Adria Twin Nordkapp 600 SP

Pienin erikoismalli
Adrian uudet Nordkapp-erikoismallit on suunniteltu Pohjoismaiseen käyttöön.
Pienin Alden lämmityksellä ja nestekiertoisella lattialämmityksellä varustettu
erikoismalli on retkeilyauto Twin Nordkapp.

A

Teksti ja kuvat pekka virtanen

drialla on ollut tähän saakka matkailuautoistaan kolme
erilaista malliversiota, mutta mallivuodesta 2019 alkaen sama Axess–
Plus–Supreme-varustetasokolmijako on käytössä myös slovenialaisvalmistajan retkeilyautoissa.
Edullisimmassa Twin Axess
-mallissa on Citroënin Jumper-alusta, kun muut Twin-retkeilyautot
ovat Ducato-alustaisia. Axess-malleja on vain kaksi – 6,0-metrinen
SP (poikittainen vuodearkku) ja
6,36-metrinen SL (pitkittäiset erillisvuoteet).

Keskimmäinen Plus-mallisto
uudistui sisätilaratkaisuiltaan lähes täysin. Kahden 6,0-metrisen ja
kahden 6,4-metrisen pohjaratkaisun lisäksi tarjolla on neljälle suunniteltu 6-metrinen 600 SPB Family, jossa on kaksi päällekkäistä
poikittaisvuodetta.
Twin Supreme on Adrian retkeilyautomalliston lippulaiva, jossa on
taivasikkuna ja modernit Onyx-valkoiset yläkaapistot. Supremesta on
sekä koeajoautossa ollut 6,0-metrinen SP-pohja että kaksi 6,36-metristä pitkittäisvuodepohjaa, joihin saa
70 eurolla lisäpatjan dinetistä tehtävään pitkittäiseen lisävuoteeseen.

Koeajoaika
15.–19.11.
Koeajomatka
343 km
Lämpötila
-1–9 astetta

6-metrinen retkeilyauto on näppärä pyöriteltävä.
Twin Plussaan on
tarjolla valkoisen
lisäksi viisi muuta
värivaihtoehtoa.
Hopeinen metalliväri maksaa 520
euroa.

Nordkapp-erikoisversiot
Adrian mallivuodelle 2019 esittelemät Ducato-alustaiset Nordkapp-erikoismallit on suunniteltu
pohjoismaiseen käyttöön. Niissä on
Plus-tasoinen varustelu, Alden lämmitys ja siihen liittyvä nestekiertoinen lattialämmitys sekä normaaliversioista poikkeava sisustus. Nordkapp-autoja valmistetaan rajoitettu
erä, ja ne tulevat myyntiin nyt keväällä 2019.
Puoli-integroidun Coral Nordkapp -mallin saa erillisvuoteilla (670
SL) sekä matalilla erillisvuoteilla ja
suurella poikittaisella takaosan pesutilalla (670 SLT). Alas laskettaval-
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Pitkien esineiden tai esimerkiksi polkupyörän
kuljettaminen
onnistuu helposti. Kaasupullokaapin päällä on
joustinsälepohja,
samoin pystyyn
nostettavassa vuoteen
keskipalassa.
Takana olevalle
poikittaiselle
vuodearkulle noustessa
hyödynnetään
kiinteää porrasaskelmaa.

la keskivuoteella varustetut puoli-integroidut Matrix Nordkapp -mallit
ovat 670 SC (saarekevuode) ja 670
SL (erillisvuoteet).
Sekä Coralin että Matrixin Nord
-kapp-mallit saa sekä 130- että
150-hevosvoimaisella moottorilla.
20 hevosvoimaa maksaa noin 1 800
euroa, mutta Coral 670 SLT:n kohdalla tehostaminen nostaa jostakin
syystä auton perushintaa 2 800 euroa. Kyseisen mallin lähtöhinta on
reilut 70 000 euroa, kun muiden
mallien kohdalla hintataso on tonnin verran matalampi.
Nordkapp-malleja markkinoidaan edullisella erikoishinnalla, joka sisältää kattavan varustelun. Hintaedusta kertoo se, että esimerkiksi
Coral Plus 670 SL maksaa 71 580 euroa, kun vastaavan Nordkapp-mallin
hinta on 69 200 euroa.

