
elementissäsiomassa
Pysy

Matkailuautot 2018.



matkustaminen.

Haastattelussa s. 60 Sunlight Factory 
Teamin jäsen Sabine Sabine Spitz.

SABINE SPITZ
Sabinen arvokisasijoituksia 
voisi luetella loputtomiin: 
Hän on saavuttanut kultaa, 
hopeaa ja pronssia olym-
pialaisissa, lukemattomia 
palkintosijoja MM-kisoissa 
ja ollut 18 (!) kertaa Saksan 
mestari. Kisoissa hänen 
Sunlight I68 -autonsa toi-
mii todellisena monitoimi-
tilana: rauhoittumispaik-
kana, lehdistötilana ja tur-
vallisena pyörätallina.

on reilu kilpailu.
Tarkeintä

Ja

Tee se.

Lomaile. Seikkaile. Urheile. Pyörällä, vuorilla, 
maantiellä. Tee matka vuorilta laaksoon,  
kaupungista rannalle, sinne ja takaisin.  

Tee vaikka mitä. Mutta älä huolehdi turhista. 
Sunlight on Erwin Hymer -konsernin  

tuote ja juuri sitä, mitä toivot: luotettava ja  
lujarakenteinen matkailuauto, jossa  

yhdistyvät laadukkaat materiaalit, vahva  
tekninen osaaminen, koko Euroopan  

laajuinen huoltoverkosto ja ylivoimainen  
hinta-laatusuhde. Lyhyesti: Sunlight on  

matkailuauto, joka tekee kaiken mahdolliseksi.



Koe vuoret, näe maisemat, löydä tie.
Lähde liikkeelle



ja nousevia
ilmavirtauksia
Intoa
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Puoli-integroitu matkailuauto  
on pituudeltaan kompakti. Mallista 
riippuen siihen on saatavana  
nostovuode istuinryhmän päälle.

Yövy missä itse 
tahdot.
Takaosan vuoteiden lisäksi puoli-integroidun  
matkailuautosi asuintiloihin saa tarvittaessa lisää 
nukkumatilaa.

»Monet seudut ovat liian  
kauniita ollakseen vain  
läpikulkureittejä. Joskus  
on aivan pakko pysähtyä ja 
muuttaa suunnitelmaa —  
tai olla kokonaan tekemättä  
suunnitelmaa.»
Michael, varjoliidon ammattilainen &  
maailmanmatkaaja

ALUSTA

Malli FIAT DUCATO

Perusmoottori 2,3 L MJet

EU-päästöstandardi EURO 6

Teho kW (hv) 96 (130)

Renkaat 215 / 70 R 15 C

Peravaunukuorma 12 % jarrullinen / jarruttamaton 2.000 / 750 kg



tien päällä ja perillä.
Nauti



yhdessäololle
Tilaa
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Alkovimalleissa vuode on 
ohjaamon yläpuolella, joten 
niin nukkumiseen kuin  
asumiseenkin on runsaasti tilaa.

»A70-matkailuautoni on kakkoskotini.  
Siellä on kaikki tarvittava pyöräilyvarusteista  
ja grillistä vaatteisiin asti. Nostan vain  
pyörät takatalliin ja olen lähtövalmiina.»
Maastopyöräilylegenda, sähköpyöräilyn edelläkävijä & perheenisä

Nouse asioiden  
yläpuolelle.  
Myös nukkumaan.
Alkovissa nukut mukavasti suuressa vuoteessa  
ohjaamon yläpuolella, kaikelle muulle on tilaa  
alhaalla asuintiloissa.



päivin ja öin
Paikka auringossa



painovoimaOta
kevyesti
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»Minulle matkailuauto 
on kisoissa ennen kaikkea 
rauhoittumista varten.»
Saksan menestyksekkäin  
naismaastopyöräilijä

Integroidussa mallissa ohjaamo  
on täysin integroitu asunto-osaan.

Ota oma tilasi.
Integroidussa matkailuautossa ohjaamo  
yhdistyy saumattomasti asunto-osaan ja  
tekee sisätiloista erityisen avaran tuntuiset.



