
TEKSTI JA KUVAT ANTTI HENTTONEN

Bravialla on kol-
me mallia Swan 
599, 636 ja 699. 
Suurin 699 raken-
netaan Mercedes 
Sprinterin ja 
kaksi pienempää 
Peugeot Boxerin 
koriin. Kuvassa 
koeajettu Bravia 
636.

BRAVIA SWAN 636 FINNISH EDITION

Bravia retkeilyautojen maahantuonti alkoi vuoden 2017 alussa. Auto sai heti hyvän 
vastaanoton, ja kaikki Suomeen saadut autot on myyty. Kiitosta on tullut sisustuksen 
tukevasta rakenteesta ja viimeistellystä työstä. 

B raviat rakennetaan Slove-
niassa, mistä löytyy huo-
nekalurakentamisen am-
mattitaitoa. Maassa toimii 

muun  muassa Carthagon matkai-
luautotehdas. Bravia Mobil on per-
heyritys, joka on valmistanut ret-
keilyautoja toistakymmentä vuotta, 
mutta kalustetuotannosta on koke-
musta jo yli 30 vuoden ajalta. 

Bravialla on kolme mallia Swan 
599, 636 ja 699. Suurin 699 raken-
netaan Mercedes Sprinterin, kaksi 
pienempää Peugeot Boxerin koriin. 

Boxerin sukunäköisyyden Fiat Du-
catoon havaitsee heti. Ducato, Bo-
xer sekä Citroen Jumper ovatkin lä-
hes sama auto. 

Koeajamamme Swan 636, ni-
mensä mukaisesti 636 sentin pitui-
nen auto on sarjan keskikokoa. Väri-
vaihtoehtoja on kymmenen. Joukos-
sa on yleisimmin käytetyn valkoisen 
lisäksi muun muassa kaksi pirteää 
punaista, kirkkaan sininen ja keltai-
nen. Koeajamamme auto on metal-
livärinen, lähes musta grafiitin har-
maa. 

Bravia on varusteltu 
Suomen olosuhteisiin

Kaikissa Suomeen tilatuissa au-
toissa on kattava Finnish Edition 
-varustepaketti vakiona. Räätälöi-
tyihin tilauksiin pitää varata kuusi 
kuukautta toimitusaikaa.

Peruspohjaratkaisu
Swan 636:n pohjaratkaisussa on pe-
rusjärjestys. Etuosan oleskelutilassa 
on kääntyvät pilotti-istuimet, pöytä 
ja kahdenistuttava sohva. Keskel-
lä autoa on keittiö, jonka tiskipöytä 
sijoittuu osittain suuren liukuoven 
eteen. Toisella puolella on vessa, jo-
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Pienempiko-
koisella autolla 
uskaltaa lähteä 
kapeammille-
kin syrjäteille.

Koeajoaika  
syyskuun  
loppupuolella 
Koeajomatka  
Lahti–Oulu, päätie-
tä ja hiekkatietä 
Lämpötila  
vaihteleva sää

Tiskipöydän reunan 
alle kätketty valonau-
ha valaisee lattiaa ja 
avattuja laatikoita. 
Jääkaapin päällä on 
hyvä aputaso.

Keittiössä on pesu-
allas ja kaksiliekkinen 
kaasuliesi. Laatikoita 
on runsaasti.

ka toimii myös suihkuna. Kompakti 
vessa säästää tilaa taakse, johon saa-
daankin mahtumaan mukavat pit-
kittäiset erillisvuoteet. Sohvaryh-
mästä rakennettaan tarvittaessa kol-
mas täysikokoinen nukkumapaikka. 
Välikappaleella saadaan taakse nel-
jäs vuode lapselle. 

Auton Finnish Edition -varuste-
valikoimaan kuuluun muun muas-
sa jätevesitankin lämmitys, Dome-
ticin verhot ohjaamon ikkunoissa ja 
tehokkaampi lämmitin. Kesämat-
kailuun puolestaan tuo mukavuutta 
liukuoven sääskiverkko. Lapinmat-
kailussa peltikuorinen auto onkin 
omiaan. Pienempikokoisella autol-
la uskaltaa lähteä kapeammillekin 
syrjäteille.