6-metrinen retkeilyauto
Pienin erikoismalli on siis nyt koeajettu retkeilyauto Twin Nordkapp,
jonka ainoa pohjaratkaisu on 600
SP – 6,0-metrisen peltikorin sisällä on poikittainen takavuode. Koe

ajoauto oli lähtöhintamalli, eli siinä
oli 130-hevosvoimainen moottori,
ja sen kokonaismassa oli 3 300 kilogrammaa. Kokonaismassan nostaminen 3,5 tonniin nostaa lähtöhinnan 49 350:stä 49 980 euroon. Kun
2,3-litraisessa turbodieselissä on tehoa 150 hevosvoimaa, mallin lähtöhinta on 51 500 euroa.
130-hevosvoimainen riittää hyvin retkeilyautoon, ja Twin kulkee
sen turvin kevyesti suurinta sallittua
marssivauhtia. Koeajomatkan aikana
auton keskikulutus oli auton ajotietokoneen mukaan alle 10 l/100 km.
Ajettavana Ducato on yllätyksetön. Perushintaan kuuluu 6-portainen manuaalivaihteisto. Fiatin vakionopeudensäädintä käytetään
ohjauspylväässä olevasta vivusta,
mutta kun vivun toiminnot oppii,
säädintä on helppo operoida. Vakionopeudensäädin kuuluu 1 990
euron hintaiseen ohjaamon mukavuuspakettiin, jonka myötä tulee
myös manuaalinen ilmastointi, sähkötoimiset ja -lämmitteiset sivupeilit, etumatkustajan turvatyyny sekä
tyylitelty mittaristo.

Malleja markkinoidaan
edullisella hinnalla, joka
sisältää kattavan varustelun.

Huipputärkeä turvallisuusvaruste ESC on Adrialla 480 euron hintainen lisävaruste Ducato-malleihin – edullisemmissa Axess-malleissa ajonvakautus on vakiona, koska
ne rakennetaan Citroënin alustalle! Retkeilyautoihin ei saa edes lisärahalla vetoluistonestoa, alamäkihidastinta tai mäkilähtöavustinta.
Twin on muuten hiljainen, mutta koeajoautossa oli todella rajusti
rämissyt keittiön 2-osainen kansilevy. Ongelma poistunee vaimennintyynyjen vaihdolla.

Etupenkeistä sanomista
Ajoakin hiukan häiritsevää, mutta
Adriasta johtumatonta, ongelmaa on
sen sijaan vaikea korjata jälkikäteen:
kojelaudan ilmasuuttimien ympärillä olevat kiiltävät kehykset heijas-

31
adria.indd 31

17.12.2018 13.21

• Adria Twin Nordkapp 600 SP

Kompaktin keittiön tasotilaa pystyy
jatkamaan tukevarakenteisella lisätasolla. Jääkaappi on keittiön takaosassa
vessan kohdalla.
Kompaktin vessan rulo-ovi kannattaa pitää käytävätilan kasvattamiseksi
auki. Kun lavuaaria ei käytetä, se muodostaa korkean peilin alaosan.
Matkustajasohvan istuinta pystyy levittämään oleskelukäytössä
15 senttiä. Ryhdikäs sohva on hyvä
matkustuskäytössä.

tuvat aika ikävästi tuulilasille. Kojelaudan koristeet kuuluvat 610 euroa
maksavaan Fiatin lux-pakettiin, jossa ei ole mitään aivan välttämätöntä.
Tokihan musta etusäleikkö ja mustat
ajovalojen kehykset tuovat auton ulkonäköön pientä lisämaustetta.
Lux-pakettiin kuuluvien led-huomiovalojen käyttöarvo on olematon:
autossa ei ole hämärätunnistinta, joten valokytkin kannattaa pitää valoisinta vuodenaikaa lukuun ottamatta
aina ajovaloasennossa. Ducaton ajovalotkaan eivät ole huippua, mutta
kaukovalot valaisevat kiitettävästi.
Näkyvyys on hyvä, mutta alhaalta
ylös nostettava kuljettajan oven laskosverho peittää vasemmanpuoleisen alapeilin. Tuulilasi on varustettu
poikittaisella laskosverholla. Keskuslukitus lukitsee kaikki ovet kerralla,
mutta ohjaamon ja asunto-osan oville on erilliset avauspainikkeet.
Ohjaamon pilotti-istuimet ansaitsevat kiitosta vain etu- ja takaosan
korkeussäädöistä. Penkin istuinosa
on lyhyt, noja on hiukan turhan leveä, ja pilotti-istuimen pääntuki on

niin takana, että jos siihen nojaa 2-teholaseja käyttävä henkilö, hän joutuu katsomaan tietä lasien lukulasialueen läpi.

