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LINJA-AUTOT

Vuoden Turistibussi 2018

Neljän kauppa
Ruotsin Mantorp Park kilparata 
oli syyskuun 4.-7. Coach Euro 
Test vertailutestin päänäyttämö. 
Sillä ratkaistiin kuuden loppukil-
pailuun valikoidun turistibussin 
paremmuus Vuoden Turistibus-
siksi 2018.
Teksti | Klaus Bremer, 
kuvat | Klaus Bremer, Sascha Boehnke, Andreas Heise

V iivalle asettuivat espanjalainen Irizar 
i8, italialais-tsekkiläinen Iveco Evadys, 
saksalainen Mercedes-Benz Tourismo, 

saksalainen Neoplan Tourliner, ruotsalais-suo-
malainen Scania Interlink HD ja hollantilainen 
VDL FDD2.

Nopeasti kävi selväksi, että monikäyttöön 
tehdyt Scania Interlink ja Iveco Evadys putoi-
sivat selkeästi turisti- ja matkabusseiksi tehty-
jen kyydistä. Kilpailu Vuoden Turistibussi 2018 
tittelistä kehkeytyi neljän kaupaksi.

Mantorp Park Ruotsin Linköpingin kupeessa 
tarjosi ihanteelliset olosuhteet kiihtyvyys-, jar-
rutus-, kääntyvyys-, ym. perusmittauksille. Ajo-

JARRUTUSKOKEET tehtiin jokaisella 
nopeudesta 100/80/60-0. Kiihtyvyys mi-
tattiin jokaiselle 0-40/60/80/100 km/h.

JARRUTUS, m:  80 km/h – 0
� Neoplan 40,6 m
� VDL 40,1 m
� Mercedes-Benz 38,6 m

Suoritusarvovertailu

kokeet tehtiin Mantorp-Mjölby-Mantorp E4 
moottoritiellä ja edelleen Mantorp-Vikings-
tad-Mantorp mutkittelevalla päätiellä. Olo-
suhteet olivat koko vertailutestin ajan lä-
peensä sateiset.

20 Euroopan maata edustavat Bus&Coach 
of the Year tuomariston toimittajat sekä 
ajoivat että istuivat matkustajina kuudessa 
kilpailijassa em. moottori- ja päätieväleillä. 
Lisäksi jokaisen bussin valmistaja piti 40 mi-
nuutin tuote-esittelyn luokkahuoneessa ja 
oman bussinsa ympärillä. Valmistajien edus-
tajat lisäsivät tietopankkia myös matkustaji-
na toimittajien ajokokeissa. �

Viivalle asettuivat Irizar i8, Iveco 
Evadys, Mercedes-Benz Touris-

mo, Neoplan Tourliner, Scania 
Interlink HD ja VDL FDD2.

Alakerran keskiovesta toiset raput 
ylös. Rapuissa turvallisuus huomioitu. 
Vieressä keittiö ja WC. Keskitasan-
teelta ovi kuljettajan makuupaikalle.

Alakerran klubitila, takana keittiö, WC.

Yläkerta matala, keskimukavaa 
matkustusta, kahdella eturivillä muita 
paremmat näköalat.

Kuskilla rauhallinen tila, vierestä 
aukko ”klubitilaan”, oppaan paikka ja 
eturaput yläkertaan.
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HOLLANTILAINEN VDL on puolalaisen So-
laris’n kanssa murtautunut voimalla ja ennä-
tysnopeasti perinteisten suurten eurooppa-
laisten bussivalmistajien joukkoon.

VDL on monialayritys. Sen taival bussien val-
mistajana alkoi 1993, kun VDL liitti itseensä va-
rarikon tehneen United Bus’n. DAF Bus oli 1991 
liittynyt United Bus’iin erottuaan DAF kuor-
ma-autoista. DAF Bus’sta tuli VDL Bus Interna-
tional vuonna 2003. Siihen liitettiin myös VDL’n 
1993 valloittama bussivalmistaja Berkhof Jon-
ckheere. 2003 VDL valtasi myös Bova’n, joka oli 
aloittanut bussien valmistuksen jo 1931.

Kaksikerroksinen VDL FFD2 on upea ilmestys. 
Se poikkeaa kuitenkin luonteeltaan ja ominai-
suuksiltaan kokonaan vertailutestin viidestä yksi-
kerroksesta kilpailijasta. Verrattuna Setran ja Van 
Hoolin kaksikerroksisiin, VDL FFD2 on kova luu.

