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Smart on kuin auton
puolikas – äkkiä katsoen
pieni päältä ja pieni
sisältä. Mutta kun siihen
tutustuu tarkemmin,
joitakin ennakkokäsityksiä on pakko muuttaa.
Mihin suuntaan?

K

JARMO SUKAVA
MATTI VUORIMAA ja
JARI KUJALA, kuvat
TM-TYÖRYHMÄ, tekninen avustus
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aikki alkoi siitä, kun
sveitsiläinen kellotehtailija ja saksalainen autokonserni suunnittelivat
toisistaan
tietämättä
kaksipaikkaista kaupunkiautoa. Oikeastaan – tällä hetkellä maailman
suurimman kellotehtaan Swatchin
omistaja – Nicholas Hayek oli ideoinut auton hieman samoista lähtökohdista ja samoille ostajaryhmille kuin kuuluisat sveitsiläiset
kellonsakin. Mercedes City Car
(MCC) -projekti puolestaan eteni
yhtiölle ominaisella tarkkuudella
keskittyen vähentämään autoilun
tuomaa painetta taajamissa esimerkiksi pysäköintitilan ja päästöjen optimoimisella.
Yhteistyö käynnistyi tasaosuuk-

silla fifty-fifty ja valmistusta varten
perustettiin oma huippumoderni
tehdas Ranskaan, aivan Saksan rajan tuntumaan. Hambachiin hakeutui myös suuri joukko alihankkijoita sillä seurauksella, että tätä
valmistuspaikkaa alettiin merkittävän työllistäjänsä mukaan kutsua
Smart-Cityksi.
Jostakin syystä Hayekin ja Mercedeksen yhteistyö kariutui ja tilalle tuli Ranskan valtio pienemmällä
osuudella, kunnes toiminta siirtyi
kokonaan Mersun hallintaan. Eli
nykyisin Smartin omistajana on
DaimlerChrysler-yhtymä.
Smartin startti ei ollut helppo. Se
oli kokonaan puhtaalle paperille
piirretty – siinä ei ollut yhtään ennestään tunnettua, jostakin muus-

ta automallista kotoisin olevaa
osaa, se oli suunnattu uudelle käyttäjäkunnalle, se edustaa uutta kokoluokkaa ja valmistetaan uusissa,
kaikin puolin kalliissa tiloissa. Sen
hallittavuudessa esiintyi ongelmia,
ja kun kiusallisia kuvia loskaisella
moottoritiellä pyllylleen heittäytyneestä Smartista levisi ympäri Eurooppaa, tarvittiin uutta suunnittelua, aikataulut pettivät ja kassavirrat näyttivät negatiivisilta.
Kun toiminta käynnistyi, oli vuosi 1994, auto esiteltiin 1997 ja varsinainen sarjatuotanto käynnistyi
heinäkuussa 1998.

Kori ja varusteet
Ensimmäiset autot olivat umpikorisia ja taakse oli sijoitettu 33 kW:n
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tarkoittaa kyynärpää tuntumaa ainakin leveäselkäisille. Näkyvyys on
hyvä eteen ja sivuille, mutta taakse
on umpinaisten kulmien takia vaikea nähdä. Tämä tilanne tulee esille tavallisissa pysäköintitilanteissa.
Kun katto on alhaalla, se puolestaan rajoittaa näkyvyyttä lähialueelle auton taakse.
Tavaratilaa voi sanoa liioittelematta pieneksi (140 l), mutta parempi sekin on kuin ei mitään. Kun
etuistuimen selkänojan saa kaadetuksi eteen vaakatasoon, niin tilaa
onkin huomattavasti enemmän, ja
Smartiakin voi kutsua monikäyttöautoksi

Moottori ja voimansiirto

(45 hv) kolmisylinterinen ahdettu
voimanlähde ja kuusinopeuksinen
vaihteisto. Yhteispaineruiskutteinen diesel tuli pari vuotta sitten
syksyllä – ja nyt päästään asiaan –
kangaskattoinen cabrio viime vuoden helmikuussa.
Siinä on myös kolmisylinterinen
ahdettu moottori, mutta tehoa on
nostettu 40 kW:iin ja tarjolla on lyhytaikaisiin ohituksiin vielä ylimääräinen voimalatinkikin, overboost.
Smartin kori on terästä ja muistuttaa olemukseltaan kananmunan kuorta, kun päällykset kuoritaan pois. Se on rakenteeltaan yllättävän vahva. Tästä kertoo esimerkiksi törmäyskoe, jossa Smart
ajetaan kulmittain nokikkain C-sarjan Mercedeksen kanssa.