Sohvan sivuttaislevitys
Ohjaamon istuimet kääntyvät helposti sohvapöydän suuntaan. Ohjaamon yläpuolella on luukullinen säilytystila, joten saumakohdassa on seisomakorkeutta vain alle 150 senttiä.
Sohvaryhmän alla olevan lattiasokkelin korkeus on 16 senttiä, mutta pöydän alla olevan pienen säilytystilan
korkeus on vain 12 senttiä.
55 senttiä leveä pöytä on varustettu kääntyvällä jatkopalalla, joka kasvattaa pöydän pituuden 90:stä 123
senttiin. Pitkittäissäädöllä varustettu
pöytä on helppo irrottaa, ja sohvaryhmästä saa tarvittaessa lapsikokoa olevan vuoteen. Istuimen alla on puolen
sohvan levyinen kaappi.
Sohvan päädyssä on ulos vedettävä levy, joka mahdollistaa 95 senttiä
leveä istuintyynyn leventämisen 15
senttiä. Istuintyyny on jaettu keskeltä kahtia, mutta osat ovat kiinni toi-

Sohvalla istuma-asento
on ryhdikäs, ja pääntuet
ovat samassa pystylinjassa
nojan kanssa.
sissaan verhoilukankaalla. Alavyön
lyhyyden vuoksi levitystä ei voi käyttää ajon aikana. Tokihan se tuo iltaa
istuttaessa sohvalle sivuttaista väljyyttä, mutta käytävän puolella istuvalla on silloin käytössä vajavaisesti
selkänojaa. Matkustuskäyttöä ajatellen sohva on hyvä: istuma-asento on
ryhdikäs, ja pääntuet ovat samassa
pystylinjassa nojan kanssa.
Yläkaappeja on normaaliin tapaan sekä sohvan kohdalla että takana molemmilla sivuilla. Tv-teline
on sohvan yläpuolella.

Hyvä valaistus
Sivuliukuovi on valmistajasta riippumatta retkeilyauton heikko yksityiskohta: iso ovi on yleensä hankala sulkea sisältä, se liikkuu kolisten,
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Ohjaamon pilotti-istuimet ansaitsevat
kiitosta etu- ja takaosan korkeussäädöistä.
Pilotti-istuimet kääntyvät
helposti pöydän
suuntaan, mutta
niiden rakenne
ei ole kehuttava.
Pöydässä on
kätevä jatko-osa.

ja sen kautta karkaa paljon lämpöä.
Koeajoautossa oven keskiasennon
stoppari kaipasi säätöä, ja 64 senttiä
leveän oviaukon kohdalla ollut sähkörappu liikkui kiskojen kuraantumisen seurauksena hiukan heikosti.
Monesta retkeilyautosta poiketen Twinin jääkaappi ei ole keittiön päädyssä vaan takaosassa. Lattiatasossa olevan 90 litran jääkaapin
päällä on vaatetangolla varustettu
iso kaappi. 93 senttiä leveä keittiö on
varustettu erittäin jämäkkärakenteisella 30 sentin jatkopalalla. Keittiön
levyisissä alalaatikoissa on kiinnivetoautomatiikka, mutta nappilukitus. Aterimille ei ole valmiina lokerikkoa, eikä yläkaapeissa ole hyllyjä.
Jos vessaa ei käytetä, sen rulo-ovi
kannattaa pitää auki, sillä se lisää tilantuntua. Pöntön takana olevan peiliseinän alaosasta käännetään esiin
lavuaari. Suihkuverholla varustetussa kompaktissa märkätilassa on kohtuullisesti pikkutavaratilaa.
Vessa on valaistu ajoneuvon muiden tilojen tapaan hyvin – ainoa heikommin valaistu paikka on kuljetta-

jan istuin, sillä apukuskille on karttavalotyyppinen valo. Autossa on
myös epäsuoraa valoa ja kynnysvalo liukuoven pielessä. Twinissä on
myös kohtuullisesti virta- ja usb-pistokkeita.

Joustinsälepohjat ja lämmitys
Poikittaisen takavuoteen pohja on
tietysti kolmiosainen. Keskellä on
ylös nostettava sälepohjaosa, ja
myös kuljettajan puoleisen arkun
päällä on joustinsälepohja. Apukuskin puolella oleva patja on sen sijaan
kiinteän levyn päällä – lukuvalojen
sijoittelun perusteella kyseessä on
vuoteen pääpääty.
140 senttiä leveän vuoteen pituus on 195 senttiä. Koska auton
ulkoleveys on 205 senttiä, vuoteen
kohdalla on melko ohuet seinät. 87
sentin korkeudella olevalle vuoteelle
nousemisessa hyödynnetään vessan
kulmassa olevaa kiinteää, 24 senttiä korkeaa pientä porrasta. Tasaisen makuualustan antavien patjaelementtien paksuus on 13 senttiä.
Vuoteen päädyt on verhoiltu,

Liukuovi on
retkeilyauton
”heikoin lenkki”,
sillä sen käyttö
on hiukan raskasta ja meluisaa, ja
ison oven kautta
karkaa myös
lämpöä.
Ducaton
paritakaovet on
ankkuroitu avautumaan vain 90
astetta.