T

I
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Sabine Spitz on jo vuosia  
kiertänyt maastopyöräilykisoja  
Sunlight-matkailuautolla.  
Integroidun auton takatalliin  
mahtuu neljä kilpapyörää.

Liitovarjoilija Michael Gebertille  
puoli-integroitu Sunlight-matkailu- 
auto on tärkeä laskeutumispaikka  
ja reissuilla mukana seuraava koti.

Pysykää liikkeessä,  
sinä ja Sunlight.

Maastopyöräilylegenda ja sähköpyöräilyn 
pioneeri Guido Tschuggin Sunlight- 
alkoviluauto on täysin varusteltu kakkoskoti. 
Useimmiten sporttinen perheenisä liikkuu 
kaksipyöräisellä, ja matkailuauto on hänen 
nelipyöräinen hotellinsa.

A



Kypärän kanssa

ja tuuleta päätäsi.

nauti
lomasta tai ilman :
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ASU

NUKU

Erillis- tai kerrosvuoteet, saareke-
vuode tai perinteinen sivulla  
oleva parivuode: Sunlight-autoista 
löydät kaikki vuodevaihtoehdot,  
ja kaikki puusälepohjalla ja korkea-
laatuisella allergiaystävällisellä  
patjalla varustettuna.

KOKKAA

Pieni tila — loputtomat mahdolli-
suudet valmistaa lempiruokiasi: 
Sunlightin keittiö, jossa jääkaappi, 
3-liekkinen liesi, teräksinen  
tiskiallas ja ergonominen työtaso.

PESEYDY

Pienempää ja toimivampaa  
tuskin löytyy: pesuhuoneesta  
löytyy suihkun, pesualtaan  
ja wc:n lisäksi paljon säilytystilaa.

Sunlight-matkailuautosta  
löytyy monia nerokkaita tila- ja 
säilytysratkaisuja, jotka tekevät 
matkustamisesta huoletonta.

VERHOILUT

Asuintilojen sisustuksen voit 
valita kahdesta verhoiluvaihtoeh-
dosta: Macadamia tai Santa Cruz. 
Molemmissa laadukkaat ja hyvin 
kulutusta kestävät materiaalit.

sunlight-ajoneuvot.fi

360° kuvia:

Sillä olet  
kotona.

Käytännöllinen pöytä

Kääntyvät istuimet 

Ole kuin kotona.

Lattia: 
Classic Ambiance

Pesutila ja 
 erillinen suihku

Kalusteet: Sensual Oak ja 
Cosy White

Miellyttävä puinen 
 sälepohja

Yläkaapit

Laadukas, mukava 
 patja

Kolmeliekkinen liesi, 
jossa lasikansi

Kasetti-wc, jossa sähköinen 
 huuhtelu ja kääntyvä istuin

Jääkaappi 113 L, 
 josta pakastelokero 14 L
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180° kääntyvät istuimet

Oleskelutilassa rentoidutaan yhdessä. Sisustuksessa  
on käytetty ainoastaan korkealaatuisia ja kulutusta  
kestäviä materiaaleja. Monet erilaiset tilaratkaisut  
tekevät lomailusta helppoa jo huoletonta. Täällä olet 
kuin kotonasi.

Rentoidu. Tai  
riehu ja naura.
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»Se on täydellinen  
lentäjien menopeli: Luvassa  
huonoa säätä? Me  
vaihdamme maisemaa!»

Michael Gebert
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»Matkustaminen sujuu ilman ongelmia, kun lasten  
ei tarvitse ahtautua auton takapenkille.»

Guido Tschugg

Ergonomiset 
istuintyynyt
Istuinryhmän tyynyt ovat 
erityisen mukavat istua.

Käytännöllinen USB- 
pistorasia kännykän tai 
tabletin lataamiseen.

USB-pistorasia
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tuo lisää joustavuutta  
matkustamiseen  
(lisävaruste)

Toinen asunto- 
osan akku

LED-valaistus
Tulkoon LED-valo:  
yläkaappien alle  
integroitu valaistus
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Toimiva yksityiskohtia myöten: 
tilavat vetolaatikot ja yläkaapit, 
joissa Soft-Close-mekanismi, 
suuri lasikantinen tiskiallas ja 
korkealaatuiset keittiölaitteet. 

