ADRIA CORAL NORDKAPP 670 SL

Erikoisversiota tehdään
sarjatuotantona
Adrian mallivuodelle 2019 lanseeraamien Nordkapp-erikoisversioiden sarjatuotanto
jatkuu myös tulevalla talvikaudella. Kaikissa viidessä Nordkapp-vaihtoehdossa on
vakiona Alden lämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys.
TEKSTI JA KUVAT PEKKA VIRTANEN

S

lovenialaisvalmistaja uutisoi mallivuoden 2019 kynnyksellä, että se valmistaisi uusia Nordkapp-erikoismalleja rajoitetun erän loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019, ja
ne tulisivat myyntiin keväällä 2019.
Näin myös tapahtui, mutta pohjoismaiseen käyttöön suunniteltujen
Nordkapp-mallien tuotanto jatkuu
myös tällä talvikaudella.
Matkailuajoneuvot ovat varsin
yksilöllisiä tuotteita, mutta Nordkapp-malleja tehdään sarjatuotantomaisemmin: pohjaratkaisuja ja sisustusvaihtoehtoja on rajallisesti.
Suppeamman yksilöitävyyden vas-

tapainona ostaja saa merkittävän
hintaedun.

Puoli-integroituja ja
retkeilyautoja
Nordkapp-erikoismallit rakennetaan Fiat Ducaton alustalle tai koriin. Tarjolla on viisi mallivaihtoehtoa.
Puoli-integroidun Coral Nordkapp -mallin saa sekä erillisvuoteilla (koeajettu 670 SL, lähtöhinta
69 600 euroa) että matalilla erillisvuoteilla ja suurella poikittaisella takaosan pesutilalla (670 SLT, 70 900
euroa). Sähkötoimisella nostovuoteella varustetut puoli-integroidut

Fiat Ducaton
uudistuminen
ei näy ulospäin.
Valkokorisissa
Nordkapp-malleissa on ohjaamon astinlaudat
ja sähkötoiminen
ulkorappu.

Matrix Nordkapp -mallit ovat 670
SC (saarekevuode, 70 600 euroa) ja
670 SL (erillisvuoteet, 69 550 euroa).
Kaikissa neljässä 7,5-metrisessä
mallissa perusmoottori on 140-hevosvoimainen, mutta 160-hevosvoimaisen saa 2 100 euron lisähinnalla. Uuden 2,3-litraisen turbodieselin 178-hevosvoimaista versiota
ei saa Nordkapp-malleihin. Nordkapp-mallien hinnat nousivat Ducaton uudistumisen myötä pääosin
muutaman satasen, mutta SLT-Coralin kohdalla hinnannousu oli selvästi suurempi.
Pienin erikoismalli on poikittaisella parivuodearkulla varustet-
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Ratissa ei ole
vieläkään korkeussäätöä. Kojelaudan hopeiset
koriste-elementit
heijastuvat
tuulilasille.
Coralissa on
huimasti kattoikkunapintaa. Myös
led-valonlähteitä
on riittävästi.

Suppeamman yksilöitävyyden
vastapainona on merkittävä
hintaetu.

tu 6,0-metrinen retkeilyauto Twin
Nordkapp 600 SP. Kolmen malliversion mallivuoden 2020 hinnat ovat
vielä auki. Mallivuoden 2019 Nordkapp-retkeilyauto maksoi 130-hevosvoimaisella moottorilla 3,3 tonnin kokonaismassalla 49 350 euroa
ja 3,5-tonnisena 49 980 euroa. Jälkimmäinen alustavaihtoehto maksoi 150-hevosvoimaisella moottorilla 51 500 euroa. Jatkossa myös
retkeilyauton tehovaihtoehdot ovat
140 ja 160 hevosvoimaa.