»Pintapellit» ovat muovia ja niitä
voi hankkia valmiiksi maalattuina
ja vaihtaa kulloisenkin asukokonaisuuden tai mielialan mukaan jopa
tunnissa.
Varustetasoja on kolme: Pure,
Pulse ja Passion. Siitä, mitä kaikkea
kukin varustelu pitää sisällään, on
mahdoton tehdä pitävää luetteloa,
koska versiot eri maissa poikkeavat
hieman toisistaan ja tällä hetkellä
»virallisia Suomi-versioita» ei ole,
koska ei ole myöskään virallista
maahantuojaa. Luultavasti useimmat autot Suomeen on tuonut entinen jyväskyläläinen, nykyinen
kuopiolainen, Mersuihin erikoistunut Demec Oy, joka on nyt lopettanut tuonnin. Helsingin Bouncerpalvelut Oy jatkaa Smartien kanssa

pyrkien pitämään joitakin esittelyautoja liikenteessä ja toimittamalla
autot tilausten perusteella. Veholle
(Daimler) sen paremmin kuin AroYhtymällekään (Chrysler) Smartin
edustusta ei ole tarjottu, koska valmistaja ei ole nähnyt tarpeelliseksi
aloittaa tässä vaiheessa myyntiä
Pohjoismaihin. Sen sijaan on keskitytty potentiaalisiin suuriin kaupunkeihin Keski-Euroopan maissa
ja Japanissa.
Testissä ollut auto on nostoalan
palveluista tutun Janneniska Oy:n
Ruotsista tuoma yksilö.
Istuimilla on tilaa hämmästyttävän paljon muihin suuntiin, paitsi
sivusuunnassa. Smart on 15 senttiä
kapeampi ovien kohdalta kuin
eräät tavalliset perheautot, ja se
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Kolmisylinterinen moottori on
Mercedeksen suunnittelema ja mitoitettu vain Smartia ajatellen. Se
muistuttaa jo asentonsakin puolesta melkoisesti pikku-Mersun eli
A-sarjan moottoria, mutta mitoitus
on erilainen.
Rakenteessa yhdistyvät arkisuus
ja eksotiikka. Venttiileitä on kaksi
sylinteriä kohti, ja niitä käyttelee
yksi yläpuolinen nokka-akseli. Sylinterinkansi ja lohko ovat kevytmetallivalua ja moottorin muutkin
osat on suunniteltu kevyiksi. Punnitus kertoo dieetin onnistuneen –
59 kiloa ei ole paljon vakioauton
moottorin painoksi.
Smartin moottori tuottaa 40 kW
(55 hv), mikä merkitsee 599 cm3:n
iskutilavuudesta laskettuna lähes
91 hv:n litratehoa. Vapaastihengittävän moottorin kohdalla puhuttaisiin jo lähes kilpamoottorista,
mutta ahtimen avulla tuo taso on
helppo saavuttaa. Smartissa on
Garrettin GT12 -»microturbo», joka
on tunnetun yhtiön valmistamista
pakokaasuahtimista toiseksi pienin. Se on vesijäähdytetty ja ennen
moottoria on myös ahtoilman
jäähdytin, joka tunnetusti lisää
myös tehoa.
Polttoaineensyöttö ja moottorinohjaus on luonnollisesti elektronisesti toteutettu ja näiden avulla
ohjelmaan on lisätty myös ylimääräinen tehoannos esimerkiksi ohituksia varten. Maksimivääntö (80
Nm) saadaan lyhyeksi hetkeksi
nostettua kymmenellä prosentilla
eli 88 Nm:iin. Tämä »overboost» on
tarvittaessa saatavissa kierroslukujen 2 500–4 000 r/min välillä, kun
väännön huippu muuten on tarjolla 2 000–4 500 r/min alueella eli
turboahdettujen tapaan erittäin
laajalla kierroslukualueella.
Vaihteisto on omalla tavallaan
erikoinen. Se on periaatteessa ihan
tavallinen kolmivaihteinen, mutta
ylimääräisellä hammaspyöräparilla
toteutettu »kertoja» tekee siitä
kuusivaihteisen. Se, että puhutaan

Tekniikan Maailma 12/2001 쏔 141

2

3

1
6

4

5

7
10

8

9

142 쏔 Tekniikan Maailma 12/2001

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.