33
adria.indd 33

17.12.2018 13.21

• Adria Twin Nordkapp 600 SP

mutta pariovet on peitetty kovilla elementeillä. Korin takakulmissa on säilytyslokerot, mutta esimerkiksi lasit pitää
sijoittaa ovissa oleviin koteloihin. Pari
ovet on ankkuroitu avautumaan vain 90
astetta. Kuljettajan puoleisessa taka-arkussa on kahden kaasupullon kaappi.
Apukuskin puoleisessa arkussa on puolestaan sadan litran tuorevesisäiliö.
Pakettiautokori mahdollistaa pitkien esineiden kuljettamisen, ja tarvittaessa taakse saa auton korkuisen tavaratilan. Jos takavuoteen alla kuljetetaan
tavaraa, käytävä kannattaa katkaista
saranoidulla levyllä. Parhaimmillaan
käytäväosalla on leveyttä 92 senttiä. Seinälevyyn saakka pituutta on 125 senttiä,
ja vuoteen alla on korkeutta 65 senttiä.
Nestekiertoinen lämmitysjärjestelmä on varustettu riittävällä patterimäärällä. Lämpötila pysytteli koeajon
aikana pääosin plussan puolella, joten
lämmitys ei joutunut tositoimiin. Nestekeskuslämmitys ja lattialämmitys nostavat auton omamassaa, mutta ilman
verkkovirtaa toimiva lattialämmitys
parantaa myös melkoisesti asumismukavuutta. Nordkapp-varusteluun kuuluu myös harmaavesisäiliön lämmitys.
Koeajoautossa oli myös lämmönvaihdin (+880 e), joka siirtää Alden pannulta lämpöä moottorin lämmittämiseen.

Adria Twin Nordkapp 600 SP
Alusta Fiat Ducato 33 Light
Akseliväli 404 cm
Moottori Euro 6, iskutilavuus 2 287 cm3,
96 kW (130 hv)/3 600 r/min,
320 Nm/1 800 r/min
Vaihteisto manuaali 6+1
Polttoainetankki 90 l
Renkaat 215/70 R 15 C
Omamassa 2 637 kg (perusauto)
Kokonaismassa 3 300 kg
Kokonaispituus/-leveys/-korkeus
600 cm/205 cm/258 cm
Sisäkorkeus 190 cm, ohjaamon
saumassa 146 cm
Matkustajapaikat 1+3 kpl
Vuodepaikat 2 kpl
Vuoteet takavuode 195 x 140 cm
Lämmityslaite Alde Compact 3020
-kiertovesilämmitys ja nestekiertoinen
lattialämmitys
Raikasvesisäiliö 100 l (sisältää varaajan)
Harmaavesisäiliö 90 l
Jääkaappi Thetfort, 90 l
Liesi 2-liekkinen, pietsosytytys, saranoidut
lasikannet
Tavaratila leveys 88–95 cm, syvyys 125

cm, korkeus 65/190 cm (vuoteen alla/auton
sisäkorkeus)
Koeajoauton lisävarusteet ohjaamon
mukavuuspaketti 1 990 e (manuaalinen
ilmastointi, sähkötoimiset ja -lämmitteiset
sivupeilit, etumatkustajan turvatyyny,
vakionopeudensäädin, tyylitelty mittaristo),
Fiatin lux-paketti 610 e (led-huomiovalot,
musta etusäleikkö ja ajovalojen kehykset,
alumiinivärinen etupuskurin koriste, kojelaudan Techno-koristeet), hopeinen metalliväri
520 e, korin värinen etupuskuri 220 e, peruutustutkat 100 e, patjojen päälliset 120 e,
Alden lämmönvaihdin 880 e, Twin-lisävuode 220 e, ohjaamon sivuikkunoiden vekkiverhot 220 e, asuinosan tekstiilimatot 230 e,
ohjaamon tekstiilimatto 50 e, asuinosan
sivuikkunoiden vekkiverhot 90 e
Hinta perushinta 49 350 euroa (3 500 kg:n
kokonaismassalla 49 980 e),
koeajoauto 54 600 euroa + toimituskulut
Verot/vuosi käyttövoimavero
108,41/114,98 e (3 300/3 500 kg), perusvero
580,35/632,18 e
Koeajoauto Helsinki Caravan Oy, Vantaa,
Helsinkicaravan.fi

Twinin varusteluun
kuuluu peruutuskameran asennusvalmius. Koeajoautossa
oli lisävarusteena
peruutustutkat.
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