Kyykyssä kulkeminen kuuluu kaksikerroksis-
ten, myös FFD2:n tarjoukseen. Alakerran käytä-
väkorkeus on sentään 1,85 m, mutta yläkerrassa 
katto tulee vastaan 1,72 m korkeudella.

Kaksikerrosbussin etu on suuri matkusta-
jakapasiteetti. FFD2:n yläkerrassa on tilaa 58 
matkustajalle. Vain 6-10 etummaista pääsee 
nauttimaan suuren tuulilasin avaamista näky-
mistä. Muille maisemat vilistävät isokokoisten 
sivuikkunoiden ohi näyttävämminkin kuin yk-
sikerroksisissa. Neljän tähden istuimet tarjo-
avat hyvää matkantekoa. Sitä piristävätosal-
taan selkänojiin istutettujen USB-liittimien 
avaamat ajanvietteet.

Alakerrassa maisemien ihailu pienistä ikku-
noista jää toisarvoiseksi. Neljä  pöytää, neljä-
viiden tähden istuinta kunkin ympärillä tekee 

VDL FDD2-141/510

alakerrasta seurustelutilan, jossa kilometrit pa-
kenevat huomaamatta hyvässä seurassa. 220V 
pistokkeet ja USB-liittimet seinissä kuuluvat 
varustukseen. Alhaalla on myös apukeittiö ja 
kohtuutilava WC. LED-valaistut askelmat  por-
taikoissa etu- ja keskioven kohdalla sekä väli-
tasanteen 90 asteen suunnanmuutos helpot-
tavat niiden käyttöä ja parantaa turvallisuutta.

LED-valaistus ylhäällä ja alhaalla on parasta luok-
kaa. Äänitaso on vaimea ja miellyttävä ajon aikana.

Kuljettaja ja opas istuvat omassa etutilassa. 
Kuljettajan työtila on parasta tasoa istuin- ja rat-
tisäätöjä myöten. Näkyvyys eteen, sivuille ja ylös 
on hyvä, ja taustapeilit sekä peruutuskamera täy-
dentävät hienosti näkyvyyttä kaikkiin suuntiin.

Ohjaus on hämmästyttävänkin täsmällinen ja 
rauhallinen huomioiden tuulen vaikutus suuriin si-
vupintoihin. Huippuluokan jarrujärjestelmä ja sii-

hen liitetty retarderi toimivat kuin ihmisen mieli. 
Ison FFD2:n ajaminen on kuin henkilöautoa ajaisi.

Vain 9,3 m3:n matkatavaratila 74 matkusta-
jalle on pienuudessaan todellinen ongelmien ai-
heuttaja. Semminkin kun pitkittäiset ylähyllyt-
kään eivät tarjoa kosolti tilaa.

Moottorina on DAF-Paccar MX13-375, 12,9 l, 
510 hv, E6. Automaattivaihteistona 12-vaihtei-
nen ZF A-tronic, 12. Vaihde 100 km/h 1230 k/min.. 
Bremsomat varusteinen retarderi yhdistetynä 
EBS:ään sekä ”viiksessä” että jarrupolkimessa. 
Polttoainesäiliöt 445+205+252 l = 902 1, AdBlue 
90 l. Ilmajousitus ympäriinsä, 8 ilmapaljetta, 8 
Koni iskunvaimentajaa, CAN ohjattu ECAS tason-
säätäjä (-60 mm, +80 mm). 3. akseli itseohjaava.

Turvavarusteina AEBS, EBS, ESC, BA, ABS, 
ASR, LDWS, FCW, DDDS.

Hinta 490 000€. Kouluarvosana 8.

Makea muotoilu, 
lajinsa ykkönen, mutta 

kuuluuko joukkoon?

Kuljettajan työpaikka hieno. Ja koostaan huolimatta kuin henkilöautoa käskisi.
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Irizar i8 ”Nordic”
IRIZAR on kärkimerkki Espanjan poikkeuksel-
lisen laajassa ja vahvassa bussiteollisuudessa. 
1889 perustettu valmistaja on Irizar Group ni-
mellä kasvanut mahtavaksi bussi-, sähkömoot-
tori-, elektroniikka- ja energia-alan teollisuus-
ryhmäksi. Se omistaa mm. toisenkin tunnetun 
bussivalmistajan, Masats´n. Ryhmään kuuluu 
seitsemän eri toimialan yritystä, 13 tuotanto-
laitosta ympäri maailmaa ja maahantuontiyri-
tykset viidessä maanosassa 90 maassa. 

