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Peugeot Traveller

Renault Trafic

Ford Tourneo Custom

Mercedes-Benz V250
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Testinelik esindab tegelikult palju suuremat hulka eri marki
pisibusse, sest nii Peugeot’st kui ka Renault’st on terve rida
sõsaraid, mis erinevad vaid firmamärgi ja pisiasjade poolest.

Kaheksa kohta
8–9 inimest ja nende pagasit ei suuda mahutada ükski mahtuniversaal – appi peab
võtma istmetega kaubiku ehk pisibussi. Testinelikust esindasidki Ford ja Renault
pisibussimaailma kaubikulikumat poolt. Peugeot sarnanes aga juba pigem sõiduautoga
ning Mercedes suutis tarbesõidukijuured raske raha eest peita kõige paremini.

V

õrdlustesti valisime küll vaid
neli autot, Ford Tourneo
Customi, Peugeot Travelleri, Renault Traficu ja V-klassi
Mercedes-Benzi, kuid tegelikult esindab nelik hulga
suuremat valikut. Peugeot’le on konkurendiks peaaegu identsed sõsarmudelid Citroën
SpaceTourer ja Toyota Proace Verso ning
Renault’le Nissan NV300 Combi ja Opel Vivaro. Ja V-klassi kalliks põlates ei pea mersu
märgist sugugi loobuma, sest odavama alternatiivina on valikus samade juurtega Vito
Tourer.
Testinelik sattus olema suhteliselt sarnane,
sest kõik autod olid tipmise diiselmootoriga
(145–190 hj). Keremahult esindasid Ford ja
Renault kahest suuremat, Peugeot ja Merce-
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des aga kolmest keskmist versiooni, olles
samas kõik kaheksakohalised. Pakiruumi
mahtu ei saanud seepärast otseselt võrrelda, kuid kõiki istekohti kasutades jääb kõigis
autodes pagasile rohkem ruumi kui mis tahes
mahtuniversaalis ning istmeid eemaldades
muutuvad autod täisvereliseks kaubikuks.
Rahvalikud margid olid esiveoga, Mercedes
aga nelikveoline.

Kohmakas Trafic
Viis ja rohkem meetrit pika pisibussiga linnas
sõites õpid eriti hindama head väljavaadet ja
manööverdusvõimet. Esikohale tõuseb Ford,
mille suured kaheosalised peeglid pakuvad
selget tava- ja lainurkvaadet ning kõrge isteasend aitab akendest hästi välja näha. Alla 13
meetri jääv pöörderingki pole traagiline, sest

peaaegu sama hea väljavaatega Trafic nõuab
ümberpööramiseks meetri jagu laiemat teed.
Peugeot eristub neist kahest selgelt: kõrge
armatuurlaud ja madal või soovi korral isegi
väga madal isteasend koos pisikeste, sõiduautolike peeglitega teevad juhi kitsamas kohas ettevaatlikuks – igaks juhuks vaatad kaks
korda, enne kui manöövrit alustad. Rool on
kerge ja aeglane, kuid 12,4meetrine pöördering teeb silmad ette kõigile, ka Mercedesele
(12,9 meetrit).
Ford sõidab linnas tormakalt. Mootor
hakkab vedama juba 1100–1200 p/min ning
pöörete tõustes lisandub jõudu palju ja äkki.
Asfaldi pikivagudes peab roolist kõvemini haarama, et auto kiirendusel omatahtsi
kursilt ei tuiaks. Käigud vahetuvad täpselt ja konkreetselt, kuid sidurijalga segab

Ford sõidab kõige agressiivsemalt ja täpsemalt, aga mootori vibratsioon tüütab.

Maailma
suurim

Renault Trafic ei kaota Fordile palju
juhitavuses, küll aga võidab mugavuses.

