32

HIMALAISTA KRZYSZTOF WIELICKI O SAMOCHODACH 

Nr 4/2019 r.

NIE MA UCIECZKI
OD E-MOBILNOŚCI
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Szanowni Państwo,

jak tam Wasze postanowienia noworoczne? Pielęgnowane co
roku od lat (żeby nie stracić dobrego pomysłu na postanowienie), debiutujące w tym roku czy te z grupy „tym razem na pewno się uda” (podobno ktoś kiedyś o takich słyszał)?
Przełom roku to czas, gdy po napisaniu daty musisz ją skreślić
i poprawić na nową. Tegoroczny przykład: 2019 2020. To moment,
gdy świątynie fitnessu kuszą promocyjnym karnetem na cały rok
(płatność z góry), Greta Thunberg robi plan zagłady motoryzacji na 2019 2020, a rządzący dwoją się i troją, żeby podwyższyć
jakiś podatek – przeważnie paliwowy.
Trudno zrozumieć tę całą aferę z nowym rokiem. Zwykle przełom lat kojarzy się słodko-kwaśno (słodko, bo pierniki, kwaśno,
bo przez kolejnych kilka tygodni czeka nas odmrażanie kapusty
z grzybami). Nowy rok = nowy kalendarz. Na który wielu ludzi
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czeka (nowy rok, nowa ja, nowe pomysły, nowa energia; niby
dzień zmienia się jak każdy inny, a wszystko naraz takie nowe).
Refleksja przychodzi przeważnie w urodziny – 1 stycznia euforia, 5 października zdziwienie – jestem o rok starsza.
Nie dajmy się zwariować. Póki co proponuję się koncentrować
na tym, co dzisiaj, tu i teraz. Nie wczoraj, nie jutro, nie za tydzień.
A teraz trzymacie w ręku magazyn, nad którym pracowaliśmy
przez ostatni kwartał. Do kawy porannej polecam relację z IAA
(mam nadzieję, że od nowego roku pijecie tylko jedną. I codziennie jecie śniadanie). Po południu sięgnijcie po test Mazdy CX-30.
Wieczorem wybierzcie się na Dziki Zachód. A planując kalendarz na 2019 2020 rok, nie zapomnijcie wpisać do niego targów
ProfiAuto Show – na 30 i 31 maja.
Miłej lektury

Natalia Piskorz

KONTAKT: Moto-Profil Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów, tel. 32 604 10 00, e-mail: info@profiauto.pl.
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Co łączy motoryzację
z siatkówką?

Członkowie sieci ProfiAuto oraz partnerzy handlowi Moto-Profil spotkali
się w centralnej Polsce na największych w tym roku konferencjach
marki i spółki. Podczas wydarzenia podsumowano dotychczasowe
działania i wytyczono plany rozwojowe. Przyspieszenie, współpraca,
nowoczesne technologie, jakość – to słowa, które pojawiały się
najczęściej w konferencyjnych prezentacjach i rozmowach.
ProfiAuto
6 	
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D

oroczne konferencje podsumowujące ostatnie 12 miesięcy,
wytyczające kierunki na przyszłość, a także przygotowany
z myślą o partnerach uroczysty bankiet – to już tradycja ProfiAuto oraz
Moto-Profil. W pierwszy październikowy
weekend 2019 roku do Hotelu Narvil w Serocku zaproszono ponad 450 gości. Zwyczajowo poranne spotkanie poświęcone
było partnerom marki ProfiAuto, a wieczorem odbyła się Konferencja Partnerów
Handlowych Moto-Profil.
– To był dynamiczny biznesowo rok,
a efekty tego są wyraźne. Robimy solidne
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rozpoznanie i inwestujemy w rzeczy, które
mają perspektywę długotrwałego wzrostu.
Myślimy o każdej grupie klientów: o sklepach i hurtowniach oraz mechanikach i ich
klientach. Chcemy stale podwyższać ich
zawodowy poziom i świadomość biznesową. Przed nami dynamiczny start w kolejny rok. Włączamy następny bieg i stawiamy na dalszy rozwój partnerów i ProfiAuto
Serwisów – mówił Michał Tochowicz, wiceprezes zarządu Moto-Profil, w prelekcji otwierającej Konferencję ProfiAuto. W swoim
podsumowaniu akcentował też znaczenie m.in. rekordowych tegorocznych targów ProfiAuto Show, medialnego sukcesu