1. OHO, täällähän onkin tilaa! Tilaa
on jopa runsaasti, paitsi auton kapeuden vuoksi sivusuunnassa. Etäisyys tuulilasiin on yhtä suuri kuin
monissa kookkaina pidetyissä autoissa. Istuimet ovat tukevat, mutta
kaupunkiajoa silmällä pitäen laimeasti muotoillut.
2. KOJELAUTA on mahdollisimman
perinteinen, mutta väreillä ja yksityiskohdilla modernisoitu. Matkustajan istuimeen on saatavissa alkuperäisvarusteena kahden kokoisia
lastenistuimia – vauvasta 13-kiloiselle, ja tätä painavammille kookkaampi versio.
3. VAIHDEKEPIN vieressä on katonavausmekanismin katkaisin. Katto
on helppo avata ja sulkea. Se laskostuu moottorivoimalla katon
takareunaan ja haluttaessa lihasvoimalla vielä alas hattuhyllyn tasolle. Auton käynnistykseen ei
pelkkä virta-avain riitä, vaan onnistuakseen ensimmäistä kertaa kahdeksan kymmenestä joutuu turvautumaan omistajan käsikirjaan.
4. ja 7. MOOTTORITILAAN ei paljon
yläpuolelta näy. Siellä on kuitenkin
paljon A-Mersun moottoria ulkonäöltään muistuttava kolmisylinterinen paketti, jossa on turboahdin ja
kuusinopeuksinen vaihteisto jatkeena. Nyt tehoa on 40 kW (55 hv),
mutta eurooppalaiset virittäjät
tarjoavat halukkaille jo liki 100
hv:n versioita. Hoh hoh!
5. IRROTETTAVILLE katon sivukaarille löytyy mainio säilytyspaikka
tavaratilan kannen sisältä.
6. KONTIN pohja näyttää suurelta,
kun kansi on alaslaskettuna, mutta
kyllä sinne sopii yhtä ja toista, kun
tilan olemassaolon vain tiedostaa.
Hattuhyllyn tasolle mitattuna tilaa
on 140 litran verran ja matkustajanistuimen selkänojan eteen kaatamalla enemmänkin.
8. KULJETTAJAN istuimen alla on
salalokero ja toisella puolella on
tila CD-levyjen vaihtajalle.
9. SMART osoittaa, että cityautoonkin saadaan hyvät valot, jos valmistaja niin haluaa. Varsinkin lähivalo
on mainio – niissä on leveyttä ja
kantamaa riittävästi. Pesurit puuttuvat.
10. TÄSSÄ vaiheessa itseään taitavana pitävä kuljettaja on jo menettänyt Smartinsa hallinnan, vaikka
normaalipituisilla autoilla oikaisumahdollisuus olisi vielä olemassa.
Ohjelmassa seuraa – kuvan ulkopuolella – pyörähtäminen. Rata on
Riihimäellä: sileän graniittipinnan
päällä on puhdasta vettä, ja kitka
vastaa erään sorttista jääpintaa.

automaattivaihteistosta, ei tarkoita
sitä, että Smartissa olisi automaattivaihteisto. Vaihteisto on perinteinen mekaaninen, mutta vaihteensiirto hoidetaan sähköisesti, samoin kytkimen käyttö, joka sekin
on periaatteessa samanlainen kuin
normaaleissa käsivaihteisissa autoissa. Mutta kytkinpoljintahan
Smartissa ei ole. On vain kaasu- ja
jarrupoljin.

Toiminta lyhyesti
Kun kuljettaja painaa jarrua ja
työntää vaihdekeppiä kevyesti
eteenpäin, sähköhydrauliikka avaa
kytkimen ja ykkösvaihde kytkeytyy
sähkön voimalla. Kun painetaan
kaasua, kytkin sulkeutuu ja auto
lähtee liikkeelle. Seuraavassa vaihdossa tulee mukaan korostuneesti
myös sähkövälitteinen kaasupoljin.
Kuljettajan painaessa keppiä jälleen eteenpäin (vaikka kaasupoljin
olisi lattiaan painettuna) moottorin kierrokset laskevat, samaan aikaan kytkin aukeaa ja vaihde kytkeytyy. Sen jälkeen kierrokset jälleen nousevat.
Vaihtaminen tapahtuu melko hitaasti, joskus nykäisemälläkin, ja
kaasupolkimella vaihtoa voi pehmentää, mutta ei nopeuttaa.
Edellisellä toiminnolla on nimi,
se on Softip. Softouch tarkoittaa
sitä, että vaihdekepin nupista löytyy katkaisin, jolla vaihteisto toimii
vielä automaattisemmin. Nyt kuljettajalta riittää päätös, eteen tai
taakse, ja sen jälkeen vaihteet loksahtelevat päälle keppiin koskematta. Yhtäältä automatiikka helpottaa olemista, mutta Smartin
»automaattivaihteisto» vaatii kyllä
melkoisen annoksen ymmärtämystä ja opiskelua, jotta sen kanssa pärjää luontevasti.
Varsinkin hitaasti ajettavissa risteyksissä vaihteiston automaattivalinta ei ole johdonmukainen. Jos
kaasua joutuu keventämään risteystä lähestyttäessä, vaihteisto
saattaa vaihtaa pykälää suuremmalle – ja kun kuljettaja huomaa
reitin olevan selvä ja painaa kaasua, niin auto ei lähdekään odotetulla tavalla. Kaasun painaminen ja
odotus tuovat kyllä halutun vaihteen, mutta siihen kuluu aikaa ja tilanne risteyksessä on kenties jo
ehtinyt muuttua. Jos pysähdytään,
vaihde on saman tien ykkösellä
uutta lähtöä varten.
Eräissä autoissa käytetty portaaton CVT-automaattivaihteisto sopisi Smartiinkin paremmin kuin hyvin, ja ehkä sellainen vielä joku päivä nähdäänkin.
Kiihtyvyyslukuja katsottaessa
voisi päätellä, että Smart on auttamattoman hidas. Arkipäivän liikenteessä se on kuitenkin suorastaan

