Pplware Kids

Os carros mais feios do mundo

Os carros mais feios do mundo
2018-02-10 15:00:54

Já diz o ditado, quem feio ama bonito lhe parece! Hoje apresentamos-lhe alguns dos carros que, devido a
algumas características, os diferenciam dos convencionais e os tornam feios, pelo menos aos olhos de
algumas pessoas.

Design, conforto e velocidade
O carro, que em tempos foi considerado um luxo, nos dias de hoje é praticamente um objeto de primeira
necessidade. Aliado a essa necessidade vem o conforto que, cada vez mais, se interliga com a estética e
a beleza do veiculo.
Mas, num mundo cada vez mais competitivo é necessário criar algo diferente do convencional, algo que
chame a atenção. Foi isso que aconteceu aos carros que apresentamos hoje. De forma a se destacarem
acabaram por chamar a atenção a si, mas pela negativa.

Com 6 rodas
Iniciamos a nossa lista com o Covini C6W, um carro com 6 rodas. As rodas extra tinham a função de
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equilíbrio e de melhorar a aderência. O que foi pensado de forma mais funcional não resultou como
motivo de atração à vista o que tornou este carro num fracasso.

Carro desportivo
Apenas um exemplar deste carro foi fabricado. Lançado em 1968, foi visto uma só vez, no festival da
velocidade, em 2008. Marcos Martins, o seu fabricante, era especializado em carros desportivos, sendo
igualmente conhecido por fabricar carros geralmente feios.

Bastante comprido
O Stutz Blackhawk, assim se chama o próximo carro apresentado, foi produzido pela primeira vez em
1972. Com quase 6 metros de comprimento, era um carro que não dava para qualquer bolsa. Apesar de
fazer parte da lista dos carros mais feios, este foi adorado por Elvis Presley.

Será um carro, ou um tanque de guerra
O próximo carro parece apenas uma caixa com rodas. À primeira vista, o Brubaker Box, assemelha-se a
um tanque de guerra. É certamente um carro que se destaca pela negativa, que dificilmente encontra fãs.
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O que mais votos conseguiu
A cereja no topo do bolo é o Aurora. Este carro surpreendentemente feio foi projetado por um padre que,
preocupado com o número de mortos resultantes de acidentes de viação, resolveu construir um carro que
salvasse vidas. Este carro, que supostamente seria o carro mais seguro do mundo, nunca deu notícias
sobre os seus passeios.
Não somos todos iguais e felizmente também não gostamos todos do mesmo, por isso é possível que até
nem concorde com esta lista dos carros mais feios que foram fabricados. Gostou de algum destes carros?
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