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»Postal je večji, elegantnejši in v notranjosti prijetnejši na pogled. Torej ni razloga, da ne bi bil še vedno priljubljen
med svojimi kupci«. Približno s takšnimi občutki sem se lanskega julija vračal s svetovne predstavitve novih dvojč-
kov Vita in Viana - slednjega so nekoč označevali z razredom V - pri tem pa tihoma čakal dan, ko ju bomo lahko tudi
podrobneje preizkusili.

Dostavnik v 
vlogi poslovneža

Besedilo Matevž Korošec Foto Sašo Kapetanovič

TTeesstt Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI (110 kW) Trend

Dejstvo je namreč, da je Vito - ta je
na trg prišel prvi - že na začetku,
»davnega« leta 1995, postavil pov-

sem nova merila. Nikoli ni hotel in tudi
ni vstopil v druščino, kjer se drenjajo Fi-
at Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Box-
er ali na primer Renault Master. S svoji-
mi merami in videzom se je vrival raje
med največje limuzinske kombije in lažje
»gospodarstvenike«. In prav to je marsi-
koga tudi premamilo. Mnogi, tudi pov-
sem običajni družinski očetje, so začeli
posegali po njem, pa čeprav govorice o
težavah s kakovostjo, ki jih je imel na za-
četku, niso nikoli povsem utihnile. Nav-

duševal je s svojo zanimivo in ravno prav
oglato obliko, uporabno velikostjo - mi-
mogrede, v dolžino je meril »le« 466 cen-
timetrov - torej občutno manj kot aktual-
ni razred E in le 14 centimetrov več od
razreda C, to pa je pomenilo, da se je
povsem spodobno znašel tudi v strogih
mestnih središčih in okoli gigantskih na-
kupovalnih centrov. 

Novi Vito je v teh pogledih precej
drugačen. V dolžino je zrasel za okroglih
9 centimetrov, za spoštljivih 20 centime-
trov je daljša tudi njegova medosna raz-
dalja in končno se je pogon s prednjega
preselil na zadnji kolesni par. To seveda

pomeni, da je v mestnih središčih in na
ozkih parkirnih prostorih njegova okret-
nost za odtenek bolj okrnjena kot pri
predhodniku, je pa s tem posledično ne-
koliko bolj prostorna njegova notranjost.
In pod tem poglavjem se velja še kako
ustaviti. Vito in Viano nista avtomobila,
ki bi se ločila le v svojih imenih. Razlike,
ki Viana postavljajo nekoliko nad Vita,
so opazne že na zunaj, brez dvoma pa jih
ne morete spregledali v notranjosti. Pla-
stika na armaturni plošči je kakovostnej-
ša (beri mehkejša), merilniki so podobni
tistim v limuzinah, pa čeprav med njimi
ne boste našli merilnika za temperatur-

1. Zložljiva mizica je
vzdolžno pomična in
dvokrilna, žal pa upo-
rabna le takrat, ko sta
sedeža v drugi vrsti
obrnjena proti zadku.
2. Dovolj trdo vzmete-
nje preprečuje preti-
rano nagibanje v ovin-
kih, ESP pa odnašanje
zadka.  
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no hladilne tekočine. Boste pa na-
mesto njega našli digitalni prikaz
zunanje temperature in poleg še
prikazovalnik trenutne hitrosti. Ja,
prav ste prebrali, Viano v opremi
Trend sicer nima potovalnega ra-
čunalnika, ima pa zato kar dve
možnosti odčitavanja hitrosti. In
naj se sliši še tako neumno - kmalu
ugotovite, da ta zamisel sploh ni
neumna. Da vstopate v Viana in ne
v Vita, vas opozarjajo tudi kovinske
ploščice, no ja, raje jim recimo kar
plošče z napisom Mercedes-Benz,
pritrjene na prag, s spodobnim bla-
gom prevlečeno dno, v plastiko
odete stene in lično urejen strop
vozila. Nikakor pa ob tem ne sme-
mo spregledati sedežev. Prednja,
namenjena vozniku in sovozniku,
po številu nastavljivosti seveda po-
nujata največ, saj jima je mogoče
določati tudi višino sedalnega dela,
zato pa s svojim udobjem prav nič
ne zaostajata sedeža za njima pa
tudi klop v tretji vrsti ne. In če k te-
mu prištejemo še udobno vstopa-
nje in izstopanje iz vozila, potem
nedvomno drži, da se tisti, ki sedijo
zadaj v Vianu, mnogo bolj prijetno
peljejo kot v marsikateri limuzini. 