Irizar on myös sähköbusseillaan vallannut 
kärkisijan Espanjan suurissa kaupungeissa.

Irizar i8 on sen uusi huipputuote, joka nyt pyr-
kii voimalla Euroopan markkinoille. Sen tärkeim-
mät mitat ovat: pituus 14,07 m, leveys 2,55 m, kor-
keus 3,98 m, tavaratila 13,5 m3, istuimia 56+1+1. 
Moottorina on Paccar-Daf MX 13,375 l, 510 hv, E6, 
vaihteisto ZF Astronic 12s + ZF Power Intarder, 
kolme ZF-akselia, Koni iskunvaimennus, Vibra-
coustic ilmapalkeet, kolmen pisteen ZF Intarder 
ja Knorr levyjarrut, ZF Bosch + VSE ohjaus.

Turvavarusteina peruutuskamera etu- ja 
keskiovikamera, tiekamera, automaattisesti 
toimiva sade- ja valotunnistin, ACC, FCW, EBS, 
AEBS, LDW, ABS-ASR ja GPS navigaattori.

Varustuksessa lisäksi Hispacold ilmastointi 
erillisinä kuljettaja-oppaalle ja matkustamolle, 
lämmitettävä tuulilasi, tummennetut ja häi-
käisysuojatut sivulasit, WC, sähkötoiminen 

käsienkuivaaja, Lavazza kahvinkeitin, USB va-
raajat, LED-valaisimet ympäriinsä sisätiloissa 
ja ulkopinnoilla.

Testeissä todettua
Ilmanvastusta pienentävä pyöristetty nuolimuo-
toinen keula (2,50 m leveä), sileät sivupinnat, hy-
vin tarkat ikkuna- ja kylkiluukkusovitukset, ta-
kaspoileri. Ylivoimaisen ketterä, kääntöympyrän 
halkaisija 23,4 m, jäykähkö ja heikohkosti palaut-
tava ohjaus, hankalasti sijoitettu käsijarruvipu, 
peilit hiukan korkealla, vasen pyyhkijä jättää le-
veästi pyyhkimättä vasemman A-pilarin sivuun, 
hyvä näkyvyys eteen ulos, LEDit ympäriinsä, kul-
jettajan työasema hyvä, helppo käsiteltävä tien 
päällä, peruutuskameran näyttö kapeahko.

Sisällä tilavat kannelliset kattohyllyt, erin-
omainen valaistus, erittäin miellyttävä väri-
maailma, laadukkaat istuimet, reunaistuimet 
siirtyvät 5 sm käytävän puolelle, yli 185 sentti-
selle kapeahkot selkänojat ja ahtaat polvitilat, 
edessä kuuluu ajossa vain tuulen suhina ja ren-
gasäänet (72-73 dB), keskellä rengasäänet (65-66 
dB), takana vain rengasäänet vaimeina (61-62 ).

Huippumukavuus matkustajille, mahtava 
kokonaisuus kuljettajalle. Kouluarvosana kii-
tettävä 9. Hinta 290  000 € alkaen. ”Nordic” 
ruostumattomasta teräksestä ja ”Arctic” va-
rusteilla 390 000 €. 

V-muotoinen keula, 
pyöristetty muotoilu, 

tarkat sovitukset lupaa-
vat pientä ilmanvastus-

ta. Makea silmälle.

Matkustusmukavuus, viihtyisyys, valais-
tus, tavaratilat huippuluokkaa.

Kuljettajan työpaikka ja toimintaedellytyk-
set ykkösluokkaa. Oppaalla ahtaanlaista.

Mahtavat tavara- 
ja huoltotilat.
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Mercedes-Benz Tourismo M/2
TOURISMO on jatkokehitelmä toisen polven 
Tourismosta. Itse asiassa sen juuret menevät aina 
1980-luvun 0 303:een. Siitä kehittyi 1992 0 340, 
edelleen 1994 O 350 Tourismo, jota edusti myös 0 
404. Tämä ”ensimmäisen” sukupolven Tourismo 
sai merkittävän kasvojenkohennuksen vuonna 
2000, mutta vasta 2006 ilmestyi selkeästi toisen 
sukupolven Tourismo. Samalla tuotiin markki-
noille Tourismon ”karvalakkimalli” Travego.