hämmästyttävän ripeä. Jälleen kerran huomataan liikkeelle lähdöissä,
että automaatista on apua, vaikka
se toimisi hitaamminkin. Huippunopeus ei kerro sekään auton reippaudesta, koska valmistaja on rajoittanut sen 135 km/h nopeuteen
ja varmasti ihan aiheesta.
Smartin ilmanvastuskerroin on
0,37, ja se painaa kokoisekseen
paljon, peräti 755 kiloa, joten näistä löytyy selitys siihen, miksi polttoaineen kulutus ei kaikilla nopeuksilla ole kolmen litran tasossa.
Koeajon keskimääräinen kulutus
oli 5,6 litraa sadalle kilometrille, joten vähällä Smart loppujen lopuksi kulkee.

Alusta ja ajettavuus
Alustarakenteiden osalta Smart on
kuin katkelma sarjasta »Väistyvät
akselirakenteet henkilöautoissa».
Edessä on poikittainen lehtijousi.
Se on muovia, ja samanlaiseen törmää enää vain Corvette-urheiluautoissa. Joskus 1960-luvulla Fiat 600
lienee tunnetuin tämän tyylisuunnan edustaja.
Takana on DeDion-akselisto. Se
on 1800-luvun lopulla keksitty
idea, jossa vetopyörästö koteloineen kiinnitettiin koriin, jolloin jousittamaton massa keveni, mutta
muuten jäykän taka-akselin edut
säilytettiin.
Kuten alussa todettiin, Smartilla
oli tiettyjä stabiliteettiongelmia, ja
niiden seurauksena pyörät ovat
huomattavasti koria leveämmällä
ja takapyörien kulmissa on kallistuksia samaan tapaan kuin kilpaautoissa. Edessä on 145/65-15pyörät ja takana 175/55-15. Varusteisiin lisättiin myös luistonestojärjestelmä ja ajonvakautusjärjestelmä, ABS-jarrut ovat kuuluneet
Smartiin jo alusta lähtien.
Sileällä asfaltilla lipuessa Smart
kulkee riittävän elastisesti, eikä sen
kokoa pysty takapuolituntumalla
päättelemään. Nupukivetyksellä
varsinkin etujousitus pompottaa
niin, että koko auton keula näyttäisi olevan mukana. (Vuoden 2001
malleissa eteen on muutettu kierrejouset.) Maantiellä aina 100 km/
h nopeuteen saakka pikku-Smart
kulkee yllättävän mukavasti, ja jousituskin toimii paremmin. Tämä
kuitenkin sillä ehdolla, ettei sivutuulta ole mainittavasti. Moottoritiellä sivuttaiset puuskat tempovat
auton keulaa terävästi ja tässä tilanteessa vauhtia on syytä pudottaa. Tyynellä kelillä 120 km/h nopeuskaan ei tuota ongelmia, jos
tien pinnassa on pitoa.
Soratiellä alkoivat lyhyen auton
erityispiirteet hahmottua. Kävi ilmi,
että takapyörien lähtiessä luistoon
joku valvontajärjestelmä katkaisi
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vedon eli takapyörien ja moottorin
välisen yhteyden. Vaikka Smartilla
ei olisi pystynyt ajamaan sorakaarteita näyttävässä sladissa lyhyen
akselivälin takia muutenkaan, niin
voiman katkaiseminen yllättäen
toi melkoisen voimattomuuden
tunteen kuljettajallekin.
Kävimme Riihimäen ajoharjoitteluradalla varmistamassa asian.
Dramatisoimatta yhtään voi sanoa,
että Smart on täysin pitelemätön,
kun pinta on riittävän liukas. Siihen
eivät mitkään vastaohjaukset ehdi
vaikuttaa, ei edes, vaikka tilanne oli
jo etukäteen tiedossa. Saati sitten,
kun asiat etenevät yllättäen. Hallittavuutta luistoissa ei yhtään paranna se seikka, että ohjauspyörän
kierroksia on laidasta laitaan kokonaiset neljä, kun pikkuautoihin riittää yleensä kolme.