Varustelinjojen sekoitus
Adria esitteli mallivuodelle 2020
Coral-, Matrix-, Coral XL- (alkoviautot), Sonic- ja Twin-mallisarjojen rinnalle uuden Compact-malliston. Van-luokkaan sijoittuvien
5,99-, 6,89- ja 6,99-metristen Compact-mallien leveys on 212 senttimetriä. Kaikissa yhdeksässä Compact-pohjaratkaisussa on kolme makuupaikkaa.
Nordkapp-malleja lukuun ottamatta Adrian kaikkien matkailuau-

tojen mallinimessä on ajoneuvon varustetasoa kuvaava sana Axess, Plus
tai Supreme. Axess on perustaso, ja
parhaiten varustellut eli kalleimmat
mallit ovat Supremeja. Kaikki täysintegroidut Sonic-mallit ovat Fiat
Ducatoja, mutta muissa mallisarjoissa Axess-varustelun yhteydessä
on Citroënin Jumper-alusta.
Axess-, Plus- ja Supreme-varustetasojen tarkka vertaileminen ei
ole helppoa. Yksi selvä ero on se, että Supreme- ja Plus-malleihin saa
Truman ilmakeskuslämmityksen ja
sähkötoimisen lattialämmityksen
tilalle 820 eurolla Alden nestekeskuslämmityksen ja nestekiertoisen
lattialämmityksen. Kaikissa Nordkapp-malleissa Alde on sen sijaan
vakiovaruste. Alde-Coralin asunto-osassa on kiitettävästi lämpöpattereita, mutta ohjaamossa ei ole
lämmitystä.
Varustetasojen hinnoista antaa
jonkinlaisen kuvan se, että erillisvuoteellinen Coral 670 SL – jollainen
siis myös koeajettu Nordkapp-malli

Peräylitystä on
noin 2,5 metriä,
joten lisävarustetukijaloille on
käyttöä. Puskurissa olevat peruutustutkat ovat
vakiona.
Koeajoaika
13.–16. marraskuuta
Koeajomatka
378 kilometriä
Lämpötila
-2– 10°C

on – on 140-hevosvoimaisella moottorilla Axess-Citroënina 65 500 euroa, Plus-varusteisena Ducatona
72 400 euroa ja Supreme-Ducatona
75 900 euroa.
Nordkapp 670 SL on 69 600 euron hinnallaan 2 800 euroa vastaavaa Plus-mallia edullisempi, vaikka
siinä on Adrian mukaan Plus-varustelu ja 820 euron hintainen Alde-varustus. Ihan yksi yhteen Nordkapp ja
Plus eivät mene, sillä erikoismallissa olevat yläkaappien puunväriset
luukut kuuluvat Axess-varusteluun
– Plus-tasolla yläkaapit ovat korkeakiiltoisen valkoiset.

Tähtitaivaan alla
Hyvän, tyylikkäästi toteutetun suoran ja epäsuoran led-valaistuksen
ansiosta Nordkapp on varsin valoisa, vaikka sen tekstiilivaihtoehto on
harmaasävyinen Zanna. Etumatkustajia varten on omat led-spotit, joten ohjaamossa ei tarvitse kärvistellä Ducaton sisävalojen varassa.
Sähkölaitteita hallitaan ulko-oven
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• ADRIA CORAL NORDKAPP 670 SL
Nordkapp-malleissa on puunväriset yläkaapit.
Laatikoissa on
kiinnivetoautomatiikka ja helpot
lukot. Tasotilaa
on niukasti, ja
aterimille on vain
irrallinen kori.
Liesituuletin on
vakiovaruste.
Vessa on siistin näköinen ja
hyvin varusteltu.
Peilikaapin ovi
liukuu avattavan
ikkunan eteen.
Valkosävyinen
suihkutila on
varustettu pleksilasiovilla. Vessan
puuovi kääntyy
käytäväseinäksi.

