassa auton
ieskelle henkarikaaPin alla' ioten sen ääni ei häiritse'

eristettY harmaavesìsäiliö 150 e
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Koeajoauto Best-Caravan

toimituskulut 790

Oy, Hyvinkää'

www.best-caravan fi
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ei aiheuta suuria hinnan korotuspaineita. Sunlightin omistajatahon kannattaisi miettiä tämän hYvän tuotteen siirtämistä
Dethleffs-merkin alle.'

Sunlight on
Caradon serkku
I Sunlight-matkailuautot
valmistetaan Saksan Neus-

Hiljaista kYYtiä

tadtissa. Tehtaan omis-

Auton aiettavuus on hYvã huolimatta ál kovin tuulivastukses-

tavat Hymer ja Dethleffs.
Samassa tehtaassa val-
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Hinta (Perusmalli) 49 440 eu
Hinta koeajoauto 60 335 eu

oli t2,z lit-

raa/too km, mikä on auton kokoon la malliin nähden kohtuullinen' mikä on auton kokoon ja malliin nähden on koh-

ion. Ohjaamon melko suureen
tilaan olisi hYvä saada toinen
suulake lämmittämään tilaa'
Talvivarusteiksi autoon suosittelen hYvää etuPeittoa ulos
ia sisälle ohjaamoon Ecomat-

3 500 kg

VuodePaikat

Koeajokulutus

mitatiu lämPötilaero istuinrYhmän ja takavuoteiden välillä
oli 3 astetta, mikä on aika Pal-

2287 cmj,148 hv/350 Nm' EURO5
Aulomaatti 1 +6

Kerrosvuoteet takana
lstuinrYhmän vuode

tiin henkilöautossa'

ilmoilla'
Koeajossa kahdella mittarilla

4 035 mm

lstuinpaikat

sitä enemmän siitä Pitää, etenkin jos on tottunut automaat-

tävää tämPöä kYtmillä

Fiat-Palkki alusta

Kokonaismassa

vaihteistoYhdistelmällä ajaa'

ilmaa nousee vain alavuoteen
aìla takatallissa olevasta ìämmitysputkesta. Tämä ratkaisu
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Mitä enemmän tällä moottori-

rusteita (670 e). Suomen oloissa ne ovat hYviä iisävarusteita'
LämmitYksen osalta autossa
on kaksi arkaa Paikkaa: takaosan kerrosvuoteiden alue ia
ohjaamo. Takaosaan lämm intä

hYvä'
tã. vtyo, käsiteìtävYYs on

sillä ohiaus on soPivan kevYt'

e.itit"t,l

huomi'o kiinnittYi

ãutãn nillalsuuteen' Mikään
naikka ei nitissYt ja mootlortn
äärlet on hYvin eristettY'

saaLisävaruiteeksi (2 B3o e)
hevosvoiman
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mistetaan myös Caradomatkailuautot, Sunlight
ja Carado ovat omistajiensa edullisimmat mallis-

tot. Vuoden 2014 mallisto
koostuu yhdeksästä puoliintegroidusta ja kolmesta
alkovimalìista, Osaan puoli-integroiduista saa lisävarusteena nostovuoteen. .
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