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Osobní automobily Mercedes - Benz. I když většina automobilových fanoušků obvykle pozná vozy této legendární značky, správně určit období
jejich výroby či nezmýlit se v určení typu či modifikaci, to chce nejen obecné
znalosti!
Pro ty, kteří se chtějí orientovat mezi tolika
osobními automobily Mercedes - Benz, s jejímiž předchůdci se setkáváme pod značkami
Daimler a Benz již od roku 1886, slouží brožovaný průvodce formátu 140 × 205 mm, ISBN
978 - 3 - 613 - 02931- 6, titul číslo 02031, od
Eberharda Kittlera s názvem „Mercedes-Benz
– Personenwagen seit 1886 – Jubilaeumsedition“, který v edici Typenkompass vydalo
Motorbuch Verlag, Stuttgart v roce 2008.
Autor Eberhard Kittler v této knize o 256
stranách, nejprve seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími typy vozidel značek Daimler
a Benz za období od roku 1886 do roku 1924
respektive 1922. Dále pak pokračuje v popisu automobilů již se značkou MercedesBenz od roku 1925 (například od typu 400
Tourenwagen po typ 600 V a K z přelomu
let 1941a 1942). Tím však přehled vozidel
s třícípou hvězdou na chladiči nekončí. Najdeme zde známé i méně známé vozy z výrobních období 1945 až 1960, 1960 až 1990
a konečně z období 1990 do roku 2008.
Velmi kvalitních 239 barevných a 88 černobílých snímků, zejména z firemního archívu, dodává této publikaci svébytný ráz.
Texty k jednotlivým částem v této publikaci
jsou sice stručné, ale jasné a přehledné.
Nechybí v nich ani celá řada technických
a historických informací.
Kniha, která je nabízena za přijatelnou
cenu 14,95 EUR bez poštovného, stojí za
pozornost pro každého, kdo má rád historii nejen této proslavené značky, ale i pro
ty, kteří rádi listují kvalitně zpracovanými
dalšími publikacemi ze stuttgartského
vydavatelství.
Případný zájemce o tento dobře zpracovaný průvodce, si jej může objednat
na poštovní adrese Paul Pietsch Verlage, Olgastrasse 86, 70180 Stuttgart,
Německo nebo na internetové adrese
www.paul-pietsch-verlage.de
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