LED svetlá od Car Line
Zaujímavou novinkou Car Line sú netradičné zadné
svetlá LED, založené na diódovej technológii. Svetlá LED sú
nielen lepšie z hľadiska bezpečnosti (kvôli zvýšenej
svietivosti), ale i životnosti a hlavne imidžu. Tieto sú trošku
nezvyčajné. Pri pribrzdení sa rozsvieti najprv kruhová
časť červeného svetla, náhle na to krížová časť. Vzniká
pritom zaujímavý efekt. Pri pustení brzdového pedálu je
efekt rozsvecovania presne opačný. Najprv zmizne kríž
a následne kruh. Smerovka je tiež skladaná z diód LED. Jej
dizajn opäť potvrdzuje fantáziu tvorcov. Okrem „šípky“ je
pridaná aj vertikálna osvietená malá časť oranžovej farby,
ktorá je súčasťou smerovky. Svetlá sú plne homologované. Čierne vnútro svetiel sa dokonca dá
lakovať do farby auta alebo inej farby podľa chuti.
www.tuning.sk

Najrýchleší Hummer
robí Geiger Cars

Kalendár dôležitých
tunerských akcií 2005
III. City Tigers Tuning zraz
19. – 20. 8. (piatok – sobota)
letisko Čerín – Čačín pri Banskej Bystrici
+421 905 66 50 83
+421 905 348 826

6. Autotuning Matador zraz
26. 8. – 27. 8. (piatok – nedeľa)
letisko Trenčín
www.autotuning.sk
+421 43 42 41 19
Mimoňské války 8
26. 8. – 28. 8. (piatok – nedeľa)
letiště Hradčany u Mimoně
www.mimonskevalky.cz
11. Porsche setkání
2. 9. – 4. 9. (piatok – nedeľa)
Vratislavice nad Nisou
www.automuzeum.cz
5. AHC zraz
2. 9. – 4. 9. (piatok – nedeľa)
Hluboká nad Vltavou
www.creationcars.com
Mega Tuning Show IV
9. 9. – 11. 9. (piatok – nedeľa)
Šumperk, Habermannova vila-Bludov
www.jeseniatour.cz/tuning-sraz
Tuning motor show Kopřivnice 2005

S elektronicky obmedzenou maximálkou 250 km/h, výkonom 515 kW (700 k) a pohotovostnou hmotnosťou 3,1 tony je H2 absolútny kráľ ciest. Najväčší európsky úpravca „amerík“
dáva do hádvojky sedemlitrový vidlicový osemvalec prepĺňaný kompresorom. Vďaka tomu je
krútiaci moment motora viac než slušných 904 Nm. Ak sa už ktosi rozhodne pre toto monštrum,
iste by si ho mal zadovážiť s pochrómovanými 28-palcovými (!) diskmi, športovým podvozkom,
výkonným brzdovým systémom. Tiež s kompletne multimediálne zastavaným interiérom a špeciálnou perleťou. Štandardne použitý šesťliter V8 nahrádza Geiger Cars motorom prevŕtaným na
7 011 cm3 a množstvom ďalších úprav z aktuálnej Corvette C6. Všetky kolesá poháňa
modifikovaná 4-stupňová automatika. I vďaka nej dosiahne superťažké auto stovku len za 6,5 s.
V blatníkoch H2 7.0 Kompressor sú disky s rozmermi 10 x 28" s plášťami nepochopiteľnej veľkosti
325/35 R28. Športový podvozok znižuje svetlú výšku krabice o 105 mm a ponúka nastaviteľnú
charakteristiku pruženia. Pre minimalizovanie nakláňania sú na oboch nápravách použité tuhé
skrutné stabilizátory, o bezpečné zastavenie sa starajú kotúčové brzdy vpredu s priemerom
380 mm s 8-piestikovými strmeňmi. Na obrázku si iste všimnete i množstvo karosárskych zmien,
ktoré podčiarkujú výkon i schopnosti tejto krabice. Cena takto prerobeného auta sa podľa
doplnkovej výbavy začína na 200-tisíc eur.
www.geigercars.de
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17. 9. (sobota)
polygon Tatra
www.tuningtech.cz
Renocar Tuning podzim
29. 10. (sobota)
Masarykov okruh Brno
www.renocar.com
Essen Motor Show
25. 11. – 4. 12.
Essen (D)
www.essenmotorshow.de
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