
126 MAXIM
  

DOBRZE BYĆ FACETEM

      Agregat 
  frajdotwórczy

 TYLKO NAM KRZYSZTOF HOŁOWCZYC
        OPOWIEDZIAŁ, JAKĄ PRĘDKOŚĆ MOŻE 
   OSIĄGNĄĆ SIEDEM TYSIĘCY LAPTOPÓW.

Czym jeździsz?
Pewnie wywołam konsternację czytelników 
„Maxima”, ale samochód, którym najbardziej 
lubię ostatnio jeździć jest… elektryczny. 

To pewnie już nie jesteś najszybszy  
na trasie?
Z miejsca startuje szybciej niż moja rajdówka, 
a na drodze zostawia za sobą większość 
kozackich aut sportowych. 

Co to takiego?
Nie martw się, jeżeli nie wiesz. Na świecie jest 
nie więcej niż tysiąc takich aut, a w Polsce 
tylko jedno. Rzeczonym cudem jest Tesla 
Roadster Sport – z zewnątrz podobna do 
Lotusa Elise, tylko bez rury wydechowej. 

Napędza ją  wyłącznie silnik elektryczny  
(to nie hybryda!) i wielka bateria o pojemności 
siedmiu tysięcy laptopów.

I co czujesz, kiedy dociskasz w swojej  
Tesli pedał gazu?
Wrażenia z jazdy tym samochodem są 
nieporównywalne do żadnego samochodu 
spalinowego. Skrzyni biegów nie ma – jest 
tylko jedno przełożenie, więc przyspieszania 
nic nie przerywa. Silnik elektryczny wytwarza 
odpowiednik ok. 300 KM i co ważniejsze, 
stały moment w całym zakresie obrotów, 
więc po wciśnięciu gazu (czy raczej potencjo-
metru) natychmiast wprasowuje w fotel i nie 
pozwala się od niego odkleić aż do prędkości 
maksymalnej ograniczonej do 210 km/h.  

To trochę tak, jakby normalne auto przy- 
spieszało tak samo przy każdych obrotach  
i na każdym biegu. Niewiarygodne.

Kupiłeś go?
Paradoksalnie mój ulubiony samochód jest 
jednocześnie tym, którego… nie chciałbym 
mieć. Jest skrajnie niepraktyczny, zasięg  
na baku (tzn. akumulatorze) ma gorszy niż 
Gallardo, ładuje się kilkanaście godzin,  
a do tego kosztuje ponad pół miliona  
złotych. Sam dla siebie nigdy bym Tesli nie 
kupił, ale właśnie dlatego stworzyłem 
Supercar Club, by polscy pasjonaci mogli 
jeździć niepraktycznymi i nieopłacalnymi 
autami w racjonalny sposób. Nie trzeba 
kupować browaru, by się napić piwa.
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