Lopuksi
Smart on rohkean, varakkaan ja järkevän ihmisen auto. Rohkeutta tarvitaan siihen, että on ainakin vielä
toistaiseksi alituisen huomion kohteena. Kun auton pysäyttää minne
tahansa ihmisten ilmoille, keskustelun aihe on taattu. Useimpia kiinnostaa tietää, mikä auto tämä oikein on, mutta kaikki eivät suhtaudu Smartiin positiivisesti ja sitä
joutuu myös ikään kuin puolustelemaan. Ujoille ihmisille Smartin
huomioarvo voi olla kiusallista.
Varakkuus on sitä, että on varaa
ajaa näinkin pienellä ja kenties
sympaattisella, mutta vähemmän
komealla autolla. Todennäköisesti
tallissa on valikoimaa muita ajoja
varten. Viimeisillä markoillaan autoa ostava tuskin tyytyy tällaiseen
autonpätkään, vaikka saisi sillä
ajonsa hoidettuakin. Smartit maksavat Suomessa halvimmillaan
119 500 mk ja Cabrio dieselmoottorilla 208 500 mk, joten on mistä
valita.
Järkeä kysytään tilanteessa, jossa
Smartin ominaisuuksista ja mahdollisuuksista päätetään. Se ei ole
joka kelin auto, ei todellakaan. Siinä, missä ihmiset valitsevat jalkineensa kelin mukaan tai hyväksyvät veneilykauden kestävän vain
osan vuotta, samalla tavalla pitäisi
suhtautua myös Smartin ympärivuotiseen käyttöön.
Yksi on kuitenkin varma. Smart
on autoksi niin erikoinen pätkä,
että jää takuulla autoilun historiaan, ja siihen vain harvat autot pystyvät.
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Smart Cabrio&Passion
Valmistaja: Micro Compact Car GmbH, Renningen, Saksa
(hallinto)
MCC France SAS, Hambach, Ranska (kokoonpano)
Maahantuoja: Helsingin Bouncer-Palvelut Oy, Heikkiläntie
4, 00210 Helsinki, puh. 040 722 5552
Hinta: 196 500 mk (koeajoauton lisävarusteet; CD-vaihtaja
(16 levyä, 1 690 mk)
Takuu: 3 vuotta/40 000 km, 6 vuoden puhkiruostumattomuustakuu
Ensihuolto: 5 000 km
Huoltokuponkivihko: tila 16 huoltoleimalle
Käsikirja: 120-sivuinen, saksankielinen
Liikennevakuutusluokka: 12
Autovakuutusluokka: 03
MOOTTORI
Sijoitus, toimintatapa ja muoto: taakse poikittain sijoitettu
nelitahtinen kolmisylinterinen ahdettu rivimoottori
Sylinterimitat: halkaisija 63,5 mm, iskunpituus 63,0 mm
Iskusuhde:0,99
Iskutilavuus: 599 cm3
Puristussuhde: 9,5
Suurin teho: 40 kW (54 hv)/5 250 r/min
Suurin vääntömomentti: 88 Nm/2 500–4 000 r/min
Keskimääräinen männännopeus: 11,0 m/s (5 250 r/min)
Ominaisteho: 66,8 kW/l (90,8 hv/l)
Sylinteriryhmä: kevytmetallia
Kampiakseli: laakeroitu neljällä runkolaakerilla
Sylinterinkansi: kevytmetallia
Venttiilikoneisto: kahteen riviin sijoitetut venttiilit, kaksi
venttiiliä sylinteriä kohden, sylinterinkanteen sijoitettu
ketjukäyttöinen nokka-akseli, hydraulinen välystentasaus
Jäähdytys: nestejäähdytys, paisuntasäiliöllä varustettu painejäähdytin, termostaatti, sähkötuuletin
Moottorinohjausjärjestelmä: elektronisesti ohjattu polttoaineen monipistesuihkutus- ja sytytysjärjestelmä (2
syt.tulppaan/sylinteri), Garret GT12 -ahdin, ahtoilmanjäähdytin, happitunnistin, kolmitoimikatalysaattori, oktaanitarve 95E
Sähkölaitteet: 12 V/35 Ah:n akku, 40 A:n vaihtovirtalaturi,
NGK BKR6 EKE -sytytystulpat
VOIMANSIIRTO
Kytkin: kuiva yksilevykytkin, lautasjousi, sähköhydraulikäyttö
Vaihteisto: kuusivaihteinen (2x3) vaihteisto automaattitoimisella ja käsivalinnaisella vaihteensiirrolla, lattialle sijoitettu vaihteenvalitsin, takaveto
Vetopyörästö: lieriöhammaspyörät, välityssuhde 4,208/
1,667
Kokonaisvälityssuhteet: I: 14,203, II: 10,310, III: 7,407, IV:
5,625, V: 4,083, VI: 2,933 ja P: 12,888
ALUSTA
Rakenne: itsekantava teräskori
Etujousitus: erillisjousitus, joustintuet, poikittaiset kolmiomalliset alatukivarret, kallistuksenvaimennin, poikittainen lehtijousi, putki-iskunvaimentimet