Rankingu awaryjności samochodów według polskich mechaników oraz rozwoju aplikacji ProfiAuto. Zapowiedział także premierę projektu dobrywarsztat.pl,
przygotowanego we współpracy z serwisem Onet.pl.
Gościem specjalnym konferencji był
Krzysztof Ignaczak, złoty medalista Mistrzostw Świata w Siatkówce, który ze
swojej perspektywy przybliżył uczestnikom konferencji tajniki drogi do sukcesu.
Pokazał także, że branżę motoryzacyjną
z siatkówką łączy m.in. ten sam sportowy
duch zwycięstwa. Wiceprezes Moto-Profil,
Adam Kapek, poświęcił swoje wystąpienie
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wspólnej polityce handlowej w ramach
sieci ProfiAuto, a Andrzej Brylak, dyrektor
ds. rozwoju biznesu Moto-Profil, mówił
o tym, jak zmieniły się oczekiwania klientów warsztatów i jakie narzędzia pomagają nowoczesnym serwisom ewoluować.
Dobiesław Hruszka, szef Rady Programowej ProfiAuto, podsumował jej aktualną
działalność oraz katalog dobrych praktyk marki.
W czasie spotkania po raz pierwszy przyznane zostały również nagrody ProfiAuto.
Za ich pośrednictwem wyróżniono liderów w działaniach takich jak m.in. online
marketing, działania wizerunkowe, event

8 	ProfiAuto

marketing oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wręczono także nagrodę
specjalną za inicjatywę wewnątrz sieci ProfiAuto. Wieczorem rozpoczęła się Konferencja Partnerów Handlowych Moto-Profil. Zainaugurował ją Leszek Żurek, prezes firmy.
– To nasze coroczne święto, czas podsumowań, rozmów o biznesie i wspólnego
planowania przyszłości. To spotkanie, na
które co roku czekam, bo rzadko możemy
widzieć się w tak dużym gronie – mówił,
otwierając konferencję.
Z kolei Michał Tochowicz przedstawił biznesowe podsumowanie roku, kładąc nacisk m.in. na dwucyfrowy wzrost obrotów,

poszerzanie skali działania i otwieranie się
na nowe rynki.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
uroczystą kolację oraz interesujący program artystyczny. Goście mieli okazję
uczestniczyć w koncercie SOYKA Kolektyw z największymi przebojami artysty
oraz repertuarem Czesława Niemena. Kolejną, muzyczną część wieczoru jako DJ
poprowadził Marek Sierocki.
Partnerami wydarzenia były marki: ATE,
Brembo, DRiV, Febi Bilstein, Blue Print, Gates, Magneti Marelli, MANN-FILTER, MOTO
Flota, Schaeffler, Tedgum, Tomex, Varta, ZF
Aftermarket oraz Zimmermann.
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Nagrody ProfiAuto
rozdane

Dobiesław Hruszka,
który prowadzi z żoną
Elżbietą firmę Polamel,
otrzymał podczas VII
konferencji ProfiAuto
„Nagrodę specjalną za
inicjatywę wewnątrz
sieci ProfiAuto”.

N

agroda została przyznana za
projekt pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na rozwijanie
kompetencji mechaników. –
W 2019 roku stworzyliśmy cykl szkoleniowy dla mechaników „Akademia Mechanika”. Projekt obejmował 12 spotkań, które
traktowały o tematyce techniki hybrydowej w pojazdach samochodowych. Dodatkowym świadczeniem było przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu SEP dającego
uprawnienia elektryczne do 1kV. W projekcie wzięło udział 32 mechaników. Do ustalenia planu tematyki oraz przeprowadzenia
szkoleń zaangażowaliśmy jednostkę szkoleniową firmy Magnetti Marelli. Natomiast
dzięki współpracy z firmą Greenko, specjalizującą się w pozyskiwaniu funduszy
na szkolenia, projekt został sfinansowany
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wdrożony plan działania zaprezentowaliśmy przedstawicielom ProfiAuto.
Pomysł spotkał się z aprobatą i dzięki temu
udało się go wdrożyć w innych firmach sieci ProfiAuto – wyjaśnia laureat nagrody Dobiesław Hruszka.
Firma Elżbiety i Dobiesława Hruszków powstała na początku lat 90. Oboje byli tuż po
studiach. Pan Dobiesław wrócił z zagranicy, gdzie przez jakiś czas pracował i odłożył