Sunlightin keittiö ei ehkä ole kaikkein suurimpia, mutta silti sieltä 
löytyy kaikki: Jääkaapin, lieden, tiskialtaan, lisätyötasojen ja  
säilytystilojen ansiosta kokkaat mitä ikinä haluat missä ikinä haluat.

Valmista mieliruokaasi.  
Mielipaikassasi.

Kolmiliekkinen liesi
Valurautainen keittoritilä ja lasikansi
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Erilaiset säilytystilat ja käytännöllisesti 
suunniteltu keittiö tarjoavat täydelliset 
puitteet lempiruokiesi valmistamiselle.

»Matkailuautolla matkatessa  
on täysin erilainen tunnelma 
kuin liikuttaessa lentokoneella  
tai henkilöautolla.»

Sabine Spitz
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Tulet hämmästymään mitä kaikkea mukaan  
mahtuukaan. Sunlight-autosi on yksityiskohtiaan 
myöten loppuun asti ajateltu ja tarjoaa  
tarpeeksi tilaa sinulle, perheellesi ja kaikelle,  
mitä ikinä haluatkin ottaa lomalle mukaasi. 

Jääkaappi 167 l
Saatavana myös suurempi 
167 l jääkaappi, jonka päällä 
erillinen 29 l pakastelokero.

Sähkönkulutus 
Nykyaikaiset keittiölaitteet, 
joissa matala energiankulutus



T 
 60

Ulosajettava askelma on tarkoitettu 
kaikille, joilla on lupa tulla sisälle 
autoosi. Muita varten on ovenpielessä 
ulosvedettävä hyttysverkkoovi. 
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Valitsitpa sitten erillisvuoteet,  
parivuoteen, saarekevuoteen,  
kerrosvuoteet tai alkovivuoteen: 
kaikista löydät korkealaatuiset  
patjat, jotka pitävät huolta että  
nukut hyvin.

Sunlight-autoista löytyy erilaisia vuodevaihtoehtoja.  
Miten ja missä nukut, sen päätät parhaiten sinä itse: 
poikittain, pitkittäin, ylhäällä, alhaalla — kaikki on  
mahdollista unissa ja Sunlight-matkailuautossa.

Näe jotain ihanaa  
unta. Vaikka  
seuraavasta lomastasi.

Raikasta ilmaa sisälle, kaikki 
muu pysyköön ulkona.
Tuplalasisissa ikkunoissa on 
pimennys- ja hyttysrullaverhot  
(ei pesutilojen ikkunassa)
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»Ovi kiinni ja olen omassa  
valtakunnassani. Ihan  
sama millainen kilpailuhulina  
ulkona on käynnissä.»

Sabine Spitz
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Korkealaatuisissa vuoteissa  
nukut hyvin. Oikein hyvin.

Kiinteiden vuoteiden puusälepohjat 
ovat miellyttävät. Vuoteiden  
korkealaatuiset patjat soveltuvat 
hyvin myös allergikoille, sillä niissä 
on käsittely pölypunkkeja vastaan.
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Pieni mutta monikäyttöinen peseytymistila  
on varustettu suihkulla, pesualtaalla,  
kasetti-wc:llä sekä monipuolisilla säilytystiloilla,  
jotta voisit aloittaa päiväsi mukavasti. 

Kastaudu.

»Lennon jälkeen suihkuun, 
kylmää juotavaa ja sitten 
nauttimaan ruuanlaitosta —  
ja kauniista maisemista.»

Michael Gebert

Kestää käyttöä: myös pesutilossa  
on käytetty ainostaan  
korkealaatuisia materiaaleja.
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Sunlight-autostasi löytyy runsaasti säilytys- ja  
hyllytilaa. Mallista riippuen jopa ylimääräinen  
vaatekaappi tai liukumista estävällä matolla  
ja kiinnityslenkeillä varustettu valaistu takatalli. 
Mitään ei jätetä sattumanvaraan.