Tundetu ja aeglase rooliga Peugeot manööverdab konkurentidest kõige paremini.

rasketehnika

portaal!
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Ford Tourneo Custom

Fordis jätkub ruumi juhile ja kaassõitjaile. Väike naviekraan
ja kaugele jääv raadionupustik on miinused. Mootor töötab
robustselt, kuid viib rasket bussi edasi päris tempokalt.

Mercedes-Benz V250

Nahk, puit, matt metall, terava pildiga ekraanid – V-klassi
ei pea keegi kaubikuks. Pakiruum mahutab 1030 liitrit.
Mercedes sõidab vaikselt, väärikalt ja nobedalt.

õrandast väljasopistuv rattakoobas ning
p
sõitjaid häirib mootori vibratsioon.
Renault sõidab pehmemalt ja taltsamalt.
Töömahult väikseim mootor peab tänu kahele turbole suurematega jõudsalt sammu, kuid
tublilt vedama hakkab see 1400–1500 p/min
juurest, tegemata ühelgi režiimil liigset lärmi.
Käigukang liigub lobedalt ja ebamääraselt
ning natuke logisedes töötab ka enamik lüliteist, aga rool on kaubiku kohta päris hea
tagasisidega.
Sama ei saa öelda Peugeot’ kohta. Rooli
tundetus häirib isegi linnakiirusega sõites,
kuid samas käib selle kruttimine kergelt. Travelleri klassikaline automaatkast töötab sujuvalt ja vahetab käike kiiresti. Kui elektronaju
mõttekäik juhile miskipärast ei sobi, saab
sobiva ülekande valida ka rooli taga asuvate
valitsatega. Diiselmootori põrin püsib meeldivalt tagaplaanil.
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Mootori tunnistab diisliks ka Mercedeses,
kuid seda vaid vihasemal kiirendusel. Muidu
sujub sõit sootuks teisel tasemel kui kaubikukolmikus – vedrustus on erinevalt „prantslastest” ka löökauke läbides hääletu, kuigi
V-klass veereb 18tollistel rehvidel ning erinevalt Fordist ei värise jõuallikas aiste vahel.
Seitsmekäiguline automaatkast töötab auto
hinnaklassile kohaselt, hoides mootoripöörded enamiku ajast võimalikult madalal, kuid
jäämata kiirendust vajades käikude allavahetamisel tukkuma.

Tuul kõigutab
Maanteel kulgeb Mercedes stoilise rahuga
ning mürasummutusmaterjalide toimet tunnetad lausa füüsiliselt – auto on rõhutatult
vaikne. Ruumilise pildiga lustikummutiekraani pilt on selge, kuid raadio- ja navinäidu
vahetamisel satud pisut segadusse, sest otsu-

seid saab kinnitada nii puutepadjandi kui ka
valitsaratta vajutamisega ning lisaks on osa
toiminguist dubleeritud roolinuppudega,
rääkimata helitugevuse seadmise rullikust,
mis on paigutatud hoopis kaassõitja käeulatusse.
Kaassõitjad mõnulevad käetugede ning
pikiseadevõimalusega nahkistmeil ning Burmesteri puhas heli kõlbab kuulata ka taga
ridades.
Peugeot’ rooli tundetus ilmneb maanteel
veel selgemalt. Alateadlikult otsid sidet esiratastega alatihti rooliga kergelt saagides, seda
enam, et vali tuul tundub suhteliselt kerget
Travelleri kõigutavat enam kui teisi. Puutetundlik ekraan on käeulatuses ning ainsana
suhtleb Peugeot juhiga eesti keeles. Noh,
mersu, kas häbi pole? Peugeot’ juhil pole pikal sõidul vasakut küünarnukki kusagile toetada, sest ukse käetugi jääb ka istme madalai-
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Peugeot Traveller

Tutvu mudelitega:

www.multione.ee

Peugeot's istutakse madalal massiivse armatuurlaua taga.
Automaatkasti valitsaks on pöördlüliti. Istmed on natuke
väiksemad kui näiteks Fordis, aga see-eest palju kergemad.