Takajousitus: jäykkä taka-akseli (DeDion), pitkittäistuki
edessä keskellä, poikittaistuki, kallistuksenvaimennin,
kierrejouset, putki-iskunvaimentimet
Ohjausvaihde: hammastanko
Jarrut: lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä (Bosch 5.3), kaksipiiriset nestejarrut (ristikkäiset piirit), alipainetehostin,
edessä levyjarrut (halkaisija 280 mm), takana rumpujarrut (halkaisija 203 mm), elektroninen jarruvoimanjako,
takapyöriin vaikuttava mekaaninen seisontajarru
Pyörät: edessä 145/65 R15 ja takana 175/55 R15, edessä 4 J
x 15- ja takana 5,5 x 15 -kevytmetallipyörät, 3 pulttia
KORI JA VARUSTEET
Korimalli: kolmiovinen hatchback
Rekisteröity Suomessa: kahdelle henkilölle
Verhoilu: istuimet kangasta ja muovia, katto kangasta ja
muovia, ovet ja seinät kangasta ja muovia, kuljettajan
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matto kangasta ja muovia, etumatkustajan ja takatilan
matot kangasta, tavaratilan seinämät kangasta ja muovia, lattialla kangasmatto
Lämmityslaite: raitisilmalämmityslaite, 4 säädintä, 3-nopeuksinen puhallin, kojelaudassa 3 suunnattavaa tuuletusja lämmityssuulaketta, huurteenpoistosuuttimet etusivulaseille, mahdollisuus sisäilman kierrättämiseen
Lasinpyyhkimet: kahdella nopeudella ja tihkuajoituksella
varustetut sähkökäyttöiset lasinpyyhkimet
Lasinpesulaite: kaksi pyyhkimiin sijoitettua kaksoissuutinta, pesu-pyyhinautomatiikka
Takalasinpyyhin: Mittarit: nopeusmittari (0–140 km/h), yhdistetty digitaalinen matkamittari ja välimatkamittari satametriosoituksella, polttoainemittari, lämpömittari
Merkki- ja varoitusvalot: lataus, öljynpaine, moottorielektroniikka, seisontajarru ja jarrujärjestelmä (jarruneste),
ABS-jarrujärjestelmä, kaukovalot, suuntavilkut (1 kpl),
nelivilkku, sumuvalot, takasumuvalo, turvatyynyjärjestelmä, vaihteenilmaisin, ajonestojärjestelmä, ajonvakautusjärjestelmä
Työkalusarja: hinaussilmukka
Muut vakiovarusteet: kaksi häikäisysuojaa, oikealla ehostuspeili, 2 ovilokeroa, keskikonsolissa 3 avointa lokeroa ja
mukiteline (2 kpl), keskikonsolissa kolikkopidike, kojelaudassa kolme avointa lokeroa, kojetaulun päällä kaksi tavarahyllyä, tavaratilassa kaksi kannellista lokeroa, kuljettajan istuimen alla lukittava lokero, 2 kyynärnojaa, savukkeensytytin ja tuhkakuppi, valosummeri, sähkötoiminen
ajovalojen korkeussäätö, kaukovalovilkku, peruutusvalo,
sumuvalot, takasumuvalo, 2 sisävaloa ovikytkimin ja viiveellä, karttavalo, lukuvalo, sisältä säädettävät ovipeilit,
sähkötoimiset ikkunannostimet, yksiavainjärjestelmä
kauko-ohjatulla keskuslukituksella, kojelaudassa keskuslukituksen katkaisin, portaattomasti säädettävät etuistuimien selkänojat, eteen taittuva oikeanpuoleinen selkänoja, jonka päällä mukiteline, edessä pääntuet, turvavöiden kiristimet, sähkötoimisesti avautuva ja sulkeutuva
kangaskatto, irrotettaville kattopalkeille säilytyslokerot
tavaratilan kannessa, 2 turvatyynyä, ABS-jarrut, ajonestojärjestelmä, ajonvakautusjärjestelmä, sävylasit, digitaalinen kello, RDS-radio/kasettisoitin sekä katsastuksessa
vaadittavat varusteet
HUOLTO
Polttoainesäiliön tilavuus: 22 l
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 4,2 l
Moottorin öljytilavuus: 3,2 l
Voimansiirron öljytilavuus: 2,5 l
Moottorin öljynvaihtoväli: 15 000 km
Voimansiirron öljynvaihtoväli: 60 000 km
Renkaiden ilmanpaineet: edessä 1,6 bar, takana 2,5 bar
MITAT
Akseliväli: 1,812 m
Raideleveys: edessä 1,272 m ja takana 1,354 m
Pituus: 2,500 m
Leveys: 1,537 m
Korkeus: 1,549 m
VALMISTAJAN ILMOITTAMA EU-KULUTUS
Kaupunkiajo: 6,1 l/100 km
Maantieajo: 4,3 l/100 km
Yhdistetty: 4,9 l/100 km
CO2-päästö: 118 g/km