Sisustus on tukevaa  
ja huolellista tekoa
Väliseinissä ja kalusteiden rungois-
sa käytetään tummemman ruskeaa 
puukuvioista levyä. Yläkaappien 
ovissa ja vetolaatikoissa oven vaa-
leampaa puupintaa. Työn jälki on 
siistiä, ja osat istuvat siististi ja tuke-

vasti paikoilleen. Huonekaluteolli-
suudessa saatu pitkä kokemus näkyy. 

Neljälle säilytystilaa on riittä-
västi, kahdestaan matkustavalle run-
saasti. Takatilaa kiertää yläkaappiri-
vistö, johon kuluu yksi isompi kaap-
pi keskellä perässä sekä molemmilla 
sivuilla kolme yläkaappia. Vuotei-
den ja porrasaskelman alla on lisää 
tilaa. Oikeanpuoleisen vuoteen alla 
on muun muassa 65 sentin korkui-
nen lokero, jossa on henkaritanko.

Keskellä autoa olevaan talliin 
pääsee takaoven kautta. Samalla 
paljastuvat taakse aukeavat kaapit, 
joista toinen on kahdelle kaasupul-
lolle. Kun vuoteiden keskellä oleva 
välilevy ja patja poistetaan, saadaan 
taakse korkeampaa tavaratilaa. Vuo-
teiden porrastasosta johtuen vuotei-
den väliä ei saa kokonaan tavarati-
laksi. Keittiöstäkin löytyy runsaasti 
säilytystilaa. Yläkaappeja on kol-
me ja vetolaatikoita yhteensä kuusi. 
Keulaosassa on kolme yläkaappia. 
Vessan kaksi yläkaappia, allaskaap-
pi ja reunalliset hyllyt riittävät hyvin 
toilettitarvikkeille.

Päivänvaloa olohuoneeseen tuo-
vat ikkunat molemmilla sivuseinillä 
sekä suuri Dometicin kattoikkuna, 
joka tuuletusta varten aukeaa koko-
naan. Oikeanpuoleinen sivuikkuna 
antaa hyvin valoa myös tiskipöydälle.

Makuuhuoneessa on kaksi ta-
kaikkunaa sekä avattava kattoluuk-
ku.  Vessassa on avattava ikkuna.

Illalla sisätilaa valai-
sevat kattoon upotetut 
led-kohdevalot sekä kään-
nettävät spotit. Tunnelma-
valona ovat katonrajaan ja 
tiskipöydän tason alle pii-
lotetut himmennettävät 
led-nauhat, joita ohjataan 
langattomalla kaukosää-

timellä. Led-nauhoilla valaistaan 
myös kynnyksiä edessä ja takana. 
Liukuoven vieressä lattianrajan va-
laisin syttyy, kun ovi avataan. Ul-
kona paistaa 1,4-metrinen tyylikäs 
led-nauha liukuoven yläpuolella. 

Toimivaa tekniikkaa 
Truma C4E  -ilmakeskuslämmit-
timen neljän kilowatin teho riittää 

  37

000_000_bravia_6_2017.indd   37 25.10.2017   8.37



Tuuletus hoituu avattavasta 
ikkunasta ja kesällä voi avata 
koko liukuoven. 

Taakse saadaan 155 sentin korkuinen 
tila, joka hieman edempänä nousee vielä 
35 cm lisää eli auton kattoon asti. Vasem-
malla on hyvä säilytystila esimerkiksi pyö-
räkiiloille ja kaapelille.

Sängyt nousevat kevyesti ja lukkiutu-
vat yläasentoon. Yhdessä lokeroista on 
henkaritanko.

Vuoteiden väliin tehdään vuode lapselle 
levyllä ja lisäpatjalla. 

hyvin talvikäytössäkin. Lämpösuut-
timia löytyy tasaisesti eri tiloista. 
Autossa on lisäksi Webaston die-
sel-lämmitin.