KOHTUME MAAMESSIL

Renault Trafic
:kt 081 uduakigil ,DIEMDAESASIL

KILAV RUUS

… enj dahasemul ,dilvhakolis ,dajrahsutsahupavanät ,diseerfallum ,dikudiin

SUUR VALIK LISASEADMEID, ligikaudu 180 tk:

niidukid, mullafreesid, tänavapuhastusharjad, silokahvlid, lumesahad jne …

Renault’ siseviimistlus on kõige odavam. Keskmise rea
kolmekohaliselt diivanilt on ettevaade kehv. Pakiruumi maht
on võimsad 1800 liitrit. Enamat (1930) pakub vaid Ford.

mas asendis liiga madalale, kuid „aknalaud”
on samas liiga kõrgel. Tagaistmed on madalamad-väiksemad kui Fordis ja Renault’s, kuid
Mõõtsime sõidumüra (dB) märjal maanteel.
keskmisekasvuline ei nurise mugavuse üle
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teises ega kolmandas reas, sest põrand on
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enam kui vaja. Imepisike naviekraan on juhist kaugel ning lustikummuti nupud samuti.
Trafic kuvab sõidukiiruse suurte numbNäidikuploki värviekraan on teabest tiine,
informeerides nii liiga väikesest pikivahest, ritega. Sõit on pehme ja suhteliselt müratu,
kiiruspiirangumärkidest kui ka kütusekulust, tuulepuhangud ei häiri ning kord soovitud
draaon
M üsna
4114pisikesed.
7 ,5/03 tnm avraN-akiiruse
naV ,u
ravorgApole
SA muret ka täpset kätt
saavutanult
kuidukirjed
Tourneo Customi 2tagaridadest
929 336 skaonf ,hea
4435nõudva
505 ,0käiguvahetusega.
929 336 let Küll kostab viginat
väljavaade ning istmed on suured ja toekad. tagaridadest, sest väljavaade on kehvem kui
ee.uravorga.www ,ee.uravorga@gnarat.samoot
Peatugesid pole sarnaselt Peugeot’ga lihtsalt teistes autodes: Renault’ esiistmed on põranvõimalik mitte kasutada, sest allasendis suru- dakõrgendikul, mis kergitab need taga istuja:SUDNINteEEsilme
T AJette.
SUTeises
DLOOreas
H istujaid häirib sama
vad need vastu selja ülaosa.

Mercedes on vaikseim

.alugiN-uriV aj idnajliV ,utraT ,nnillaT

22 Autoleht 29. märts 2017

kõrgendiku tagaserv, mis sunnib laba
jalad
ebaloomulikku asendisse: põlveruumi on
küllaga, aga jalgu täie tallaga rõhtsale pinnale
toetada pole võimalik. Mänguruumi kärbib
ka see, et kolmekohaline iste on ühes tükis
ning pikiseadevõimaluseta.

Jõudu ja mõistust
Kui sõitjad on kohale viidud, kas siis saab
soovi korral väikebussist kaubiku teha? Kõige hõlpsamini käib see Peugeot’ga: langetad
istmeleeni, vabastad istme siinidelt, ja tehtud. Ka kahekohalise istme jaksab keskmine
inimene üksi sülle kahmata ja garaaži tassida.
Istmete tagasipanek käib sama lihtsalt: pillad
selle lihtsalt põrandasiinidele, pink lukustub,
ja tehtud. Pole vaja jõudu ega mõistust.
Fordiga on asi peaaegu sama lihtne. Teise
rea 2 + 1-istmete eemaldamine on loogiline,
:TSUDNEHÜ ATÕV
sest lukustuste vabastamiseks vajalikud tripid

4435 505 let ,gnaraT samooT

AS Agrovaru, Vana-Narva mnt 30/5, 74114 Maardu
tel 633 9290, 505 5344, faks 633 9292
toomas.tarang@agrovaru.ee, www.agrovaru.ee
VÕTA ÜHENDUST:
Toomas Tarang, tel 505 5344