Varustaudu.

Kaikella on kääntöpuolensa:  
Pesutiloissa on useita  
kääntyviä, siirtyviä ja piiloutuvia 
elementtejä. 

Kääntyvä seinä





58 59SUNLIGHT MATKAILUAUTOT 2018

* Basic-paketti

Pehmeästi kiinni painuva  
SoftClose-mekanismi  
vetolaatikoissa

Kolmiliekkinen liesi ja lasikansi

Yläkaappien epäsuora valais-
tus ja pehmeästi kiinni painu-
vat SoftClose-saranat luukuissa

Hyttysverkko-ovi Kaasupullokotelo Lasikuituinen katto ja takaseinä

Pistorasia takatavaratilassa *

Sähköinen askelma

Sunlightistasi löytyy monia näppäriä ratkaisuja,  
joista sinulle on iloa päivittäin.

Highlights.

Ulkopuolelle voit valita useammasta varuste- ja  
ulkonäkövaihtoehdosta mieleisesi, jotta Sunlightista 
tulee sinun Sunlight.

Sivuille nousevat 
takapuskurin  
muotokappaleet 

Ohjaamon kattoikkuna

Musta kiiltävä jääh-
dyttimen säleikkö

LED-päiväajovalonauhat

Mustakehyksiset ajovalot

Sunlight Active  
-teippaus

16"-alumiini- 
vanteet (Fiat)

Sivuseinät metal-
lihopeanväristä 
sileää peltiä

Mistä pidät 
eniten?



+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

++

++

++

+ + +

60 61SUNLIGHT MATKAILUAUTOT 2018

Pi
tu

us
 6

8
3

 c
m

, l
ev

ey
s 

2
3

3
 c

m
, k

o
rk

eu
s 

2
9

1
 c

m

Pi
tu

us
 7

4
3

 c
m

, l
ev

ey
s 

2
3

3
 c

m
, k

o
rk

eu
s 

2
9

1
 c

m

T 64 *

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

T 68 *

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

* lisävarusteena nostovuode
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T 60

Sallittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

T 67 *

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

T 58

Sallittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

T 66

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

T 69 L *

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

T 69 S *

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

T 65 *

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

PUOLI-INTEGROIDUT
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Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

A 70

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

A 68

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

ALKOVIT

INTEGROIDUT
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I  68

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

I 69 L

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

Tästä näet kaikki mallit ja korivaihtoehdot  
yhdellä silmäyksellä.

Valitse itse.
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varustettu muistutus asiasta. Mutta matkai-
luauton kanssa liikkeellä oleminen on ihan 
eri asia. Sillä tulee aivan automaattisesti 
ajettua rauhallisemmin, koska sillä ei vain 
voi ajaa tuhatta ja sataa.

Ja niinpä sitten vain istut ja kuuntelet radiota 
ja laulat täysillä mukana?

SABINE (nauraa) Kyllä, mutta vain silloin kun 
kukaan ei ole kuulemassa.

onnekas, koska tämä laji on niin äärimmäisen  
kiehtova ja sen parissa saan kokea myös 
uskomattomia luontoelämyksiä. Siksi nautin 
tästä edelleen niin paljon.

Entä matkustaminen? Vieläkö pääset  
reissufiilikseen?

SABINE Lentokoneessa harvemmin, mutta 
matkailuautossa ehdottomasti. Matkai-
luautolla matkan teko on jotenkin paljon 
rennompaa. Myös verrattuna autolla ajami-
seen yleensä. Huomasin sen taas äskettäin. 
Autolla ajaessa tietyöt ja toisen autoilijat 
alkavat helposti ärsyttää. Myönnettäköön, 
että ajan mielelläni lujaa — ja aina silloin  
tällöin postiluukusta kolahtaakin valokuvalla 

Useimmissa kisoissa asut paikan päällä  
matkailuautossa. Kuulostaa varsinaiselta 
monitoimitilalta — yhdistetty nukkuma- 
paikka, varasto, paja ja treenitila. Sitäkö  
se oikeasti on?