Ne bo pa to povsem držalo,
če nameravate Viana kupiti name-
sto limuzinskega kombija. Vsaj za

takšnega Viana, kot je bil testni, ne.
Razporeditev sedežev v njegovi no-
tranjosti je bila tokrat razdeljena po
sistemu »dva/dva/tri«, torej dva se-
deža spredaj, dva v sredini in klop
zadaj. Za dodatno udobje je ob tem
skrbela še vzdolžno pomična in zlo-
žljiva mizica, ki je takrat, ko je nis-
mo potrebovali, služila kot naslon
za roke. In moramo priznati, udo-
bju res ne moremo ničesar očitati …
Vse dokler si ne zaželite drugače
urejenega prostora. Prednja sedeža
se na primer ne vrtita, prav tako ne
sedeža v drugi vrsti. Slednja zaobr-
nete šele, če ju ločite od dna in to
storite sami. Toda pozor - delo
sploh ni preprosto, saj vsak tehta
krepko čez 40 kilogramov. Še huje
je z zadnjo klopjo, ki je še težja in ki
je za razliko od sedežev ni mogoče
niti vzdolžno pomikati. Tako vas
lahko v določenih situacijah rešita
njeni prekucljivost in deljivost v
razmerju 1/3 : 2/3, vendar pa ob
tem ne gre spregledati, da je Viano
narejen na osnovi dostavnika, torej
je temu primerno tudi ločevanje in
sestavljanje tretjinskega dela klopi.
In zakaj vam vse to tako podrobno
opisujemo? Zato ker prav veliko
prostora, namenjenega prtljagi, v
Vianu ni. Morda za letalske kovčke
potnikov, ki se bodo vozili v njem,

3. Vstopanje k zadnjim sedežem je zavidljivo udobno, toda le skozi ena drsna vrata.
4. in 5. Ob pokončno postavljeni zadnji klopi ostane prostora v prtljažniku precej malo
(morda za letalske kovčke potnikov). Vas pa lahko v tej zagati reši zlahka prekucljiva klop.
6. Potniki zadaj si lahko sami urejajo zračenje in gretje prostora. 
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Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI Trend

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 12,7
402 m z mesta: 18,5

(119 km/h)
1000 m z mesta: 34,2

(150 km/h)
Prožnost s
50-90 km/h (V.): 10,2 
80-120 km/h (VI.): 13,7

Največja hitrost 175 km/h
(VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 10,3
največje povprečje 11,5
skupno testno povprečje 10,9

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 62 60 59 60
90 km/h 72 67 65 64
130 km/h 71 70
Prosti tek 50
Zavorna pot m
od 100 km/h: 49,8
(AM meja 43 m)

Napake med testom
Zatikajoča ročica menjalnika, »čriček« v okras-
nem pokrovu volanskega drogu, odlomljen po-
krov zložljive mizice (naslon za roke), razrahljan
naslon za roke voznikovega sedeža, slabo se-
stavljeno eno od držal za pločevinke.

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - dizel-
ski z neposrednim vbrizgom - gibna prosto-
rnina 2148 cm3 -  največja moč 110 kW (150
KM) pri 3800/min - največji navor 330 Nm pri
1800-2400/min. 
Prenos moči: motor poganja zadnji kolesi
- 6-stopenjski ročni menjalnik - gume
205/65 R 16 C (Hakkapelitta CS M+S).
Voz in obese: kombi - 4 vrata, 7 sedežev -
samonosna karoserija - spredaj posamični
obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili,
stabilizator - zadaj posamični obesi, poševni
vodili, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika,
stabilizator - zavore spredaj kolutni (prisilno
hlajeni), zadaj kolutni - rajdni krog 11,8 m -
posoda za gorivo 75 l. 
Mase: prazno vozilo 2040 kg - dovoljena
skupna masa 2770 kg.
Zmogljivosti: največja hitrost 174 km/h -
pospešek 0-100 km/h 13,0 s - povprečna pora-
ba goriva (ECE) 8,6 l/100 km. 