vieressä olevalta mustalta kosketusnäytöltä.
Osaltaan valoisuuteen vaikuttaa
se, että kaikissa Coral-malleissa on
varustetasosta riippumatta vakiona
huima lasikatto. Ohjaamon yläpuolella olevan panoraamaikkunan jatkona on reilun metrin mittainen skyline-taivasikkuna, joka ulottuu sohvan kohdille saakka. Luonnonvaloa
tuovaa kattoikkunapintaa on noin 1,5
neliömetriä.
Korkea jääkaappi on ulko-oven
vieressä vastapäätä kompaktia keittiötä. Käytännössä ainoat tasotilat
ovat leveän lieden ja irtokansilla katetun lavuaarin päällä. Liesituuletin on vakiona, mutta kaappitilaa on
niukahkosti.
Keittiön ja makuuhuoneen välissä on käytävän vastakkaisilla puolilla wc ja suihkutila. Oikealla seinustalla olevan vessan puuovi on käännettävissä käytävälle väliseinäksi.
Makuuhuoneen suuntaan on laskosverho-ovi.
Vessassa on muiden tilojen tapaan sopivassa suhteessa tummia ja
vaaleita pintoja. Kääntyvän pöntön

yläpuolella olevan peilikaapin ovi on
liu’utettavissa lavuaarin yläpuolella
olevan ikkunan eteen näkösuojaksi.

Luonnonvaloa tuovaa
kattoikkunapintaa on
noin 1,5 neliömetriä.

Fiksu saranaratkaisu
Kun Adria Coral ajettiin kaksi vuotta sitten Supreme-varusteisena, kritiikkiä annettiin siitä, että kaappien
ja laatikoiden lukoissa, saranoissa
ja hyllyissä oli säästetty, sillä luukut
pysyivät huonosti ylhäällä ja sulkeutuivat paukahtaen. Ehkä Adrialla on
otettu vinkistä vaarin, sillä vastaavia
ongelmia ei ainakaan koeajoautossa
esiintynyt.
Toinen luukkuihin liittynyt miinusmerkkinen huomio koski pitkittäisten vuoteiden jalkopäässä olevia puolikorkeita vaatekaappeja. Rulo-ovien sijaan kaappeihin
oli vaihdettu saranoidut ovet, jotka
avautuivat käytön kannalta nurinkurisesti. Nyt ongelma on korjattu
laittamalla oviin saranat, jotka mahdollistavat luukkujen työntämisen
kaappien sisään.
SL:ssä on hiukan erimittaiset pitkittäisvuoteet: korkean vaatekaapin
vuoksi kuljettajan puolella sen pi-

tuus on 185 senttiä, kun apukuskin
puolella mittaa on 208 senttiä. 80
senttiä leveiden vuoteiden välissä
on patja, joten reilun metrin matkalta vuode on täysleveä (200 senttiä).
Jatkopalan avulla siskonpetin keskiosan pituus kasvaa 155 senttiin, mutta silloin vuoteelle on käytännössä
pakko ponnistaa metrin alempana
olevalta lattialta. Kun jatkopalaa ei
ole, vuoteille on helppo nousta jykevien rappujen avulla.
12-senttisillä patjoilla varustetut
vuoteet kapenevat jalkopäästä. Kuljettajan puolella vuoteen joustinsälepohja on yhtenäisen levyn päällä, mutta oikeanpuoleisen vuoteen
alta on yhteys tavaratilaan. Molemminpuolisilla luukuilla varustetussa lämmitettävässä tavaratilassa on
muovipintainen syvennys sekä kiinnityskiskot ja -lenkkejä.
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Coral-mallit on rekisteröity viidelle,
sillä pikkusohva on muokattavissa matkustajapenkiksi.
Teleskooppijalalla varustettu
kiiltäväpintainen
pöytä (86 × 62
cm) on hiukan
turhan iso. Matkustajasohvalla
saa kohtuullisen
istuma-asennon,
jos pääntuen
saa sopivalle
korkeudelle.

