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Mastodonþi
SF pe ºosele
Când spui camioane sau tiruri, te gândeºti la niºte mastodonþi care se
târâie molcom pe ºosele, spre exasperarea ºoferilor de automobile nevoiþi
sã-ii urmeze sau depãºeascã. Ei bine, ingenioºii designeri de la Mercedes
Benz, în frunte cu Luigi Colani, s-aau gândit sã revoluþioneze imaginea prã fuitã a vehiculelor ce transportã mãrfuri, venind cu niºte concepte de mai
mare dragul! Futurist ºi ciudat, acestea ar fi epitetele potrivite camioanelor
viitorului, ce poartã pe ele steaua Mercedes în trei colþuri. Cu geamuri
uriaºe ºi curbate, ce transformã cabina ºoferului într-uun soi de capsulã
spaþialã, ºi cu linii aerodinamice neobiºnuite la asemenea monºtri ai ºose lelor, tirurile-cconcept demonstreazã cã imaginaþia fãrã limite poate meta mofroza orice vehicul utilitar banal într-o
o apariþie demnã de un film SF.
Inspiratul Colani, plictisit de unghiurile drepte ºi de marginile colþuroase
moderne, bio ale clasicelor camioane, a mizat pe formele rotunjite, ultra-m
dinamice, cum le-aa botezat, turtind acolo unde alþii prelungesc ºi tãind
contururile greoaie. Inovaþiile marca Luigi Colani n-aau avut însã doar
scop estetic, deºi acest ”fiolozof tridimensional al viitorului”, cum s-aa
autoproclamat, pare sã-ººi fi pãstrat spiritul ludic al copilãriei, perioadã în
care orice bãieþel e îndrãgostit de maºini ºi camioane. Ei bine, conceptele
create de el au – graþie formelor aerodinamice, ce reduc frecarea cu
aerul- ºi un consum cu 25% mai mic decât tirurile clasice, sublinia
BusinessWeek. La aceste performanþe contribuie ºi motorizarea cu injecþie
directã turbo diesel, cu 150 CP mai puternicã decât variantele vechi,
arãta Discovery. Asta fãrã a mai pune la socotealã ºi alte avantaje, pre cum confortul sporit al ºoferului, care dispune de mai mult spaþiu ºi care
are ºi o vizibilitate mult mai bunã din cabinã. Singurul obstacol în calea
populãrii ºoselelor lumii cu aceste minunãþii pe 18 roþi îl constituie preþul
ridicat de fabricaþie, estimat la circa 1 milion de dolari bucata, faþã de
circa 100.000 $ preþul mediu la un camion obiºnuit, nota Commercial
Truck Trader.
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