Vesijärjestelmä toimii uppopum-
pulla. 105-litrainen raikasvesisäiliö 
löytyy sohvan alta. Lämmitettävään 
harmaavesisäiliöön mahtuu 94 lit-
raa. Säiliö on taka-akselin etupuo-
lella ja se tyhjennetään oikealta si-
vulta. Tyhjennysputken päähän voi 
liittää jatkoletkun.

Keittiössä ja vessassa on tukevat 
kromipintaiset vipuhanat. Vessan 
hana toimii myös suihkuna. 

Asuinosan akku on kooltaan 70 
ampeerituntia. Kaikki sisävalaisi-
met ovat vähän kuluttavia led-va-
laisimia. 230 voltin pistorasia löy-
tyy keittiöstä, makuuhuoneesta se-
kä olohuoneesta, kahdesta viimeksi 
mainitusta myös antenni- ja akku-
virtapistoke sekä antenni. Tv-val-
mius on siis edessä ja takana. 

Moderni ohjauspaneeli on ul-

ko-oven yläpuolella. Siitä kytketään 
asuinosan valot sekä vesipump-
pu sekä tarkastetaan vesisäiliöiden 
ja akun tilanne. Sisävaloille on yk-
si pääkytkin ja ulkovalolle oman-
sa. Kolmannesta pääkytkimestä saa 
kaikki sähköt pois. Trumaticin uu-
dessa ohjauspaneelissa on selkeä di-
gitaalinäyttö.

Ulkoporrasaskelma on sähkötoi-
minen ja sulkeutuu automaattises-
ti, kun auto käynnistetään. Finnish 
Edition -pakettiin kuluu 3,9-metri-
nen markiisi, jonka musta kotelo is-
tuu hienosti  auton väritykseen. 

Etuteltan puolella varustepaket-
tiin kuuluvat liittimet kaasulle, säh-
kölle, 12 voltin sähkölle, tv:lle ja ul-
kosuihkulle.

Kompaktissa keittiössä  
hyviä aputasoja
Keittiön 100 × 45 -senttiseen tiski-
pöytään on upotettu pesuallas se-
kä kaksiliekkinen pietsosytytyksel-
lä varustettu kaasuliesi. Molemmat 
voidaan peittää lasikannella työti-
latarpeen mukaan. Apupöytänä voi 
käyttää tiskin vieressä oleva hylly-
tasoa. Myös oleskeluryhmään kään-
tyvä jatkopöytä ulottuu tarvittaessa 
aputasoksi. 

Tuuletus hoituu avattavasta ik-
kunasta ja kesällä voi avata koko liu-
kuoven. Tiskipöytää valaisee pitku-
lainen led-valaisin, joka syttyy hipai-
sukytkimestä. Tiskin etureunan alle 
asennettu led-nauha valaisee keitti-
ön lattiaa ja avattuja vetolaatikoita, 
joita on viisi. Laatikot liukuvat ke-
vyesti auki ja lukkiutuvat suljettaes-
sa. Ajon ajaksi ovat varmistuksena 
painettavat lukitusnupit. Kuudes ala-
laatikko löytyy tiskipöydän oikeal-
ta puolelta jääkaapin alta. Laatikon 
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Sisustuksessa näkyy ja 
tuntuu puusepän ammat-
titaito. Sisävalaistuksessa 
on monia mahdollisuuksia 
himmennettävillä led-nau-
hoilla. Vaaleat puupinnat 
lisäävät valoisuutta. 

Pöydän alta kääntyy 
lisätaso. Kääntämällä lisää 
se toimii hyvänä aputaso-
na keittiössä. Ohjaamon 
pimennys/lämpöverhot 
kuuluvat pakettiin..

Oleskeluryhmään mah-
tuu hyvin kaksi aikuista ja 
kaksi lasta. Tv vasemmalla 
seinällä ei näy sohvalle, 
mutta takana on toinen tv.

päälle nostettu jääkaappi on muka-
vampi käyttää kuin lattiatasolla ole-
va. 80-litrainen jääkaappi jäähtyy 
kaasulla, 12 voltilla tai verkkovirralla.

Roskapussille ei ole paikkaa, mut-
ta sellainen mahtuu hyvin jompaan-
kumpaan suureen alalaatikkoon. 

