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Uletený Hummer Gullwing s krídelkami

od Geiger Cars !
Hummer H2 GT od GeigerCars nie je iba
perfektným lapačom pohľadov vďaka jeho
krídlovým dverám. Toto SUV sa valí na
gigantických 30 palcových diskoch a jeho
„maximálka" sa vyšplhá na 225 km/h. O to
všetko sa stará 556 k / 409 kW turbomotor.
Kompletné auto je dostupné už za cenu 133
900 €.
Bodykit Hummeru H2 od GeigerCars je
vylepšený originálnou bledomodrooranžovou farbou a krídlovými dverami.
Predné dvere sa môžu otvárať alternatívne
bežným spôsobom, alebo dohora v štýle
LSD. Toto auto je prefíkané svojim
motorom. Šesťlitrový motor V8 je
vylepšený turbodúchadlom a výfukovým
systémom, vyrobeným z nehrdzavejúcej
ocele, ktorý zahŕňa špeciálne potrubie a
špeciálne upravenú výfukovú koncovku.
Úpravy zvýšili maximálny výkon na 556
koní, kým maximálny točivý moment
vzrástol na 765 Nm. Jazdné vlastnosti sa
neskutočne zlepšili. Toto SUV zvládne
zrýchlenie z 0 na 100 za neuveriteľných 7,9
sekundy.
Páni v GeigerCars „hádvojke" upravili aj
podvozok, ako sa na poriadne tuningové
auto patrí. Je schopný bezpečne zvládať aj

tie najvyššie rýchlosti. Najočividnejšou
premenou sú dokonale sediace,
chromované a kované disky, mimochodom
taktiež od GeigerCars, s rozmermi 10x30
palcov. Prispievajú k tomu aj vysoko
výkonné pneumatiky Pirelli Scorpion Zero
v rozmeroch 315/30 R 30. Tento set diskov s
pneumatikami ponúkajú GeigerCars za 28
000 Euro. Samozrejme je v ponuke aj veľa
iných rozmerov, konkrétne menších, a to:
20, 22, 24, 26 a 28 palcov.
GeigerCars znížili H2 o 100 mm a
nainštalovali športový priečny stabilizátor
pre redukciu nakláňania v zákrutách stabilizáciu. Nainštalovali taktiež brzdový
systém s 380 mm vŕtanými a chladenými
kotúčmi s 8-piestovými strmeňmi na
prednej náprave, ktoré spôsobujú
nenormálny spomaľovací efekt. Tieto
športové brzdy stoja približne 10 268 Euro.
Interiér Hummera GT je fascinujúci. Tvorí
ho veľa karbónových, farebných prístrojov
a doplnkov. Multimediálny systém zahŕňa
navigačný systém, DVD prehrávač, TV
prijímač a dve LCD obrazovky, ktoré sú
zabudované do palubovky a špeciálne
upraveného stropu.
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