Daljnogled

Superhitro!

Slovenci smo dobili najhitrejše
polnilne postaje za električna
vozila na svetu. Pred Italijani in
skoraj sočasno z Avstrijci. Vnovič
smo lahko okusili povsem novo
uporabniško izkušnjo.

PRVIČ
Prvič smo o novi mobilnosti spregovorili
že lani, v 22. številki Goodlifea, ko
smo v Daljnogledu izkusili vožnjo
prihodnosti s prestižno električno
limuzino, Teslovim modelom S. Takrat
nam je ekipa Avant cara, ki v Sloveniji
velja za eno izmed vodilnih na področju
električne mobilnosti, postregla z
izkušnjo, kakršne še nismo doživeli. V
nedrjih zdaj že krepko prepoznavnega
infotainment sistema, v meditativni
tišini in brez škodljivih izpustov smo
lahko uživali v brutalnem pospeševanju
430-»konjskega« elektromotorja in
500-kilometrskega dosega – z vsega enim
polnjenjem. Uporabniška izkušnja, ki je
avtomobilističnim dinozavrom poslala
zaušnico in nedvoumno sporočilo: prihaja
nova paradigma mobilnosti, ki dviga
kakovost bivanja!
NADALJEVANJE
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Prvi jesenski dnevi. Iskreno, saj pravega
poletja niti ni bilo. »Krivec« za novost je

vnovič Avant car. Stojimo pred hotelom
Four Points by Sheraton (Mons) v Ljubljani,
kjer je umetelno postavljenih šest polnilnic
za električna vozila tesla, tako imenovanih
superchargerjev. Izvemo, da gre za svetovne
rekorderje med polnilnimi postajami. Z
močjo 135 kilovatov zmorejo urno hitrost
polnjenja tudi 600 kilometrov in več.
To v praksi pomeni, da je potrebnih le
20–40 minut polnjenja Teslovega modela S
(odvisno od stanja napolnjenosti baterije).
Ravno prav, da v svoji »mobilni pisarni«
odpišete kakšno (krajše) e-sporočilo ali
pred hotelom popijete kavico.
NOVA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
In tesla je že napolnjena za naslednjih 500
kilometrov. Ampak, ali veste, kaj pri vsem
tem resnično »zažge«? To, da imajo lastniki
in uporabniki tesel na teh polnilnih postajah
možnost vseživljenjskega brezplačnega
polnjenja svojih vozil, največkrat z elektriko,
pridobljeno iz obnovljivih virov energije. Si
upate, ali bolje rečeno znate predstavljati,
da vam nikoli več ne bi bilo treba iti na

										

bencinsko postajo in plačevati goriva? Ne
glede na število prevoženih kilometrov.
Danes, jutri, vselej …
ŠE NEKAJ
S postavitvijo teslinih superhitrih polnilnic
v Ljubljani je podjetje Tesla Motors
naredilo odlično strateško potezo, saj je
svojim evropskim strankam, pretežno
severnjakom, utrlo pot proti privlačnim
turističnim ciljem na jugu. Na uho nam
je prišlo, da to ne bodo edine polnilnice
v Sloveniji in da se nameravajo širiti ter
povezovati svojo mrežo tudi v druge države
naše nekdanje skupne domovine. Če k
temu prištejemo še dejstvo, da bodo pri
tem ameriškem proizvajalcu »gadgetov na
štirih kolesih« že čez dve leti predstavili
avto srednjega razreda, namenjen
širokim množicam, ki ga bo ravno tako
mogoče polniti na prav teh postajah,
potem rezultata ni težko predvideti: nova
disruptivna uporabniška izkušnja …
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