Olohuoneessa  
jatkettava pöytä
Vaalea ruskehtavan pöytälevyn pin-
ta kestää kolhuja. Peruspöydän ko-
ko on 90 × 45 senttiä. Käännettävällä 
tasolla pöytä venyy 30 senttiä lisää. 
Lisälevy toimii osittain käännettynä 
etuistuimelle esimerkiksi läppärita-
sona ja kokonaan käännettynä pöy-
dän jatkeena. 

Pöydän ääreen mahtuu muka-
vasti neljä istumaan; kaksi sohval-
le ja kaksi ympärikäännettäville oh-
jaamon istuimille. Verhoiluna istui-
missa on vaaleaa ja tummanruskeaa 
lujaa, mutta pehmeäpintaiseksi käsi-
teltyä kangasta. 

Olohuoneen tv on vessan väli-
seinällä ja näkyy käännetyille etuis-
tuimille. Lapsiperheessä aikuiset is-
tuvat luultavimmin olohuoneessa ja 
lapset katsovat omia kanaviaan ta-
kana. 

Mukavat makuutilat
Takana on kaksi erillistä vuodetta 
pitkittäin (80 × 182 ja 80 × 191 sent-
tiä). Patjojen väliin on vakiovarus-
teena levyt ja patjat, joilla vuotees-
ta saadaan yksi 190 sentin levyinen 
vuode. Tuuletusta varten voi avata 
kattolukuun ja kaksi takaikkunaa. 

Oleskeluryhmän sohvasta, pöy-

dästä ja ohjaamon istuimesta saa-
daan lisävuode, jolla on kokoa 
90 × 180 cm. Telkkaria voi katsella 
myös etuvuoteesta. 

Vessa muuntuu  
pieneksi suihkuksi
Kylpyhuone on yhdistelmä vessaa ja 
suihkua, samaa tilaa käytetään mo-
lempiin tarkoituksiin. Vessan käyt-
töön on hyvin tilaa ja suihkun käyt-
tökin onnistuu. Kaikki ylimääräinen 
tila on säästetty takaosaan, jonne on 
näin saatu mukavat erillisvuoteet 
pitkittäin.

Dometicin kemiallisen vessan is-
tuin kääntyy haluttuun asentoon. Se 
huuhdellaan sähköpumpulla. Vessa-
tilan kulmassa on pesuallas, jonka 
alla on tilavat kaapit. Reunallisille 
pikkuhyllyille mahtuu hammashar-
joja ja pesuaineita. Kahdessa yläkaa-
pissa on rulo-ovet. Valoa tuovat avat-
tava ikkuna ja kaksi kattoon upotet-
tua led-spottia. 

Pöydän ääreen mahtuu  
mukavasti neljä istumaan;  
kaksi sohvalle ja kaksi  
ympärikäännettäville  
ohjaamon istuimille. 
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Bravia Swan 636         

Alusta Peugeot Boxer
Moottori 2.0 HDI 130 hv/340 Nm 
Vaihteisto 6 + 1
Polttoainetankki 90 l
Rengaskoko 215/70 R15 
Kokonaismassa 3 500 kg
Omamassa 2 940 kg
Kokonaiskorkeus 259 cm
Kokonaisleveys 205 cm
Kokonaispituus 636 cm
Akseliväli 205 cm
Istuinpaikat 4 
Vuodepaikat 2+2
Vuoteiden koko takana 80 × 182, 80 × 191 cm / yhte-
näisenä 182 × 190 cm
Vuoteenkoko edessä 90 × 180 cm
Lämmityslaite Truma Combi 4E
Raikasvesisäiliö 105 l
Harmaavesisäiliö 94 l
Jääkaappi 80 l/5 l pakastin 
Liesi 2-liekkinen kaasu 
Koeajoauton lisävarusteet Autot toimitetaan Finnish 
Edition -tarvikepaketilla: muun muassa metalliväri, 
Bravian pilotti-istuimet, ohjaamon pimennysverhot, 
sumuvalot, päivävalot, kaukosäätimellä himmennet-
tävät led-valot, mattosarja, tv-antenni, tv-telineet ja 
pistokkeet edessä ja takana, sääskiverkko liukuoveen, 
sähköaskelma, Webasto, Truma C4E, jätevesitankin läm-
mitys, moottorin alasuoja, ratista ohjattava, peruutus-
kameralla varustettu radio, puhelimen/tabletin pidike, 
irrotettava vetokoukku, polkupyöräteline, markiisi sekä 
kaasun, sähkön ja veden ulosotto.
Hinta 59 654 e + toimituskulut 850 e-
Koeajoauto Cm-Autocaravan, Keminmaa,  
puh. 0400 652 604, www.cmautocaravan.com