KOEAUTO
Matkamittarin lukema koeajon
alkaessa: 12000 km
Koko koeajomatka: 1450 km
Kesärenkaat: Continental ContiEcoContact EP
Takana 175/55 R15 77T, edessä 145/65 R15 72T
KOEOLOSUHTEET
Mittauspäivä: 16.6.2001 Lämpötila: +18°C
Ilmanpaine: 1012 mbar Suhteellinen kosteus: 42% Tuulen nopeus: 3 m/s
Ajorata: kuiva asfaltti
Oma- Koeajon
paino
aikana
Paino kg:
755
925
Tehopaino kg/kW:
18,9
23,1
Tehopaino kg/hv:
14,0
17,1
Painonjakautuma %: 44/56
43/57
Sallitut peräjarrullisena
vaunupainot:
jarruttomana
PAINOT

vääntö
NOPEUDET a:b: suurin
suurin teho
r/min
6000
5000

1 2

3

4

5

b

6

4000
3000
a
2000
1000
km/h
20 40

60

80

100 120 140 160

TEOREETTISET NOPEUDET, km/h
(a)
(b)
r/min
1000
2500
5250
1. vaihde:
7,4
18,5
38,8
2. vaihde: 10,2
25,4
53,4
3. vaihde: 14,2
35,4
74,3
4. vaihde: 18,6
46,6
97,9
5. vaihde: 25,7
64,2
134,9
6. vaihde: 35,8
89,4
187,7
Valmistajan ilmoittama huippunopeus:
135 km/h, 5. vaihteella
Vastaava moottorin käyntinopeus:
5255 r/min
MITTARIVIRHEET, km/h
Mittarin näyttämä: 50 80 100
Todellinen nopeus: 48 78 97
Matkamittarin virhe: -0,3%

120
117

Virheet on otettu huomioon kaikissa saavutusarvoissa.

VARUSTEITA
ABS-jarrut
Ajonvakautusjärjestelmä
Luistonestojärjestelmä
Turvatyyny: kuljettaja
- etumatkustaja
- sivuturvatyynyt
- ikkunaturvatyynyt
Ajovalonpesimet
Kaasupurkausvalot
Sumuvalot
Automaattivaihteisto
Ilmastointilaite
Keskuslukitus
Murtohälytin
Ajotietokone
Sähkötoimiset ikkunat
Metalliväri
Kevytmetallivanteet
Tavaratilan monikäyttö
RDS-radiokas./CD-soitin

Hinta lisävarusteena, mk:

3 800,ei saatavilla
ei saatavilla
ei saatavilla
2 900,9 500,ei saatavilla
tulossa
4 500,3 700,-

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.

