CADDILAC ONE,
americké auto, které jste na našich silnicích
potkali pravděpodobně pouze kolem 4. dubna
tohoto roku. Auto, ve kterém jezdí americký prezident. Auto, které jen tak nic
nerozhází (možná kromě našich speciálně upravených silnic). Auto
opředené mnoha hádankami a tajemstvími.

N

ejsou to silná slova pro tuto limuzínu? Možná ano, ale rozhodně se teď o tomto zajímavém autě něco dovíme. Ruční
výrobu tohoto vozidla měl na starosti tým, který se specializuje
na výrobu pancéřových limuzín pro prezidenty. Cadillac je přímo
prošpikován elektronikou a ochrannými a bezpečnostními prvky.
Avšak o mnoho údajích se můžeme jen domnívat, neboť co by to
bylo za tajuplné a obranné auto, kdyby o něm všichni vše věděli?

C

Cadillac One

adillac má zajistit veškerou bezpečnost americkému prezidentovi. Limuzína váží kolem šesti tun! Váhu způsobuje zejména opancéřování vozidla, které je místy možná až 20 cm silné.
Okna jsou taktéž pancéřová a nepropouští světlo – interiér tedy
musí být nasvícen uměle. Jediné okno, které lze otevřít, je u řidiče a z důvodu bezpečnosti ho lze stáhnout pouze o cca 8 cm.

M

otor Cadillacu je poháněn nejspíše benzínovým osmiválcem
o objemu 4,6 litru a výkonu 292 koní. Avšak díky své extrémní hmotnosti může uhánět pouze rychlostí 120 km/h.

I

nteriér je luxusní přímo úměrně postavení jeho uživatele. Plyš,
různorodá komunikační zařízení, CD přehrávač, pohodlné sedačky a mnoho dalšího.

Z

vnějšku vypadá limuzína maličko atypicky. Maska není nijak
zajímavá, ale hlavní je bezpečnost. Dveře mají zdánlivě obyčejné kliky, ale otevřít je dokáže tajným hmatem pouze příslušník
ochranky či řidič. Auto má kola run-flat, která jsou speciálně
upravená pro pokračování v jízdě i při jejich poškození.

V
O

autě naleznete také „kapku“ prezidentské sterilní krve kvůli
akutním transfuzím.
dhadované parametry: Délka je 5,49 m, výška 1,77 cm, spotřeba 30 l na 100 km. Cena by se mohla pohybovat kolem
9 milionů korun.
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Časopis Tarsicius dostává každý zájemce, náklady
na vydávání jsou hrazeny z dobrovolných darů. Podpořte
prosím časopis Tarsicius na účtu 22 00 03 25 24 / 2010.
Složenku a variabilní symbol je možné si vyžádat a adrese
občanského sdružení Tarsicius.
Za všechny dary srdečně děkujeme.