Prostornina prtljažnika izmerjena z
AM standardnim kompletom 5 kovčkov
Samsonite (skupno 278,5 L):
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36
l) ; 2 × kovček (68,5 l); 1 × kovček (85,5 l)

Mere: širina vozila 1901 mm
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sedenje na sedežih
lično urejen notranji prostor
osvetlitev notranjosti
dva načina odčitavanja hitrosti
motorne zmogljivosti
zmerna poraba goriva

omejena prilagoditev 
notranjega prostora
masa sedežev in klopi
pogojno uporabna zložljiva 
mizica (odvisna od postavitve 
sedežev)
le ena drsna vrata
težka zadnja vrata
trušč motorja
le ena (leva) obvolanska ročica
končna izdelava (kakovost)

HVALIMO IN GRAJAMO

vse mere so v mm

ocena 

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Novinec je res bolj zaobljen in zato elegantnejši, toda
vsem nova oblika Viana ni všeč.

Vstopanje in sedenje si zasluži zelo visoke ocene, ne
pa tudi prilagodljivost prostora.

Najmočnejši dizelski motor in šeststopenjski ročni
menjalnik sta morda najboljša izbira v ponujeni paleti.

Da se je pogon po novem preselil na zadnji kolesi, ni
nič slabega. ESP je tej nalogi v celoti kos.

Zmogljivosti so že skoraj športne, žal to pa velja tudi
za trušč v notranjosti.

Elektronskih pomagal je že v osnovi dovolj za zanesljivo
vožnjo. Sicer pa za varnost jamči trikraka zvezda.

Paket Simbio, spodobna majhna poraba goriva in ne
prav ugodna prodajna cena. 

Viano v takšni obliki, kot je bil testni, ni limuzinski
kombi, ki bi služil družinskim potrebam, ampak pred-
vsem udoben »minibus«, namenjen letališčem, hote-
lom ali podjetjem. In tem bo tudi odlično služil. 
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Moč: 110 kW (150 KM) 
Pospešek: 12,7 s
Največja hitrost: 175 km/h
Povpr. poraba: 10,9 l/100 km

Glede na precej zajetne zunanje mere
in še vedno tovornjaški občutek za vo-
lanom o pretiranem veselju do vožnje,
če niste ljubitelj dostavnikov, pri Via-
nu ne moremo govoriti. Res pa je, da
ne smemo spregledati nadvse živah-
nega motorja. 

Užitek v vožnji:

Diagram menjalnika:

Diagram motorja:

CENA : [AC Intercar]
OSNOVNI MODEL: 7.495.000 SIT
TESTNO VOZILO: 8.400.000 SIT
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in za prav nič več. Tudi uporabnega
prostora v sredini, ki lahko sega od
zadnjih vrat pa vse do armaturne
plošče, ne boste mogli izkoristiti, če
ne boste odstranili zadnje klopi …
in ko se tako spoznavate z notra-
njostjo Viana, ugotovite še nekaj; da
je zložljiva mizica uporabna le, ko
sta sedeža v drugi vrsti obrnjena
proti zadku vozila. No, to pa je brez
dvoma še en, predvsem pa zado-
sten dokaz, da je Viano, vsaj takšen,
kot je bil testni, bolj kot družinskim
potrebam namenjen potrebam ho-
telov, letališč ali podjetij. 