KIIHTYVYYS

100
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60

km/h

120

100

MITAT

160
180
200

40

220

20

240

0

106

120 140

0-400 m
km / h

Pituus: 2,500 m
Akseliväli: 1,812 m

Leveys: 1,537 m
Korkeus: 1,549 m
Raideleveys: edessä 1,272 m
takana 1,354 m
Tavaratila: varsinaisen tilan pituus lattiatasolla:
56-82 cm
leveys lattiatasolla: 97 cm
korkeus:
31 cm
tilavuus 10 litran (DIN-normi) mittalaatikoilla: 140 l

260

+
2 3
N
2
3
–
R

0-400 m:
21,3 s
Loppunopeus: 106 km/h

80

80

60 - 90 km/h:
IV 6,2 s / 130 m
V
8,9 s / 186 m
VI 19,7 s / 403 m
90 -120 km/h:
- / IV
V 14,8 s / 438 m
VI 32,3 s / 972 m
60 -120 km/h:
IV
- / V 23,7 s / 624 m
VI 52,0 s / 1375 m

58

60

42
40

20

5s

10 s

15 s

20 s

0 -100
km / h

99

33-5 64
8

0 - 50 km/h: 5,7 s
0 - 80 km/h: 12,0 s
0 - 100 km/h: 18,8 s
0 - 120 km/h: 30,4 s
1. vaihde -42 km/h
2. vaihde -58 km/h
3. vaihde -80 km/h
4. vaihde -106 km/h

31

86-108

155
73

28-30

140 l

181

44%

30 s

25 s

25

sec

56%

755 kg

2

m/s
JARRUT Hidastuvuus,
Poljinvoima: ABS

40
kW

14
12

51

8,9 m/s2

10

56-82

8

97

154

100 - 0 km/h

6

48

4

48

80
Nm

pysähtymismatka (m)

2

1s

2s

3s

4s

250

VALOT

Umpiot: Bosch,
referenssiluku 17,5

TEHO JA VÄÄNTÖ

KULUTUS l / 100 km

Mitattu 17 metrin päässä auton edessä.
Valokuviot on piirretty lähi- ja kaukovalojen 5 luksin raja-arvoista. Kuvioiden reunalla valovoimakkuus on 5 luksia ja sisäpuolella enemmän.

200 m

130

7
6

60

110

5

50

Nm
360

3

80

320

2

70

280

60

240

50

200

40 kW

30
20

160
120

80 Nm

10

80
40

1000 r/min 3000

5000

7000

VERTAILUN VUOKSI
50 m

0

LÄHI
Polttimo:

KAUKO
H7

H1

4

90

40

100 m

6,9

120

100

150 m

MELU

mk
Hinta
cm3
Iskutilavuus
kW (hv) r/min
Suurin teho
m/kg
Pituus/paino
km/h
Huippunopeus (valm. ilm.)
s/km/h
Kiihtyvyys 0-400 m
l/100 km
Mitattu kulutus 90/120 km/h
Koeajo TM:n numerossa

77

80

8

kW

Ajovalojen pesimet: –

40

3,0
km/h

50

70

60

70

80

90 100 110 120

Mitattu tasaisella kestotiellä, suurimmalla vaihteella

MITATTU KULUTUS (tasanopeus):
50 km/h:
3,0
90 km/h:
60 km/h:
3,1 100 km/h:
70 km/h:
3,5 110 km/h:
80 km/h:
4,0 120 km/h:

4,7
5,4
6,1
6,9

MITATTU KULUTUS (keskinopeus):
Moottoritie (113 km/h):
Suorahko kestotie (85 km/h):
Kaupunkiajo (39 km/h):
Koeajon aikana keskimäärin:

6,1
4,7
5,5
5,6

69
km/h

60

70

60 km/h:
70 km/h:
80 km/h:
90 km/h:

80

90

70
69
71
72

100 110 120

100 km/h: 73
110 km/h: 75
120 km/h: 77
Mitattu tasaisella kestotiellä

OHJAUS
Ohjauspyörän läpimitta: 37 cm
Ohjauspyörä kääntyy: 3,9 kierrosta
Valmistajan ilmoittama kääntöympyrä:
8,7 m
MITATTU KÄÄNTÖYMPYRÄ:
oikeaan vasempaan
renkaasta:
8,70 m
8,70 m
puskurista:
8,90 m
8,90 m

Smart
Cabrio&Passion

Audi
A2
1,4

Mercedes-Benz
A 140

Volkswagen
New Beetle
2,0

196 500,599
40(54)/5250
2,500/755
135
21,3/106
4,7/6,9
12/01

169 900,1390
55(75)/5000
3,826/995
173
18,7/117
5,2/6,9
15/00

144 200,1397
60(82)/5000
3,575/1090
170
18,3/123
6,4/8,3
19/97 (Elegance)

179 100,1984
85(116)/5200
4,081/1270
185
17,7/125
8,2/10,4
7/99

Tätä tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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