HOOLDUS JA TEENINDUS:
Tallinn, Tartu, Viljandi ja Viru-Nigula.
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on erepunased ning leeni langetamise hoova
juurde on joonistatud selgitavad nooled. Küll
läheb tarvis üksjagu jõudu, sest kahekohalist
istet üksi autost välja ei tari ning ühekohalisegagi maadlemine teeb lauba niiskeks.
Renault’ kolmekohalise istme lukustusriivid on tähistatud punase värviga, kuid nende
avamiseks läheb esimesel korral vaja käsiraamatu abi ning tugevaid sõrmi. Kaks riivi lahti
tehtud, peab istet nihutama tahapoole ning
selle siis autost välja tõstma. Üksi pole seda
mõtet proovidagi ehk jõudu on vaja ohtralt
ning mõistustki üksjagu.
Noh, ja siis on Mercedes ... Teise rea
2 + 1-istmega opereerimisel võtsime appi
kogu jõu ja kogu mõistuse. Märkamatud mus-

tad hoovakesed avavad istmete lukustuse,
kuid nende otstarbe peab ise välja mõtlema.
Rasked istmed autost lõpuks kätte saadud, oli
viimane aeg teha suitsupaus. Mis ei jäänud
viimaseks. Sest istmete tagasipanek jooksutas
juhtmed lõplikult kokku.
Abi ei saanud ka pardaarvutisse talletatud
käsiraamatust, mille mikroskoopiliste piltidega illustreeritud õpetus avanes aegluubis
ja kõlas umbes nii: „Haara, vabasta, tõsta,
tõmba, ja naudi!” Tühjagi! Kui kahekohalise
istmeosa sai lõpuks paika, ei haakunud ühekohaline sellega mitte kuidagi.
Lõpuks vihastasime ja otsustasime, et las
margiesinduse spetsialistid näitavad meile
lollidele ette, kuidas see asi käib.

1. Peugeot Traveller Active
Premium L2 180 EAT6

Esimene müügimees pusis ja pusis, ning
kutsus appi asjaga väidetavalt paremini kursis
oleva kolleegi. Too nõudis tööriistu. Näpitsatega õnnestus lõpuks paika ajada põrandasiinides olevad ja istmetega maadlemisel pisut
paigast nihkunud vastalised (need liiguvad
seal seetõttu, et istmed on pikisuunas seatavad) ning juba pool tundi hiljem oli V-klass
taas kaheksakohaline.
„Parem oleks neid istmeid mitte näppida ...” oli asjatundjate mitteametlik seisukoht.
Kuna Mercedes osales juba ainuüksi hinna pärast võrdlustestis väljaspool arvestust,
andmaks aimu, kui luksuslikuks saab ühe
kaubiku üldse ehitada (on ju V-klassi aluseks

2. Renault Trafic Grand
Passenger Pack Clim 145

• Hind: 32 700 eurot
• Hind alates: 23 500 eurost (Business L1, 95 hj)

• Hind: 24 200 eurot
• Hind alates: 19 900 eurost (Passenger Business, 95 hj)

tarbesõiduk Vito), jääme seda autot mäletama siiski pigem kui väga mugavat ja sõidu
autolikku pisibussi, millega pole häbi sõidutada ükskõik kui kõrgeid külalisi.
Maisematest rivaalidest kerkis esimeseks
värskeim kaubik-buss Peugeot, edestades
juba mõnda aega turul olnud ning tasapisi
ajale jalgu jääma hakkavat Renault’d ja Fordi,
millel on siiski siiani oma trumbid peos: esimesel madal hind, teisel hasartne juhitavus
ning mõlemas ohtramalt ruumi kui võitjal.
Peugeot’ võitu jääb tumestama vaid suur
hooldekulu, mis ületab Fordi ja Renault’ oma
mitu korda ning natuke isegi Mercedese oma.
ELMAR OTS

3. Ford Tourneo Custom
310L 2,0l TDCi Titanium

!