ProfiAuto
ProfiAuto
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sporą, jak na ówczesne polskie warunki, sumę pieniędzy.
– Mogliśmy za to kupić mieszkanie czy samochód, ale zdecydowaliśmy się zainwestować we własną firmę. Zainwestowaliśmy wszystkie nasze pieniądze – wspomina
pan Dobiesław.
– Nie przespaliśmy tego okresu. Pracowaliśmy prawie po 24 godziny na dobę, ale
dawało nam to dużo satysfakcji, bo firma
błyskawicznie się rozwijała – dodaje żona Elżbieta.
Po dwóch latach weszli w branżę motoryzacyjną – do sklepów zaczęli dostarczać
części samochodowe, głównie do polskich
fiatów. Ale już trzy lata później w ofercie
mieli także części do innych samochodów.
Wtedy też otworzyli pierwszy magazyn
w Wasilkowie. W 2000 roku powstał drugi
magazyn, tym razem w Białymstoku. Wkrótce potem nawiązali współpracę z siecią
ProfiAuto. Dziś Polamel jest jednym z liderów w swojej branży na rynku lokalnym,

ma dwa oddziały w Białymstoku oraz w Suwałkach.
– Mają dobrą opinię. Wszyscy ich cenią za
fachowość, terminowość, operatywność.
Zawsze są nastawieni na potrzeby klienta,
a to duża zaleta – mówią klienci.
Pan Dobiesław jest także przewodniczącym Rady Programowej ProfiAuto.
– Zawsze byłem wielkim zwolennikiem
utworzenia sieci niezależnych dystrybutorów części samochodowych. Dlatego staram się jak najczęściej promować grupę.
Strategia sieci ProfiAuto daje nam szansę na
przyszłość i możliwość rozwoju – wyjaśnia.
Jako przewodniczący rady chce się skupić na porządkowaniu sieci i zacieśnianiu
współpracy.
– Mamy za sobą etap tworzenia. Chcemy
teraz wprowadzić nową formułę współpracy. Zdefiniowaliśmy to pojęcie i będziemy
jeszcze bardzie wykorzystywać zasoby, które już mamy, aby powstał nowy ekosystem
działania – zapowiada.

Nagrodzeni:
1. Rzetelność biznesowa – Auto Części Lipiec
2. Aktywność marketingowa – online marketing – Dan-Car
3. Aktywność marketingowa – event marketing – AutoJarex
4. Aktywność marketingowa – działania wizerunkowe – Carex
5. Zaangażowanie w rozwój sieci ProfiAuto Serwis – Mytnik
6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii – BIG-MOT
7. Nagroda specjalna za inicjatywę wewnątrz sieci ProfiAuto – POLAMEL
WWW.PROFIAUTO.PL
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Siła w sieci
Ponad 800 uczestników wzięło łącznie udział w tegorocznych Regionalnych
Konferencjach ProfiAuto Serwis. Podczas tych wyjątkowych wydarzeń
podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i wytyczono plany na
przyszłość w ramach największej w Polsce sieci warsztatów niezależnych.
Konferencje były także okazją do wspólnego celebrowania rozwoju
w gronie przedstawicieli najaktywniejszych regionalnych warsztatów.

10 	ProfiAuto
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C

ykl czterech dużych, regionalnych konferencji to tegoroczna
nowość w ramach sieci ProfiAuto Serwis. Pierwsza z nich odbyła się 7 września w Folwarku Łochów , a jej uczestnikami byli właściciele
ProfiAuto Serwis z województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego,
mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego.
Druga, zorganizowana 21 września w Hotelu Qubus w Krakowie, przeznaczona była dla okręgu lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.
Podczas trzeciej konferencji – 9 listopada –
warsztatowcy z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego
i wielkopolskiego świętowali rozwój sieci w hotelu IBB Andersia Poznań. Wieńczące cykl czwarte spotkanie zorganizowano we Wrocławiu 23 listopada z myślą
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o ProfiAuto Serwisach z regionu dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Poza dyskusją na temat teraźniejszości
i przyszłości warsztatów samochodowych,
wydarzenia stanowiły także okazję do zapoznania się z nowościami wpływającymi
na rozwój rynku automotive. Dotyczyły
one m.in. obsługi flot, segmentacji klientów warsztatów, wyzwań związanych ze
zmianami prawnymi czy nowinek technologicznych, takich jak skaner samochodowy automatyzujący proces przyjmowania
pojazdów do warsztatu. Dużo mówiono
także o korzyściach i benefitach, które wiążą się z przynależnością do sieci. Wręczono również certyfikaty serwisom, które
w ostatnim czasie przeszły proces audytu.
– Nasz unikalny model współpracy z partnerami warsztatowymi polega na tym,
że pozostawiamy im duży zakres samo-