Runsaaseen Finnish Edition -pakettiin sisältyvät 
muun muassa sähkö sekä veden ja tv-signaalin 
ulosotto. Vasemmalla verkkosähkön sisäänmeno. 

Vessa on riittävän suuri. Suihkuksi se on 
hieman ahdas, mutta tilaa säästyy avaralle 
makuuhuoneelle.

Suihkuksi vessa saadaan vetä-
mällä kaikkia seiniä suojaava verho 
ympärille. Suihkuverhon saa lisäva-
rusteena 40 euron hintaan. Muo-
vinen lattiakaukalo toimii tiiviinä 
suihkualtaana. Se viettää hieman 
keskellä olevaan poistoventtiiliin ja 
vie vedet pois, vaikka auto olisi hie-
man kallellaan. 

Vaivatonta matkatekoa
Peugeot Boxer on liikenteessä help-
po ja yllätyksetön. Ajaminen on lä-
hes henkilöautomaista. Näkyväisyys 
vain on parempi, koska istutaan hen-
kilöautoa korkeammalla. Bravian 
ohjaamossa istuu mukavasti. Sää-
döt ovat monipuoliset ja kyynärno-
ja löytyy molemmilta puolilta. Oh-
juspyörässä on korkeussäätö.

Liikkeellelähtöä helpottaa tarvit-
taessa mäkilähtöavustin. Koeajoau-
ton kaksilitraisen koneen teho on riit-
tävät 130 hevosvoimaa (vääntö on 
340 newtonmetriä). Vaihdevipu on 
kojelaudassa keskellä, käsijarru va-
semmalla oven ja istuimen välissä. 
Kaikki hallintalaitteet ja säätimet 
ovat hyvin kuskin ulottuvilla. Va-
kionopeuden säätövipu löytyy ratin 
alta viiksestä. Kojelaudassa on 12 vol-
tin pistoke ja USB. Puhelimen lataa-

miseen ei tarvita erillistä muunninta. 
Alusta on sopivan jämäkkä, mie-

luumminkin kova kuin vetelä. Kori 
ei ole tuuliherkkä. Ohjaamomelu ei 
häiritse, eivätkä sisärakenteet rämi-
se. Suomeen tuotavissa autoissa on 
vakiovarusteena Peugeotin oma ra-
dio, jolle on säätimet ratissa. Soitti-
mesta löytyy myös CD, MP3-liitin ja 
peruutuskameran näyttö. 

Auto on varustettu hätäjarrua-
vustimella, ABS-jarruilla ja kahdella 
airbagilla. Sallittu huippunopeus on 
100 km/h. Vakiovarustukseen kuu-
luu vetokoukku. Maxi-alustan veto-
massa on 3 000 kiloa.

Sopii jopa kaksilapsiselle  
perheelle
Bravia Swan 636:ssa reissaa muka-
vammin pariskunta tai lisäksi yksi 
tai kaksi lasta. Kesämatkailussa mat-
kaan sopii neljäkin henkilöä. Kom-
paktiin sisätilaan riittää Trumaticin 
teho kyllä pakkasellakin.

Kaappitilaa on mukavasti ja taak-
se vuoteiden alle mahtuu varusteita. 
Tehokkaan vetoauton perässä kul-
kee vaikkapa venetraileri Lapin kala-
reissulle. Runsas varustetaso ja hyvä 
työnlaatu huomioiden Bravia Swan 
636:ssa on hyvä hinta/laatusuhde. 

Kaappitilaa on mukavasti ja  
taakse vuoteiden alle mahtuu  
varusteita. 
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