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Premiéra plaváèka
SPLASH - Rinspeed

R

inspeed Design je inovativní firma specializovaná na zakázkové úpravy luxusních a sportovních aut. Její zakladatel, majitel a øeditel je Frank
Rinderknecht. Jeho nápaditost nezná hranic. Frank je ztìlesnìním
lidské filozofické kategorie dítì v
mui. Jako zdatný podnikatel si
splòuje jeden sen po druhém. Poslední výzvu technice a zároveò jubilejní desátý conceptcar nazval
Splash. Jedná se o výkonný, ekonomický a ekologický sportovní
kabriolet schopný rychlého provozu jak na suchu tak na vodì.
Motorovou jednotkou je malý
ètyødobý záehový agregát o pouhých 750 ccm. Dvouválcový ètyøventilový motor vybavila firma
WEBER Motors dvìma dmychadly
a jako jediný obojivelník na svìtì
má za pohonnou hmotu bioplyn. Èistý metan
bez sýry se spaluje bez kodlivin. Malý obsah motoru není na úkor výkonu: 140 PS a
nízká hmotnost vozidla umoòují stovku za 6
sekund, max. rychlost 200 km/h po silnici a 80
km/h na klidné vodì.
Karoserie je z nìkolikavrstvového lehkého
karbonkompozitu, který známe z formule 1 a
je samozøejmì vodotìsná. Na druhé stranì je
na vodì pøi vìtích rychlostech stálá mírná
sprcha v cenì. Kdyby se mìlo dostat do karoserie vody více, tak se automaticky zapínají
pumpy a systém výpustí. Ostatní èásti karose-

tak trochu jinak
rie jsou z nerezavìjících materiálù, magnezia,
titanu, hliníku a folia-tech (chromové sklo). Za
perfektní osvìtlení garantuje ve pøedu bi-xenon a vzadu svítí LED.
Pneumatiky 215 / 35 R 17 a vzadu jetì o
jedno èíslo vìtí zaruèují excelentní grip.

Náhon ve vodì obstarává klasický tøílistý
lodní roub, nahánìný systémem Z. Pilot má
monost volit mezi náhonem kol, roubu nebo
obou na jednou. Ji ve hloubce 30ti centimetrech Pohání vùz lodní roub a s pøibývající
hloubkou se náhon Z vyklání z vozu a dosáhne ve 60ti centimetrecxh svislou polohu a
maximální propulzi. Maximální kroutící moment dosahuje ji pøi 3 000 ot./min.
Bez pouití nosných ploch dosahuje
Splash na klidné vodì a 50 km/h. Hydraulický systém podporuje pøemìnu roadstru ve
speedboat. Zadní spoiler a postranní skládací
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køídla se ve vodì na zmáèknutí tlaèítka posunou do polohy lyí, na kterých Splash dosahuje rychlosti a 80 km/h.
Kadoroènì se v Curychu koná Oslava
léta vnitøní mìsto se pøemìní v taneèní plochu a tisíce stánkù se starají o kulináøské
blaho a zábavu statisícù návtìvníkù. Pøi této
pøíleitosti byl pøedveden obojivelník Splash. Nejprve se projel v doprovodu policie po mìstì, zastavil
se u radnice, aby naloil starostu a
pak odjel do blízkého pøístavu. Z
bezpeènostních dùvodù byl poloen
na vodu jeøábem. Následný spektakulární start, jízda pøiblinì edesátkou kluzmo (pùl metru nad hladinou),
mírné zatáèky a úplnì promáèený
populární starosta Ledergerber byl
opravdovou atrakcí.
Projekt se odvíjel na základì plodné
spolupráce nìkolika firem. Hightech
Weber Motors se zabývá ji delí
dobu ekologickými pohonnými jednotkami. Koncern Continental je dodavatelem elastomerù, pneu, brzdových a nosných souèástek. Baraccuda je
specialistou pro ultralehké ráfky . Lumax je pionýrem v odboru osvìtlení a Carstyling Folia
Tech je dlouhodobým partnerem Rinspeedu  dodala pøes deset souèástek pouitých
v zájmu bezpeènosti provozu Splashe. Koneènì Gasmobil je partnerem ekologických
systémù a podpoøil vývoj Splashe na základì
vìdeckých poznatkù z Paul Schärer Institutu,
Vysoké koly technické Zürich a koncernu
VW/AMAG.
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