SABINE No onneksi ei sentään. Mekaanikko 
vastaa kaikista teknisistä asioista, luojan 
kiitos, ja hänellä on totta kai paikan päällä 
oma autonsa ja telttansa ja kaikki muu  
tarvittava. Minulle itselleni matkailuauto  
on kisoissa ennen kaikkea oma, rauhalli-
nen tukikohtani. Olen tutussa ympäristössä, 
minulla on omat tavarat ympärilläni, ja siksi 
siellä on helppo rauhoittua. Ennen kilpailua 
keskityn mielelläni kaikessa rauhassa 5–10 
minuutin ajan. Huoltoautossa tai teltassa on 
vaikea rentoutua ja sulkea pois ympäröivä 
maailma, mutta matkailuautossa se onnistuu 
loistavasti. Mutta kun tarkemmin ajattelen, 
niin kyllähän me tosiaan käytämme sitä 
todella monipuolisesti …

Kuten?
SABINE Esimerkiksi otan lehdistön usein  
vastaan matkailuautossa.

Eikö tunnu erikoiselta päästää median  
edustajat omaan kotiin?

SABINE Tavallaan — mutta nukkumatilat  
voi erottaa täysin muista tiloista, joten 
yksityistilat ovat kuitenkin kokonaan omaa 
aluettani. Matkailuautoni jakautuu siis  
tavallaan yksityiseen ja julkiseen tilaan. 

Ja julkiset tilat ovat aina järjestyksessä — kun 
taas omissa tiloissasi on kaikki levällään …

SABINE (nauraa) Oikeastaan ei. Itse asiassa 
olen tosi siisti. En ollenkaan pidä kaaok-
sesta, vaan kaipaan sitä, että asiat ja tavarat 
ovat järjestyksessä. 

Olet jo vuosikymmeniä ajanut maailman 
huipulla. Reilusti yli neljäkymppisenä  
olet edelleen kerta toisensa jälkeen palkin- 
tokorokkeella, eikä vaikuta yhtään siltä,  
että intosi olisi lopahtamassa. 

SABINE Luulen, että innostukseni on  
säilynyt lajin monipuolisuuden ansiosta. 
Cross country -kisat, joista myös  
olympiamitalini ovat peräisin, ovat jotain 
aivan muuta kuin Cape Epic.

Luultavasti maailman rankin etappikilpailu, 
joka ajetaan vuosittain Etelä-Afrikassa.

SABINE Juuri niin. Kahdeksan päivää ja 700 
kilometriä vuoristoisia ja hiekkaisia teitä 
Etelä-Afrikan länsiosien halki. Vuoden 2017 
kisa oli minulle ja parilleni yhtä vuoristora-
taa, ja olimme lopulta kolmansia. Mutta kyse 
ei ole kuitenkaan pelkästään omien fyysis-
ten rajojen etsimisestä tai sijoituksista. Olen 

Saksan menestyksekkäin  
naismaastopyöräilijä

»Hotelleja olen  
nähnyt jo aivan  
tarpeeksi — Sunlight 
I68 -matkailuau-
tossamme rentoudun 
paremmin kuin yhdes-
säkään viiden tähden 
luksushotellissa.»

Haastattelussa  
Sabine Spitz

Sabine, miten on: Nukutko kisoja edeltävän 
yön pyörä sänkysi vieressä?

SABINE Kyllä, toisinaan. Nukun rauhallisem-
min, kun pyörä on aivan lähelläni. Olen 
tullut aika varovaiseksi varkauksien varalta. 
Juuri minulle räätälöity kilpapyörä on nimit-
täin käytännössä korvaamattoman arvokas.

Miten monta pyörää sinulla on oikeastaan 
mukana kisoissa?

