CHANGLI NEMECA ELEKTRICKÉ AUTO ZA $1,200 (24,000 CZK)
Jane K., 30. července 2020
Je to šokující, za jak málo peněz dokážou v Číně vyrobit funkční elektrické auto, které sice jezdí
určitě poměrně pomalu, ale jezdí, uveze až čtyři pasažéry a dokonce i nějaký náklad. Mít k tomu
přikoupeno pět panelů na sluneční energii tak pokaždé, jak přijedete na místo a můžete je
rozložit a napojit na baterie, máte na druhý den auto nabité a provoz je prakticky zadarmo.
Když uvážíme, že Tesla elektrické auto se prodává za 100,000 dolarů, tak to je pěkný rozdíl.
Zbývá pouze opravit několik maličkostí, které Jason a David ve svém nadšení neříkají, anebo je
říkají špatně.
Tak předně cena. Auto opravdu stálo 1,200 dolarů i s bateriemi, ale to je pouze auto samotné.
Zbývá dále uhradit dopravu z Číny a pak – to hlavní – zaplatit vyděračskou celnici. Také je
nutno zjistit jaké jiné poplatky se na takové vozidlo vztahují a jestli je vůbec možno je u nás
přihlásit. Podle jiného videa, které rovněž najdete na internetu, to celé auto i s dovozem do
Ameriky, kde jsou celnice daleko shovívavější než v Evropě, stálo kolem 3,000 dolarů, což je
zhruba 60,000 Kč.

Z toho, co je vidět na videu, je auto velmi pevně postaveno. Ty čtveraté trubky mají velkou
pevnost a podlaha z tzv. „diamantové desky“ (nazvaná podle vzorku, vytlačeného do povrchu) je
nesmírně pevná, ať už je její materiál železo, nebo aluminium. V tomto případě je to zřejmě
železo, protože aluminium není snadné přivařit. Součásti nejsou přibodovány k trubkám, jak
říkají; to prakticky nejde provést, to by žádná bodovačka nezvládla. Jsou to krátké sváry, což
dělá celou konstrukci velmi pevnou ale také výrobně mnohem dražší, i když sváry většinou
provádějí roboti.
Jak ve videu mluví Jason a David o dalším zlevnění výroby, to je rovněž nesmysl. V případě
předního a zadního skla, tam je celkem jedno, jestli je sklo rovné nebo ne, stejně by je asi

neřezali z kusu, to by bylo příliš drahé, musely by pak být zapracovány okraje a to je další drahá
operace. I když by takové sklo bylo určitě možno řezat laserem, ale laser by mohl okraje příliš
tavit a tím měnit jejich tloušťku, což by bylo obzvláště patrné v každém rohu a možná kvůli
tomu i neproveditelné. Mám za to, že tyto panely jsou lité a tam pak vůbec nezáleží na tom, jestli
je základní forma rovná, nebo tvarovaná.
Stejně jako přední maska, takový odlitek nemusí být vůbec drahý, pokud to není lito do písku,
což by v tomto případě nebylo praktické kvůli detailům. Taková forma vydrží nekonečně a
jelikož je v současné době kvůli plastikům tento průmysl na úpadku, možná tímto způsobem
výrobce Changli aut podporuje jinou, spřízněnou firmu. A ještě navíc, může to být pokovený
plastik. Přidělat takovou ozdůbku na auto není vůbec drahé, podle způsobu upevnění to může být
i na přimáčknutí a přitom to zlepšení vzhledu je podstatné.
Bylo by zajímavé vědět víc o tomto vozidle, na příklad jak se chová na sněhu, při dešti a jakých
rychlostí dociluje.
Ve videu je také zmínka o „indikátoru rychlosti,“ že stále ukazuje přes 60, ale to, jak Jason toto
zařízení nazývá neukazuje přímo že se jedná o tachometr, takže tato informace nemusí být
směrodatná a může se jednat o měřič otáček. Skoro celý svět totiž používá slovo „tachometr“
jako název přístroje, který měří ujetou vzdálenost, ale to správné slovo pro toto zařízení je
„odometr.“ Tachometr je měřič otáček hřídele.
Číslo 60 jsem propočítala v domnění, že se jedná o kilometráž, protože ve videu je zmiňováno
číslo 40. No a 40 mil se rovná 60 km.

https://www.youtube.com/watch?v=kJk30Kj5jCA

