Nano, Indie
delu to około 100 000 rupii, czyli ponad
6 tysięcy złotych.
Moi rodzice mówią, że przypomina im
on ikonę polskiej motoryzacji, fiata 126p.
Mój tata jeździł takim samochodem w czasach studenckich. Oczywiście Nano ma
nowocześniejszy kształt. Nic w tym dziwnego – przecież powstał już w XXI wieku.

„Nano” to po grecku karzeł, a po angielsku coś małego. „Nano” w matematyce
to ułamek – ale nie jedna druga czy jedna
setna, ale jedna miliardowa! A co znaczy
„nano” w języku hindi?

A oto jak wygląda
Jak na maluszka przystało, karoseria
Nano jest w wesołych kolorach. Próżno tu
szukać czarnych metalików, tak lubianych
przez limuzyny czy SUV-y – w Nano
króluje biały, czerwony, niebieski, żółty,
srebrny i złoty.

Nano w hindi to spełnienie marzeń
średniozamożnych Hindusów o samochodzie. Nano to dzisiaj najtańszy samochód
świata, wyprodukowany przez hinduski
koncern Tata. Cena podstawowego mo-
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Jego wymiary to 3,1 m długości, 1,5 m
szerokości i 1,6 m wysokości. Teoretycznie mieszczą się w nim cztery osoby, ale
uważam, że inżynierowie z Tata zaniżyli
liczbę osób, które mogą się w nim zmieścić.
Cztery osoby, np. rodzice, a pomiędzy
nimi dwójka dzieci to jeżdżą w Indiach
na motorowerze. Może chodziło im o to,
ile osób będzie przypiętych pasami bezpieczeństwa?
Nano jest konkurentem Suzuki Maruti
800, najpopularniejszego samochodu osobowego w Indiach, ale jest od niego tańszy
i ma nowocześniejszą sylwetkę, dlatego
wszyscy wróżą mu sukces, a ja trzymam
za ten mały samochodzik kciuki. Nano
koniecznie chce pojechać do Europy. Wprowadzenie go zaplanowano na 2012 rok.
W Europie Nano karoserię będzie miał
taką samą jak jego indyjski kuzyn, ale
parametry techniczne będzie miał dostosowane do europejskich norm.

Ciekawe, ile projektów będę musiał
wykonać podczas studiów, aby za zarobione pieniądze móc sobie kupić samochód?
W moim przypadku będzie to Nano!

Ikona polskiej motoryzacji - fiat 126 p
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