Matkustajapaikat viidelle
Ohjaamon istuimet kääntyvät helposti tukevan teleskooppijalan varassa pituus-, leveys- ja korkeussuunnassa liikkuvan pöydän suuntaan. Jos pääntuen saa säädettyä
sopivalle korkeudelle, istuma-asento on kohtuullisen hyvä.
L-mallinen sohva on lisävaruste,
jonka merkitys jää esteettiselle tasolle: ikkunan alla olevan osan syvyys on niin olematon, että sillä istuu korkeintaan lapsi. Sohvaa ei tarvitse purkaa, jos sillä matkustaa vain
yksi henkilö.
Kaikki Coral-mallit on rekisteröity viidelle, sillä apukuskin takana
oleva 60 senttiä leveä pikkusohva on
muokattavissa matkustajapenkiksi. Selkä menosuuntaan matkustavalla on vain lantiovyö. Selkänoja
on varsin kelvollinen, mutta istuintyynyn vinon etureunan vuoksi istuma-asento on ikävän vino. Sivusohvan yläpuolisessa kaapissa on tv-teline, ja sohvan alta vedetään esiin
lisäpala, jota käytetään tilapäisvuoteen rakentamisessa.

Televisiolle on
paikka pikkusohvan yläpuolisessa
kaapissa.
Viidennen
istumapaikan
nojaosa on kohtuullinen, mutta
istuinosan etureuna on ikävän
vino. Sohvavuoteen teossa tarvittava lisäpala
liu’utetaan esiin
istuintyynyn alta.

Coral- ja Coral XL -malleissa on
täysin tasainen lattia. Välipohjassa
on muutama noin kahdeksan senttimetriä korkea säilytystila. Pieniä
kellarilokeroita huomattavasti tärkeämpää on se, että kaksilattiarakenne parantaa sisälattian lämpimyyttä.
Thulen sähkörappu menee auto-

maattisesti sisään, kun auto käynnistetään. Sisäpuolinen porrassyvennys
saisi olla hiukan syvempi, mutta sisäänmenoa helpotetaan otinrivalla.
Keskuslukituksen piiriin kuuluvassa
tukevarakenteisessa ovessa on ikkuna ja roska-astia, ja 60 senttiä leveän
oviaukon eteen on vedettävissä hyttysverkko.
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• ADRIA CORAL NORDKAPP 670 SL
Uudistunut Ducato
Fiat Ducato uudistui mallivuodelle 2020 tekniikan osalta. 2,3-litrainen Multijet2-moottori on varustettu muuttuvageometrisella turboahtimella, joka parantaa vääntöä
ja pienentää polttoaineenkulutusta. Euro 6d-TEMP -päästönormin
vaatimukset täytetään AdBlue-urealiuosta käyttävän SCR-katalysaattorin avulla.
Moottorista on 120-, 140-, 160ja 178-hevosvoimaiset tehoversiot –
jälkimmäisen mallimerkinnässä on
tosin tehoon viittaamassa luku 180.
Koeajetun 140-hevosvoimaisen 350
newtonmetrin huippuvääntö osuu
käyntinopeusalueelle 1 400–2 500
r/min. Moottori riittää hyvin Coralin
tarpeisiin ja kuljettaa autoa kevyesti sallittujen rajoitusten puitteissa.
Mielenkiintoisin Ducato-uudistus eli uusi 9-portainen momentinmuunninautomaatti jäi vielä koeajamatta, sillä testiautossa
oli 6-portainen manuaalivaihteisto. 9Speed-automaatin saa kolmen
korkeimman tehoversion yhteyteen.
Siirtyminen robotisoidusta vaihteistosta oikeaan automaattivaihteistoon on teknisesti merkittävä, mutta
se näkyy myös hinnassa, sillä Adrialla automaatin ja sen myötä tulevien
16-tuumaisten alumiinivanteiden
hintalisä on 3 450 euroa.
Ducatoon saa nyt erilaisia avustinjärjestelmiä, muun muassa automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän, kuolleen kulman varoitusjärjestelmän,
kaistavahdin ja liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmän. Ajonvakautusjärjestelmään sisältyy sekä mäkilähtöjä helpottava mäkilähtöavustin
että kaatumisenestojärjestelmä.
Ducaton ajettavuudessa ei ole
moittimista. Kuljettajan kannalta
on ikävää, että ohjauspyörän korkeussäätöä autossa ei ole vieläkään.
Monimuotoheijastimin toteutetut lähivalot eivät ole kehuttavat,
mutta niiden rinnalle syttyvät kaukovalohalogeenit valaisevat kohtuullisesti. Takavalot eivät pala lisävarustepakettiin kuuluvien led-huomiovalojen kanssa, joten valokytkin
kannattaa pitää pääsääntöisesti ajovaloasennolla. Katon etulipan alapinnassa olevat kirkkaat led-äärivalot valaisevat hiukan ikävästi A-pilareiden yläosia.