Tänä vuonna massiivisella myyntipanostuk-
sella esitelty Tourismo RHD kuvataan Travegon 
ja Tourismon yhdistelmänä. Sen myötä Trave-
gon valmistus on päättynyt. ”Uusi” Tourismo 
RHD ON 2-akselisena 12,3 tai 13,1 metrinen ja 
3-akselisena 13,1 tai 13,9 metrinen ”All Rounder” 
(Mersun oma luonnehdinta) eli monitoimibussi. 

Vertailutestiin Mersu oli tuonut 13,1 m pit-
kän 2-akselisen merkinnällä Tourismo M/2 tu-
risti-  ja pitkän matkan linjaliikenteeseen. Le-
veys 2,55 m, korkeus 3,68 m.Moottori 10,7 l OM 
470, E6, 428 hv. Vaihteisto GO 250-8 Power-
shift. Etuakseli ZF, taka-akseli MB RO440. Oh-
jaus Bosch, jarrut Knorr. Polttonestesäiliö 480 
l. Turvavarusteet vakiona SPA, ASR, BAS, DBL, 
ENR, FCG, TSE, ART, ABA4 ja lisävarusteina mm. 
AtAs, PPC, EDF,CMC, lisä stop&go, start-off  as-
sist, sade/valotunnistin, laaja peruutusvalais-
tus, minikeittiö, WC vesi/kemiallinen huuhtelu.

Tourismo M/2:n vahvin ominaisuus on sen 
turvajärjestelmät jalankulkijatutkaa myöten. 
Niissä ei ole säästetty. Mitään merkitsevää tek-

nistä kielteistä siinä ei löydy. Tourismo ei ole  
”yhdentekevä”.

48+1+1 istuimella se tarjoaa pitkällekin mat-
kustajalle riittävästi polvitilaa. Joka istuinpa-
rilla on 230V ja UBS-varaukset vahvan Wifin 
lisäksi. Istuimet tarjoavat mukavaa matkaa. 
Matalat selkänojat eivät ole turvallisimpia 
vaikka tarjoavat matkustajille parempaa näky-
vyyttä eteenpäin. Avohyllyt, ei erityisen tilavat, 
katon rajassa, ja mahan alla sopuisasti matka-
tavaratilaa 10,9 m3. Sisätiloissa on edessä ja ta-
kana erilliset ilmastointijärjestelmät, jolla taa-
taan takaosaankin tasainen hyvä lämmitys ja 
ilmankierto. Äänitaso on alhainen, hiukan mö-
reä, edessä 65-66 dB, keskellä 64-65 ja takati-
loissa 63-64.  Sisätilojen värivalikoima on tylsä, 
vanhahtava keltaisine valaistuksineen.

Kuljettajalle Tourismo M/2 on helppo, hyvä kä-
siteltävä. Korvaan osuu pieni vinkuva ääni jos-
tain. Taustapeilit avaavat laajaa näköalaa alas 
ja taakse. Tuulilasin pyyhkijä jätti leveän pysty-
kaistaleen pyyhkimättä oikean A-pilarin kylkeen, 
johon luvattiin parannus. Moottorilla on vahva 
vääntö ja vaihteisto toimii pehmeästi.  1150 k/
min. kuljettaa tasaista 100 km/h.  Jarruihin on 
yhdistetty pehmeästi toimiva moottori- ja pa-
kokaasujarru. Erillinen retarderivipu on tarjolla 
siihen tottuneelle. Kääntyvyys on erinomainen. 

Uudistettu Tourismo M/2 oli huippulaadukas 
ja harmaan yllätyksetön. Hinta 290 000€. Kou-
luarvosana 8 1/2.

Paras keittiö takaa matkustusmuka-
vuutta.

Korkeatasoiset istuimet ja valoisuus 
valttia, avohyllyt.

Hyvä 
työpiste, 
helppo 
käsiteltävä, 
paras turva-
varustus.

Vaatimaton ulkomuoto, 
kasvojenkohennus.
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Neoplan Tourliner
NEOPLAN bussitehtaan juuret ulottuvat aina 
vuoteen 1854 Ernst Auwärterin perustamaan 
vaunuverstaaseen. Poikansa Gottlob Auwärter 
aloitti 1920-luvulla koritehtaan Stuttgartissa ja 
tuli pian tunnetuksi linja- ja kuorma-autojen ko-
rittajana. Loistokkaat linja-autot tulivat Auwär-
terin tunnuksiksi. Neoplan (uusi suunnittelu) 
nimi syntyi 1953 ja sen mukana alati edelläkäyvää 
kori-, alusta-, tekniikka- ja muotoilutoteutusta 
itsekantavista koreista panorama-lasitukseen, 
ilmajousituksesta erillisjousitukseen ja kaksi-
kerrosbusseihin. 1960 syntyi ensimmäinen len-
tokenttäbussi. Pian sen markkinaosuus oli 90%.