• Hind: 32 900 eurot
• Hind alates: 29 100 eurost (310S Trend, 130 hj)

Mercedes-Benz V250
4Matic Avantgarde

• Hind: 54 420 eurot
• Hind alates: 38 700 eurost (V200, 136 hj)

Renault’ suure ja raske kolmekohalise istmega pole üksi peale hakata midagi.
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HEA
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sõiduautolik, istmete ümberseadmine

ülevõimendatud
rool

odav, ruumikas,
reibas

nigel baasvarustus,
lihtne siseviimistlus

terav juhitavus,
ruumikus

vibratsioon, rasked
tagaistmed

vaikne,
mugav

kallis, istmete
teisaldatavus

HINDED

HINDED

Üle keskmise: Disain Mugavus
Viimistlus Praktilisus
Alla keskmise: Juhitavus
Keskmine: Varustus Turvalisus
Dünaamika Ökonoomsus

-10
– alla keskmise (-1);

– keskmine (0);

– üle keskmise (+1)

TEHNILISED ANDMED

Eestis müügil • nüüd Mootor • R-4 diisel, turbo,
1997 cm3 Võimsus • 130 kW (177 hj) Pöördemoment
• 400 Nm Käigukast • 6 käiku, automaatne Pikkus/
laius/kõrgus • 4959/1920/1940 mm Telgede vahe
• 3275 mm Tühimass • 1950 kg Aeg 0–100 km/h
• 10,1 s Tippkiirus • 170 km/h Kütusekulu • (l/m/k)
6,1/5,4/5,7 l / 100 km Garantii • 5 aastat või 100 000 km
Hooldevälp • 30 000 km või 2 aastat Hooldekulu
150 000 km • 1930 €
VAR U ST U S

10

-1

-10
– alla keskmise (-1);

0

– keskmine (0);

10
– üle keskmise (+1)

TEHNILISED ANDMED

Eestis müügil • nüüd Mootor • R-4 diisel, biturbo,
1598 cm3 Võimsus • 107 kW (145 hj) Pöördemoment
• 340 Nm Käigukast • 6 käiku, manuaalne Pikkus/
laius/kõrgus • 5399/1956/1971 mm Telgede vahe
• 3498 mm Tühimass • 1901 kg Aeg 0–100 km/h
• 11,1 s Tippkiirus • 177 km/h Kütusekulu •
(l/m/k) 7,1/6/6,4 l / 100 km Garantii • 2 aastat
läbisõidupiiranguta Hooldevälp • 40 000 km
Hooldekulu 150 000 km •890 €
VAR U ST U S

HINDED

Üle keskmise: Juhitavus Varustus
Alla keskmise: Mugavus Ökonoomsus
Keskmine: Hind Disain Viimistlus
Turvalisus Dünaamika

Üle keskmise: Hind Ökonoomsus
Alla keskmise: Viimistlus Varustus Turvalisus
Keskmine: Disain Mugavus Praktilisus
Dünaamika Juhitavus

Hind

3

0

HINDED

-1

-10
– alla keskmise (-1);

Praktilisus

0

– keskmine (0);

10
– üle keskmise (+1)

TEHNILISED ANDMED

Eestis müügil • nüüd Mootor • R-4 diisel, turbo,
1996 cm3 Võimsus • 125 kW (170 hj) Pöördemoment
• 405 Nm Käigukast • 6 käiku, manuaalne Pikkus/
laius/kõrgus • 5339/1986/2022 mm Telgede vahe
• 3300 mm Tühimass • 2324 kg Aeg 0–100 km/h
• 12 s Tippkiirus • 180 km/h Kütusekulu • (l/m/k)
7,1/5,9/6,3 l / 100 km Garantii • 3 aastat või 100 000 km
Hooldevälp • kuni 60 000 km või 2 aastat Hooldekulu
150 000 km • 765 €
VAR U ST U S