SABINE Yleensä kolmesta neljään. Ensiksikin 
kilpapyörä, jolla ajan rullilla, kun lämmit-
telen kisaa varten. Ja sitten erilaisia maas-
topyöriä — fully- ja hardtail-malleja — koska 
usein vasta tutustuttuaan rataan pystyy  
päättämään, mikä on kulloinkin paras  
pyörä. Mutta kaikille niille on hyvin tilaa 
takatallissa. 
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asiat, kuten uimapaikat ja hiekkarannat, ja 
leirintäalueella pitää olla leikkikavereita  
ja lasten WC.

Palataan vielä hetkeksi uraasi: Olit vuosikau-
sia Saksan maastopyöräilyn keulakuva. Viisi 
vuotta sitten lopetit kilpaurasi — ja nyt aivan 
yhtäkkiä oletkin taas alamäkipyöräilyn maail-
manmestari 2017. Mitä oikein tapahtui?

GUIDO Niin, voitin tosiaan Master-luokan, 
vaikka se ei oikeastaan edes ollut suunnitel-
missani. Kun lopetin kilpailemisen, syöksyin 
heti uusiin haasteisiin sähköpyöräilyn maail-
maan. Sponsorini Haibike on sähköpyöräilyn 
edelläkävijöitä, ja jäin itsekin siihen täysin 
koukkuun. Ajoin siitä lähtien oikeastaan vain 
sähköpyörällä, niin vapaa-ajalla kuin kaikissa 
kuvauksissakin. 

Mutta alamäkiajon maailmanmestariksi  
ajoit kuitenkin aivan »normaalilla» pyörällä, 
vai mitä?

GUIDO Siitä juuri olikin kyse. Osa ihmisistä 
nimittäin ajattelee, ettei sähköpyöräilijästä 
ole enää mihinkään. Halusin näyttää, ettei 
vauhtini eikä kuntoni ole hävinnyt yhtään 
mihinkään. Täytettyäni 40 vuotta tulin aja-
telleeksi, että nythän voisin kilpailla yli 
40-vuotiaiden sarjassa. Tiesin, että Andor-
ran radasta olisi minulle etua, koska se on 
äärimmäisen rankka. 

Ja sitten olit lähtöviivalla ennen kuin  
huomasitkaan?

GUIDO Suunnilleen niin se meni. En ker- 
tonut aikeistani juuri kenellekään. Aloitin 
harjoittelun kaksi viikkoa ennen kisaa ja 
ajoin sitten Sunlightilla Pyreneille. Olin etu-
käteen aivan mielettömän hermostunut. 
Etenkin silloin, kun sain lapsilta ääniviestejä, 
tunteet heittelivät laidasta laitaan. Mutta 
ennen starttia olin taas aivan yhtä rauhalli-
nen ja keskittynyt kuin ennenkin. Ja niinpä 
voitin kisan kuuden sekunnin erolla seu-
raavaan kilpailijaan. Nyt voin taas vetäytyä 
hyvillä mielin kilpakentiltä.

mutta teen vaikkapa pastan kaveriksi hyvän 
kastikkeen tuoreista vihanneksista. Usein 
tilanne on myös se, että olemme kuvaus-
paikalla jossakin keskellä ei mitään, ja lähim-
pään kylään on 15 km matkaa. Kun keski-
päivällä on kuvaamiseen liian kova valo, 
hyödynnämme ajan kokkailemalla yhdessä. 
Se on ihan täydellistä. 

Onko sinulla jokin suosikkikohde?
GUIDO Hmm, ei oikeastaan. Itse matkustan 
mielelläni jollekin motocross-radalle tai bike 
parkiin. Ja kaikki kuvauspaikat ovat tieten-
kin aina aivan uskomattoman hienoja. Mutta 
kaikkein mieluiten matkustan kuitenkin per-
heen kanssa, ja silloin on tärkeää, että lapset 
viihtyvät. Silloin etusijalla ovat ihan muut 

»Alkovi on aina käytössä, myös  
silloin kun auto seisoo pihassa. Lapset 
pitävät sitä leikkipaikkanaan, ja  
jollemme pidä varaamme, sängystä 
tulee hiekkalaatikko.»

