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► Automobily  ► Microlino

Švýcarský elektromobil Microlino  
je moderní interpretací vozíku Isetta,  

který proslavila automobilka BMW  
velkosériovou výrobou v italské licenci...

M
yšlenka zkonstruovat a prodávat malý 
a levný elektromobil Microlino se roku 
2015 zrodila v hlavě úspěšnému švýcar-
skému podnikateli Wimu Ouboterovi. 

Jeho firma proslula vynálezem hliníkových kolobě-
žek (Micro Scooter a Kickboard) a stala se světozná-
mou (export do 80 zemí). Sídlí v Küsnachtu, obci 
 ležící nedaleko Curychu, na břehu stejnojmenného 
jezera. Coby vzor pro tvary karoserie posloužila ori-
ginální forma italského vozítka Isetta z padesátých 
let, a to včetně nástupu do interiéru přední stěnou 
karoserie s odsunutím volantu. Zájmem bylo postavit 
obzvláště lehký a přesto bezpečný elektromobil, 
 který se užitnými vlastnostmi přesně trefí mezi moto-
cykl a běžný osobní vůz. Dva roky vše vypadalo jen 
jako zbožné přání a zatím nesplněný slib. 
Narychlo postavený prototyp, vyrobený v Číně, však 
slavil světovou premiéru na Ženevském autosalonu 
v březnu 2016. Znamenal opravdický průlom, nadchl 
všechny do té míry, že už o novinářském dnu bylo 
plánovaných prvních pět set kousků vyprodáno! 
A to se pak o Microlinu šířily už jen krátké a optimis-
tické zprávy, ale bez konkrétních údajů. Vývojáři 
 ovšem nezaháleli a uskutečnili další zásadní úpravy 
na technice i karoserii. Po dvou letech je situace 
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► Microlino
Dvoumístný elektromobil nejen  
do města ve stylu legendární Isetty  
(Iso Automotoveicoli z Bressa; licence BMW, 
Velam a další) se dveřmi v čelní stěně 
s odklopným volantem.  
Vzadu uložený trakční elektromotor,  
15 kW, 110 N.m; a akumulátory Li-Ion 
(Li-Fe-Po4), 8 nebo 14,4 kWh;  
dobíjení na 80 % kapacity za 4 h (2 kW)  
nebo 1 – 2 h (4 kW).  
Plošinový rám, čtyři kola, pohon zadních kol. 
Vnější rozměry 2435 x 1500 x 1450 mm. 
Objem zavazadlového prostoru 300 l. 
Hmotnost bez akumulátorů 450 kg;  
užitečná hmotnost 220 kg.  
Zrychlení 0 – 50 km/h za 5,0 s;  
největší rychlost omezena na 90 km/h.  
Dojezd 120 km (Typ 1) nebo 215 km (Typ 2) 
podle akumulátoru. 

JIŘÍ W. POLLAK,  
Zürich (CH)

StArtuJeMe!

 najednou úplně jiná. Podnikatel Ouboter uspořádal 
prezentaci předsériového prototypu a jako lokaci si 
vybral mondénní klub v centru Curychu. Během 
 několika málo hodin bylo několik stovek vstupenek 
zcela vyprodáno. V den prezentace 24. ledna 2018 
se skvěl před vchodem modrý necelé 2,5 metru 
dlouhý (či krátký?) první prototyp vedle svého histo-
rického vzoru v červeno-bílé kombinaci. 
Na pódiu při prezentaci informoval Wim Ouboter 

1 Microlino  
a originální Isetta  

při slavnostním uvedení  
vozíku v lednu 2018

2 Autor článku  
s Microlinem  

na Ženevském  
autosalonu 2016

3 Slavnostní uvedení 
předsériového Microlina 

v curyšském klubu

(a oba jeho synové Oliver a Merlin), z ohledu na me-
zinárodní účast desítek novinářů v perfektní angličti-
ně, o jejich cestě k ještě horkému prototypu. Velikost 
Microlina je dána zamýšleným účelem, a to nahradit 
velký osobní automobil v provozu, kde podle statistik 
vychází obsaditelnost 1,2 cestujícího na jedno vo-
zidlo. Průměrná denní ujetá vzdálenost v městských 
aglomeracích při tom nepřesahuje pětadvacet kilo-
metrů. Microlino je však v provozu velmi svižné. 
Zrychlení z klidu na 50 km/h zvládne do pěti sekund, 
největší rychlost je účelově omezena na 90 km/h. 
Sál při prezentaci doslova praskal ve švech, náladu 
zúčastněných pozdvihlo šampaňské a každá vymo-
ženost Microlina byla odměněna potleskem.
Byly také zveřejněny technické parametry, zrovna 
tak jako cena Microlina, i když se z původně avizo-
vaných deseti tisíc mezi časem zvýšila na dvanáct 
tisíc eur. Dojezd Microlina je závislý na volbě aku-
mulátoru. Vybere-li kupec akumulátor typu 1 (8 kWh), 
tak ujede na jedno nabití 125 km. Výkonnější typ 2 
(14,4 kWh) umožní cesty až 225 kilometrů na jednu 
náplň akumulátoru. Microlino spotřebuje díky nízké 
hmotnosti o 60 procent méně elektrické energie než 
aktuální osobní elektromobily. Proto je i dobíjení na 
80 procent kapacity vcelku atraktivní, z běžné sítě 

220 V za čtyři hodiny, ale může to být i za jednu 
až dvě hodiny. Microlino je spartánsky skladné. Mini-
malizována je též výbava, vždyť navigaci má dnes 
moderní občan ve svém chytrém telefonu, jak 
 zdůraznil jeden z juniorů Ouboterů a podtrhl jejich 
aktuálnost ve srovnání s drahými zabudovanými 
 navigačními soustavami. Dva cestující se v Micro-
linu spokojí s jednoduchou lavicí a na přístrojové 
desce se skví jeden jediný kontrolní přístroj. Do za-
vazadlového prostoru (údajně 300 litrů) se vejdou tři 
basy piva (potlesk!), coby bonus dostane každé 
Microlino nejen otevírací střechu, ale také hliníkovou 
minikoloběžkou od Ouboterů, a to bez příplatku.
Najít partnera pro Microlino nebylo snadné, nega-
tivní zkušenost v Číně však přihrála Italům. Vznikla 
spolupráce s italským výrobcem minivozů tazzari, 
jehož majitel erik tazzari byl na prezentaci přítomen 
a potvrdil vyšší kvalitu výrobku. Letošní plán je vyro-
bit v italské továrně v Imole prvních 700 již zamluve-
ných vozíků Microlino. tazzari tam vyrábí již několik 
let elektrické minivozy tazzari Zero, prodal jich ně-
kolik tisíc. už před dvěma lety jsem objednal v Že-
nevě svoje Microlino s podvozkem číslo 333. Ani 
o další zákazníky nemá Wim Ouboter nouzi, v knize 
objednávek je již zapsáno 4600 zájemců.  ■

4 V jednoduchosti je krása...

5 Zavazadlový prostor  
rozhodně není malý...

6 Rodina Ouboterů,  
tvůrců Microlina  
(otec Wim se syny  
Oliverem a Merlinem)

7 Vzpomínka  
na originální Isettu (licenční 
německá výroba u BMW)

8 Výroba probíhá  
v italské Imole spolu s vozy 
Tazzari Zero EM2 Space
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Microlino se standardně dodává  
s hliníkovou koloběžkou
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