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Tiedotusvälineille 1.4.2015 

Julkaistavissa heti 

 

 

Mercedes-Benz Tourismo K: 

 
Kovaselle ensimmäiset uudet Tourismo K -erikoismallit 
Suomessa 
 
 

• 1.4. 2015 luovutettiin Kovanen Yhtiöt Oy:lle kaksi  Mercedes-Benz Tourismon lyhyttä 
midiluokan linja-autoa. 

• Malli ensimmäistä kertaa Suomessa. 
• Räätälöityyn kuljetukseen tarkoitettu ketterä ajone uvo.  

 
 
 
 
Kovanen Yhtiöt Oy:lle luovutettiin kaksi ensimmäistä lyhyttä midiluokan Tourismoa 
Mercedes-Benz linja-automallistosta 1.4.2015 Veho Hyötyajoneuvon tiloissa, Espoon 
Lommilassa. 
 
” Mercedes-Benz Tourismon uusi lyhyempi linja-auto tarjoaa pienemmässä kokoluokassa 
ison bussin ajo- ja matkustusmukavuudet. Uusi bussimme luxline-nahkaistuimineen ja 
erikoissisusteineen tuo markkinoille isojen bussien limousinen. Pienempi kokoluokka 
soveltuu ketteryytensä avulla erityisen hyvin asiakasryhmiemme lyhyempiin city-siirtoihin 
sekä mahdollistaa ajon ahtaammankin tien päässä sijaitseville edustushuviloille, joille 
pääsy ei ole täysmittaisilla busseille mahdollista.”, kuvailee Kovasen markkinointipäällikkö 
Hanna Kovanen. 
 

Tourismo K -tilausajolinja-autolla matkustaminen on puhdas nautinto. Tourismossa on 
laaja valikoima mukavuutta lisääviä yksityiskohtia, jotka yhdessä uudenlaisten varusteiden 
kanssa täyttävät matkustajien tarpeet ja toiveet erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tarpeisiin 
monin eri tavoin. 

Tourismo K:ssa jokainen tuntee olonsa mukavaksi. Kiitos sen 2, 01 metrin sisäkorkeuden, 
jopa pitkillä matkustajilla on mahdollisuus mukavaan matkantekoon. Jousitus viimeistelee 
miellyttävän matkanteon. 

 
Tourismo K:ssa on kaukoliikenteen linja-autoihin suunnitellut Travel-Star-istuimet,  joita 
matkustajat voivat säätää rennon asennon löytämiseksi. Lisämukavuutta tuovat mm. 
jalkatuet, taittuvat pöydät, tavaratilan verkot sekä paneelit, joista matkustajat voivat säätää 
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ilmanvaihtoa ja valaistusta. Lisäksi uusittu, ergonominen ohjaamo on suunniteltu 
kuljettajien ja oppaiden tarpeet huomioiden.  

 

Riippumatta ulkona valitsevasta säätilasta, Tourismossa matkustajat nauttivat aina 
miellyttävästä lämpötilasta. Kiitos sen kiertoilmalämmittimen, kylminä päivinä matkustamo 
on lämmin. Tehokas ilmastointijärjestelmä taas viilentää mukavasti kuumina kesäpäivinä. 
Moderni viihde-elektroniikkajärjestelmä lisää myös osaltaan viihtyvyyttä matkalla.  

 
 
Kovanen Yhtiöt auton moottori ja varusteet: 
 

Moottori:  OM 936 260kw  euro 6 
Vaihteisto : MB go 250 – 8 powershift 
Hidastin: Voith , hydrodynaminen 
Renkaat: 295/80 22,5 Coach HA 3(3+S), vararengas  
Akut :  2x 200 ah 
Laturit 3x 150 Ah 
Ilmastointi KONVEKTA 
Paikkaluku 34+2+1 
 
 
- Öljytikku 
- BAS , jarruassistentti 
- Pysäkkijarru 
- ESP , ajovakauden hallinta 
- ASR , luistonesto 
- Niiaus etuakselilla 
- Korin nosto ja lasku 
- Alumiinivanteet 
- Sumuvalot 
- Päivävalot 
- Xenon -ajovalot, pesureilla 
- Kivisuojateippi tuulilasin alareunassa 
- Valot, matot ja savuvaroitin tavaratilassa 
- Erikoistummat tuplasivulasit venus 10 
- Tankin luukut keskuslukossa 
- Tankattavissa molemmin puolin 
- Apukäynnistyspistoke 
- Moottoritilanvalo 
- Paineilmatorvi 
- Peilit sähkösäätöiset ja lämmitettävät 
- Peruutussummeri 
- Mikrofoni kuljettajan istuimessa 
- Oppaan mikrofoni 
- Vakionopeussäädin 
- tavaratilan luukut lukittavissa kojetaulusta, molemmat puolet erikseen 
- Digipiirturi 
- 2x 24 v pistoke kojetaulussa 
- USB latauspistoke 
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- Aurinkoverho kuljettajan ikkunassa 
- Sähköinen häikäisysuoja tuulilasilla 
- Kuljettajanlasi sähkötoiminen ja lämmitettävä 
- Kuljettajan istuin Grammer MSG 90,6 , lämmitettävä, kääntyvä, kyynärnojat 
- Jääkaappi edessä 
- Mercedes- logot oppaan ja kuljettajan istuimissa 
- Ilmastointisäädöt kuljettajan paikalle erikseen 
- Patterilämmitys 
- Lämmitys keskiovella 
- ’Webasto’ kellolla 
- Lämmitettävä pa suodatin 
- Kattoluukut 
- Vesi wc, lämmitetty, ovi lukittavissa 
- Roskakori wc:n seinässä 
- Travel star xtra LUXLINE Istuimet , osanahka verhoilu 
- Istuinpöydät, lehtiverkot, laukkukoukku kädensijassa 
- Roskakorit  
- Paikkanumerointi 
- Radio, dvd,cd soittimella, Bosch Professional line 
- 15 ’ monitorit 
- Hattuhyllyillä lukittavat säilytystilat edessä 
- Vaatekoukut ikkunapilareissa 
- Lämpötila/kello näyttö 
- Stop napit ja - näyttö 
- Yövalaistus matkustamossa 
- Lukuvalo oppaalle 
- Käytävämatto 
- Verhot  
- Peilit ja kylmälaite maalattu korinvärisiksi 
- Metalliväri 
 

Kuvateksti liitteenä olevaan henkilökuvaan: 
Vasemmalta markkinointipäällikkö Hanna Kovanen, liikennepäällikkö, bussit, Manolis Koullias  ja 
myyntipäällikkö Eeva Kovanen Kovanen Yhtiöt Oy:stä ja johtaja Juha Ruotsalainen ja myyntijohtaja 
Janne Perheenmies Veho Hyötyajoneuvoista. 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja:  
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 
www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010 569 2202, karin.backlund@veho.fi 
Janne Perheenmies, Veho Hyötyajoneuvot, myyntijohtaja, linja-autot puh. 010 569 3616 
janne.perheenmies@veho.fi 
  