Üle keskmise: Dünaamika Juhitavus
Viimistlus Mugavus Disain
Alla keskmise: Hind Praktilisus
Keskmine: Varustus Ökonoomsus

-10

4

0
– alla keskmise (-1);

– keskmine (0);

Turvalisus

TEHNILISED ANDMED

Eestis müügil • nüüd Mootor • R-4 diisel, biturbo,
2143 cm3 Võimsus • 140 kW (190 hj) Pöördemoment
• 440 Nm Käigukast • 7 käiku, automaatne Pikkus/
laius/kõrgus • 5140/1928/1880 mm Telgede vahe •
3200 mm Tühimass • 2180 kg Aeg 0–100 km/h •
10,6 s Tippkiirus • 199 km/h Kütusekulu • (l/m/k)
7,7/6,2/6,7 l / 100 km Garantii • 3 aastat või 450 000 km
Hooldevälp • 40 000 km või 2 aastat Hooldekulu
150 000 km • u 1800 €

Fordi istmete teisaldamine on tehniliselt
lihtne, aga nõuab võimsaid muskleid.

Peugeot’ kahekohalise istme kahmab sülle
ka kiduram mees. Paigaldus on imelihtne.

VAR U ST U S

• ESP • Turvapadjad: 4 • Esitulede pesurid • Eesmised
udutuled • Peeglisoojendus • Istmesoojendus • Konditsioneer • El. aknad: 2 • Juhiistme kõrguse reguleerimine
• Valuveljed • Kiirushoidik • Vihmasensor • Raadio •
Bluetooth • AUX-sisend

• ESP • Turvapadjad: 2 • Esitulede pesurid • Eesmised
udutuled • Peeglisoojendus • Istmesoojendus • Konditsioneer • El. aknad: 2 • Juhiistme kõrguse reguleerimine
• Valuveljed • Kiirushoidik • Vihmasensor • Raadio •
Bluetooth • AUX-sisend

• ESP • Turvapadjad: 4 • Esitulede pesurid • Eesmised
udutuled • Peeglisoojendus • Istmesoojendus • Konditsioneer • El. aknad: 2 • Juhiistme kõrguse reguleerimine
• Valuveljed • Kiirushoidik • Vihmasensor • Raadio •
Bluetooth • AUX-sisend

• ESP • Turvapadjad: 6 • Esitulede pesurid • Eesmised
udutuled • Peeglisoojendus • Istmesoojendus • Konditsioneer • El. aknad: 2 • Juhiistme kõrguse reguleerimine
• Valuveljed • Kiirushoidik • Vihmasensor • Raadio •
Bluetooth • AUX-sisend

TESTI VÕITJA

2. KOHT

3. KOHT

KONKURENT

PSA/Toyota istmetega kaubik sõidab
sõiduautolikult ning sellele saab soovi korral
valida võimsa mootori, automaatkasti ja
luksusliku varustuse. Istmete teisaldamine
käib eeskujulikult hõlpsalt.

Trafic on odav ja lihtsakoeline, kuid sõidab
mõnusalt ja reipalt ning ruumigi jätkub
kõigile. Siseviimistlus jääb parimalgi juhul
konkurentidele alla ning automaatkasti ei
saa mingi raha eest.

Ford pakub enim sõidulusti. Juhikoht on
ajale jalgu jäänud ning mootori vibratsioon muutub ruttu tüütuks. Sõitjateruumi
ümberkorraldamine on lihtne, aga vajab
toorest jõudu.

V-klass näitab, kui magusaks saab ühe
kaubiku tuunida – nagu päris luksusauto!
Hind on ka muidugi vastav ning sestap
on eriti piinlik, et istmetega võitlemine on
niivõrd keeruline.
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10

– üle keskmise (+1)

Hädas nagu l..s lapsega: Mercedese raskete tugitoolidega ei saanud hakkama lehemehed ja jännis
olid ka margiesinduse spetsid.
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