dzielności. Dlatego takie spotkania są niezbędne, aby wymienić się doświadczeniami, zintegrować i porozmawiać o kierunkach dalszego rozwoju. Mają także
odświętny charakter. Zdecydowanie jest
co świętować, bo w ramach ProfiAuto Serwis działa już ponad 1800 serwisów, co
czyni nas największą w Polsce siecią warsztatów niezależnych – mówi Mariusz Maksym, koordynator sieci ProfiAuto Serwis.
Każdą z konferencji wieńczył uroczysty
bankiet prowadzony przez Piotra Bałtroczyka. Przygotowany specjalnie na potrzeby cyklu konferencji program stand-up
uzupełniały występy iluzjonisty.
Partnerami Regionalnych Konferencji
ProfiAuto Serwis były firmy: AS-PL, ATE,
Brembo, Blue Print, Febi Bilstein, Magneti Marelli, Mann-Filter, MOTO Flota, Schaeffler, Varta oraz ZF.

WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWYDARZENIA
PROFIAUTO SHOW 2019

Spodek napędzany
pasją
Zarezerwuj sobie czas
na 30 i 31 maja 2020 r.
W katowickim
Międzynarodowym
Centrum Kongresowym
i Spodku odbędzie się
17. edycja ProfiAuto Show.
To jedne z największych
i najważniejszych
targów motoryzacyjnych
w Polsce!
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rzygotowania do ProfiAuto Show
2020 już się rozpoczęły. Trwa
intensywna praca nad programem targów. Na razie możemy
zdradzić, że przygotowujemy
drugą edycję Pucharu Mechaników – zapoczątkowana podczas poprzedniej edycji rywalizacja o tytuł najlepszych warsztatowców była strzałem w dziesiątkę.
Targi ponownie odbędą się pod hasłem
„Napędzane pasją”, które doskonale oddaje ich ideę. O szczegółach 17. edycji będziemy informowali na bieżąco. Naszych
gości zaskoczymy wieloma motoryzacyjnymi nowościami – zapowiada Łukasz
Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto.

Przypomnijmy, że ProfiAuto Show 2019
odwiedziło 46 tys. gości! O 6 tys. więcej

niż rok wcześniej. Na stoiskach 150 wystawców – największych marek z branży
– pojawiło się wiele nowoczesnych rozwiązań pokazujących, że mariaż sektora
automotive z IT wchodzi w kolejną fazę.
Na branżowców, obok prezentacji
technicznych, czekał zróżnicowany program szkoleń i specjalna Strefa Warsztatowa z sektorem konkursowym, rally
oraz szkoleniowym. Odbyły się też liczne pokazy wyposażenia serwisowego
i konkursy z nagrodami. Mechanicy po
raz pierwszy w historii imprezy stanęli do rywalizacji o Puchar Mechaników
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i cenne nagrody, w tym 30-tonową prasę.
Wśród atrakcji strefy rozrywkowej znalazły się m.in. samochodowe
bungee – auto z kaskaderami wewnątrz spadało z ponad 80 metrów,
były pokazy motocyklowe, drift czy
jazda gokartami. Dużym powodzeniem cieszyły się bezpłatne skoki
na bungee i poduszkę kaskaderską
oraz liczne stanowiska z symulatorami, a przede wszystkim – ustawiony w samym środku Spodka wirtualny warsztat samochodowy. Można
było spotkać motoryzacyjne gwiazdy: Kajetana Kajetanowicza, Macieja Wisławskiego, Adama Klimka oraz
Klaudię Podkalicką.
Najnowsze informacje na temat
ProfiAuto Show 2020 można
otrzymywać, dołączając do
wydarzenia: https://www.facebook.
com/events/541541859973033/.
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Ferrari
na ProfiRacing
Cup
Za nami czwarta,
ostatnia w 2019 roku
tura ProfiRacing Cup.
Tym razem aż 110
uczestników wzięło
udział w projekcie
szkoleniowym
wypełnionym atrakcjami
dla praktyków
i pasjonatów motoryzacji.
Impreza jak zwykle
odbyła się na torze
wyścigowym Autodrom
Jastrząb, gdzie pod
okiem profesjonalnej
kadry szkoleniowej
poszerzali swoją wiedzę
i korzystali z okazji do
doskonałej zabawy.