Raju kasvu, laaja mallisto, uudet tehtaat Af-
rikkaa ja USA:ta myöten vaati veronsa. 20.6.2001 
MAN otti Auwärterin haltuunsa ja syntyi 
Neoplan Bus GmbH. Vuonna 2003 esiteltiin MAN 
Lions Coachin pohjalta tehty Neoplan Tourliner. 

Uusi Neoplan Tourliner seuraa vasta esitel-
lyn loistokkaan MAN Lions Coachin vanavedes-
sä sitä hiukan ”kansanomaisempana” mallina. 
Yli 370 kpl on myyty alle vuodessa.

Tourliner on 12,113 m pitkä, 2,55 m leveä, 3,870 
m korke, moottorina MAN D2676 LOH, 420 hv 
E6, vaihteistona 12-vaihteinen MAN TipMatic 
ja ZF Intarder 3 ja MAN Eff icientCruise ja Ef-

ficientRoll, jousituksena ECAS elektronisesti 
ohjattu ilmajousitus, PCV iskunvaimentimet, 
VSG tuulilasi (näkymätön lämmitysjärjestel-
mä), LED-valot ympäriinsä ulko-ja sisätiloissa.

Turvajärjestelmiin kuuluu elektroninen jarrujär-
jestelmä ja ABS, ASR, BA jarruavustin, DSP, ROP, 
ACC, LGS, EBA, MAN AttGuard vireysvalvonta, RLS 
sadetunnistin, TPM rengaspainevalvonta, peruu-
tuskamera, savuvaroitin WC:ssä ja tavaratilassa.

Tavaratila on 8,7 m3 ja ylähyllyissä tilaa 2,1 m3. 
Istuimia on 40 + minikeittiö ja WC (tai 2 kpl 

nelinistuttavaa pöytää tai 2 pyörätuolipaikkaa) 
+1+1. Matkustajille on kolme 19 tuuman kuva-
ruutua, WiFi ja USB liitännät joka matkustajalle.

Äänetön kulku 100 km/h nopeudella (1100 k/
min) ällistytti. Edessä 69-70 dB, keskellä 65-66 dB 
ja takasillalla 64-65 dB oli mittarilla MB Tourismon 
luokkaa, mutta äänen ”väri” oli hiljaisempi. Plus-
sia saivat lisäksi oppaan langaton mikki, hienos-
ti sijoitettu tartuntakahva keskioven yläpuolella, 
upeasti toimiva jousitus, isot ikkunat ja valoisat 
sisätilat, miellyttävä sisävalaistus, mukavat istui-
met, väljät polvitilat, säädettävät niskatuet.

Myös kuljettajan plussalista on pitkä: sel-
västi erottuvat punaiset ovien avaus/sulku-
kytkimet, lähes rajattomasti säädettävä ja 
huippumukava kuljettajan istuin, jokaiselle kul-
jettajalle istuva ratin asento, vaihteiston jono-
ryömintänopeus, portaattomasti ja johdon-
mukaisesti toimiva retarderi, hienosti toimiva 
etuakselijousitus, huippumakoisa ajettava ja 
käsiteltävä. Löytyi sentään pieni miinuskin: 
ohjaus tunsi avoimilla tieosuuksilla sivutuulen.

Hinta 265 000€. Kouluarvosana kiitettävä 9 
½. Puolen pisteen ero Irizar i8:aan verrattuna syn-
tyy hintaerolla ja Suomen VW/MAN:n välttävillä 
myynti-, huolto-, korjaamo- ja varaosapalveluilla.

Tilava isokokoisellekin, ”matkamukavat” 
istuimet, säädettävät niskatuet, tilavaa 
kannellista ja kannetonta ylähyllyä.

Ovela, hyvin varustettu minikeittiö, kannellinen ylähylly. Paras kuljettajan työpiste, paras käsiteltävä ja ajettava.

Pyöristetyt muodot, 
hyvä silmälle, huippu-

hyvät käsiteltävä.
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