Adria Coral Nordkapp 670 SL
Alusta Fiat Ducato 35 light -matalalattia-alusta,
ajonvakautus, mäkilähtöavustin
Akseliväli 4 035 mm
Moottori päästöluokka Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2 278 cm3, 104 kW (140 hv)/3 500 r/min,
350 Nm/1 400–2 500 r/min
Vaihteisto manuaali 6+1
Polttoainetankki 80 l
Renkaat 225/75 R 16 CP
Kokonaismassa 3 500 kg
Omamassa noin 3 000 kg
Kokonaispituus/-leveys/-korkeus 750 cm/230
cm/285 cm
Sisäkorkeus 193 cm
Matkustajapaikat 1+4
Vuodepaikat 3,5 kpl
Vuoteiden koot takavuoteet (vas./oik.)
80 × 185 cm / 80 × 208 cm, yhdistettynä leveys
200 cm, sohvavuode 60/120 × 212/100 cm
Lämmityslaite Alde Compact 3020 -nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys
Raikasvesisäiliö 20/140 l
Harmaavesisäiliö 85 l

Jääkaappi kapea Thetford, 142 l
Liesi 3-liekkinen Dometic, sähkösytytys, lasikansi,
liesituuletin
Takatallin mitat sivuluukut 73 × 110 cm, leveys
70/106 cm (kaukalo/maksimi), korkeus 108 cm,
syvyys 206 cm
Koeajoauton lisävarusteet 16-tuumaiset teräsvanteet 190 e, Fiatin CP1-mukavuuspaketti (mm.
ohjaamon ilmastointi, sähkötoimiset ja -lämmitteiset ulkopeilit, etumatkustajan turvatyyny ja
vakionopeudensäädin) 1 990 e, Fiat Lux -paketti
(mm. led-huomiovalot ja kojelaudan koristeet)
610 e, Alde-lämmönvaihdin 880 e, harmaaveden
poistoletku 20 e, takatukijalat 170 e, 140 W:n aurinkopaneeli 590 e, L-sohvaryhmä 410 e, patjanpäällys
120 e, asunto-osan matot 360 e, ohjaamon matot
50 e
Hinta perushinta 69 600 euroa, koeajoauto 74
990 euroa + toimituskulut
Verot/vuosi käyttövoimavero 114,98 e,
perusvero 632,18 e
Koeajoauto Helsinki Caravan Oy, Vantaa,
Helsinkicaravan.fi

Erillisvuoteille
on helppo nousta, jos keskiosan
jatkopala ei ole
käytössä. Myös
makuuhuoneessa
on reilusti suoraa
ja epäsuoraa valoa.
Reilun kokoiset
portaat helpottavat vuoteille nousua. Vaatetangolla
ja valolla varustetut 90 senttiä
korkeat vuoteidenaluskaapit on
mahdollista pitää
ovettomina.

Liukusaranamekanismi helpottaa vuoteenaluskaappien käyttöä ja mahdollistaa kaappien pitämisen myös ovettomina.
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