Prav veliko umetniške svo-
bode pri urejanju in izrabi notra-
njega prostora v njem namreč ne
boste našli, boste pa vse potrebno
udobje za prevoz potnikov. Voznik
in tudi vsi drugi potniki sedijo do-
bro. Avdiosistem je soliden, (ne
odličen), zračenje in hlajenje je
dvostopenjsko, kar pomeni, da si
je mogoče temperaturo nastavljati
ločeno za prednji in zadnji del vo-
zila, bralnih in vseh drugih lučk
za osvetlitev notranjosti ne boste
pogrešali, saj jih je dovolj, to pa
velja tudi za predale in držala za
pločevinke. Na to, da so drsna vra-
ta ena sama in da bi jih varovalka
lahko bolj trdno zadržala, se bo
hotelski šofer hitro privadil pa tu-
di na to, da so zadnja vrata težka
za zapiranje, potniki pa bodo mo-
rali preslišati precejšen trušč mo-
torja v notranjosti. Zanimivo, prav
takšen poganja tudi srednje velike
limuzine razreda E, pa vendar ne
zganja tolikšnega ropota. Treba
pa je priznati, da delo v Vianu
opravlja nadvse živahno, tudi za-
radi šeststopenjskega ročnega me-
njalnik, da doseže zelo spodobno
končno hitrost in da pri porabi ni
pretirano požrešen. Da novega Vi-
ana poganja zadnji kolesni par,
boste ugotovili šele, ko bodo pod
njegovimi kolesi resnično spolzka
tla. Takrat se bo namesto nosu z
vami hotel poigravati zadek, toda
brez bojazni. Vsa vgrajena var-
nost, vključno z zmogljivim siste-
mom ESP, mu tega preprosto ne
bo dovolila. 

Toda nekaj vseeno drži: kljub
trikratki zvezdi na nosu Viano ne
more skriti, da je narejen na osnovi
dostavnika. Pa čeprav se hoče v
»poslovni« obleki precej približati
limuzinskim kombijem. 

7. Tovornjaško limuzinska mešanica delovnega okolja.
8. Potniki v tretji vrsti se nad udobjem ne smejo pritoževati (električni odmik stekla, držali za pločevinke in plastenke, 12-voltna vtičnica,
pepelnik, zvočnik ...)
9. Da ne bo pomote v katero znamko avtomobilov vstopate.
10. Merilniki ponujajo kar dva načina odčitavanja hitrosti, ne pa tudi merilnika temperature hladilne tekočine. 

Peter Kavčič Viano mi je bil sprva všeč, ker je skladno ob-
likovan, lepih, umirjenih linij, prvi stik z notran-
jostjo, ko sem sedel za tovornjaški volan, pa je
razočaral. Sedeži so trdi in neudobni, plastika
bi prej kot v Mercedes sodila v katerega od ko-
rejskih avtomobilov. Da o izdelavi ne izgubljam
besed. Zračnosti v stikih plastike, v vodilih
sedežev je enostavno preveč. Ne predstavljam

si niti, kako bi uspelo ženski prestaviti sedež, saj sta za ta
manever potrebna velika moč v rokah in precej iznajdljivosti.
Naslednja polomija je glasnost sicer dobrega motorja, dodat-
na zvočna izolacija bi mu prišla še kako prav. Prav tako je ra-
zočaral občutek na stopalki zavore; elektronika res napravi
svoje (ideja je, da pomaga vozniku), toda voznik ne dobi
prave povratne informacije, zato nikoli ne ve natančno, koliko
še mora pritisniti na stopalko zavore. Ob visoki ceni bi od
takega avtomobila pričakoval precej več. Tista zvezda na no-
su je bolj za okras.

Aljoša Mrak Vedno rad sedem v limuzinske kombije, čeprav
ta že meji na dostavnik. Zadnje sedeže bi
odstranil (huh, težaško delo!) in vanj z lahkoto
namestil gume, šotor, orodje, zadaj pa zapel
prikolico z dirkalnim avtomobilom. A kljub temu
da je za trikrako zvezdo na nosu izvrsten motor,
bi vseeno raje pogledal h konkurenci. Cena in
slaba kakovost izdelave le ne gresta skupaj.

Drugo mnenje
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