Maastopyöräilylegenda, sähköpyö-
räilyn edelläkävijä & perheenisä 

Haastattelussa  
Guido Tschugg

kotona, he leikkivät todella mielellään  
matkailuautossa. Silloin pitää vain muistaa 
riisua kengät — muuten sängyn tilalla on  
pian hiekkalaatikko.

Ja auto on varmaankin täynnä heidän  
lelujaan?!

GUIDO No tuota, totta puhuakseni kaapit 
ovat täynnä minun tavaroitani. Olen autolla 
jatkuvasti liikkeellä ja mukana on kaikki mitä 
tarvitsen. Voin milloin tahansa lähteä siltä 
istumalta vaikka kuvausmatkalle Etelä-Rans-
kaan. Yven ja lasten tavaroille raivaan sitten 
tarvittaessa yhden tai pari pientä kaappia …

Mitä kaikkea A70-autosi sitten oikein pitää 
sisällään?

GUIDO Aivan kaiken. Täydellisen koti-irtai-
miston alushousuista espressokeittimeen. 
Lisäksi kaikenlaisia varusteita, ja takatallissa 
kulkevat joko sähköpyöräni tai motocross-
pyörä, jolla myös olen usein liikkeellä. Sekin 
mahtuu talliin sellaisenaan, ilman että jou-
dun irrottamaan mitään osia tai tekemään 
mitään muutakaan. Perhelomilla sinne paka-
taan lisäksi kaikkien muiden pyörät, kaikki 
mahdolliset pallot ja lelut sekä grilli ja polt-
topuut. Mukana kulkevat aina myös työkalu-
pakki ja grillaustarvikkeet.

Laitatko itse ruokaa, kun olet yksin liikkeellä?
GUIDO Kyllä, ilman muuta. En ole sitä tyyp-
piä, joka syö vain purkkiruokaa ja eineksiä. 
Pidän hyvästä kahvista ja hyvästä ruoasta, 
enkä vain siksi, koska olen urheilija. En vält-
tämättä loihdi mitään gourmet-aterioita, 

Guido, urheilun ohella perhe on sinulle  
kaikki kaikessa. Liikutteko paljon  
matkailuautolla koko perheen kanssa?

GUIDO Kyllä, jatkuvasti. Käymme sillä tapaa-
massa vanhempiamme tai ajamme viikon-
lopuksi Gardajärvelle –oikeastaan emme 
muulla ajakaan kuin matkailuautolla. Lapsilla 
on siellä paljon tilaa leikkiä ja viihtyä, eikä 
heidän tarvitse istua ahtaasti takapenkillä. 

Ovatko lapset mielellään reissussa?
GUIDO Todella mielellään. Nenalle ja  
Elvikselle (6 ja 4 vuotta) tämä taitaa olla 
aivan täydellinen yhdistelmä: Heillä  
on koko ajan oma, tuttu ympäristönsä, 
mutta samalla he pääsevät näkemään uusia, 
hienoja paikkoja. Silloinkin kun olemme 



Tiimimme jäsenien Michael Gebertin ja Guido Tschuggin 
haastattelut osoitteessa sunlight-ajoneuvot.de

GUIDO TSCHUGG
BMX-taituri, sähköpyöräi- 
lyn uranuurtaja, alamäki-
pyöräilyn maailmanmestari: 
Guido tunnetaan pyöräilypii-
reissä »konkarina» ja syystä. 
Mutta tärkeintä hänelle on 
kuitenkin toinen saavutus: 
isyys. Lapsiensa vuoksi hän 
vaihtaa ilomielin maailman 
pyöräradat hiekkarantoihin 
(siitäkin huolimatta, että  
hiekkaranta tulee joskus  
alkoviauton vuoteeseen asti).

MICHAEL GEBERT
Hän on kotoisin yhdeltä 
Saksan kauneimmista  
alueista, Allgäusta — mutta 
on vain harvoin kotiseu-
dullaan. Michael on tien 
päällä — tai ilmassa — liito-
varjonsa kanssa kahdeksan 
kuukautta vuodessa. Hän 
on nähnyt maailman maita 
aina Etiopiasta Albaniaa 
niin maan kamaralta kuin 
ilmasta käsin.

rolling
keepWe
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