ProfiAuto
15 	

Z

amykamy sezon 2019 ProfiRacing Cup, podczas którego przekazaliśmy naszym partnerom użyteczną wiedzę m.in. z zakresu narzędzi marketingowych i handlowych. Takie wydarzenia to cały wachlarz energii zwrotnej,
owocującej kolejnymi projektami dostosowanymi do potrzeb ProfiAuto
Serwisów. Już teraz intensywnie pracujemy nad inicjatywami, które będą
miały premierę w 2020 roku – mówi Szymon Zmarlak, koordynator ProfiRacing Cup.
ProfiRacing Cup to projekt skierowany do mechaników zrzeszonych w sieci ProfiAuto Serwis. Przedstawiciele serwisów z Polski, Czech i Słowacji mają dzięki niemu okazję poznać najnowsze trendy branżowe oraz wymienić się doświadczeniami i zintegrować. Ambasadorem wydarzenia jest pilot rajdowy, wielokrotny mistrz
Polski i Europy – Maciej Wisławski.
Pierwszego dnia uczestnicy doskonalą swoją wiedzę podczas szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia biznesu. Poruszane są także wątki związane z najnowszymi technologiami i trendami na rynku automotive oraz możliwościami wykorzystania ich w kontekście rozwoju serwisów samochodowych.
Drugi dzień ProfiRacing Cup zawsze jest pełen dynamicznych wyzwań praktycznych. Za kierownicą supersamochodów, w tym m.in. Ferrari 488 GTB, mechanicy
próbują swoich sił na torze. Ćwiczą również elementy driftingowe, a najlepsi walczą o puchary.
Partnerami poszczególnych tur ProfiRacing Cup 2019 były firmy Brembo, Hengst,
Hepu, MANN-FILTER oraz Philips.
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PROFIWYDARZENIA
PROFIAUTO PITSTOP

Mechanicy sprawdzili
ponad 6500
samochodów

Ponad 80 miast,
310 zaangażowanych
serwisów i ponad
6,5 tys. sprawdzonych
samochodów.
Tak wyglądała
jubileuszowa,
piąta edycja ProfiAuto
PitStop. Akcja swoim
zasięgiem objęła
miejscowości w Polsce,
Czechach i na Słowacji.
Kierowcy, którzy
pojawili się w mobilnym
punkcie PitStop, mogli
bezpłatnie sprawdzić
stan techniczny swoich
samochodów.

P

rofiAuto PitStop to seria bezpłatnych akcji dla kierowców,
które każdego roku odbywają
się w kilkudziesięciu miastach
w kraju i u naszych południowych sąsiadów. Mobilny punkt serwisowy pojawia się w miejscach dobrze
znanych i często odwiedzanych przez
zmotoryzowanych, jak np. parkingi przy
centrach handlowych czy miejskie rynki.
Celem akcji są ekspresowe, dokonywane
przez specjalistów ProfiAuto Serwis kontrole stanu technicznego samochodów.
Kierowcy mogą sprawdzić kondycję swoich aut i skonsultować się z ekspertami,
a na koniec otrzymują sezonowe upominki. W wielu miastach akcja PitStop
połączona jest z innymi wydarzeniami
RECin
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rozrywkowymi lub edukacyjnymi wspieranymi przez lokalne władze.
– PitStopy to najlepsza okazja, żeby za
darmo dowiedzieć się, w jakim stanie technicznym jest nasz samochód. Z pomocą
kierowcom przychodzą partnerzy ProfiAuto i mechanicy zrzeszeni w sieci ProfiAuto
Serwis, którzy od lat angażują się w promocję kwestii związanych z bezpiecznym
podróżowaniem. Akcja ma przypomnieć
zmotoryzowanym, że systematyczne kontrole przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo na drodze, a ich wykonywanie powinno stać się nawykiem. Z naszych
statystyk wynika, że świadomość społeczna w tym temacie rośnie, ale wciąż jest
wiele do zrobienia – mówi Łukasz Kopiec,
dyrektor marketingu ProfiAuto.

Podczas akcji PitStop mechanicy ProfiAuto Serwis sprawdzali układy i części, które
bezpośrednio oddziałują na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przyglądali się zawieszeniu, kontrolowali akumulator, ciśnienie
w oponach i stan bieżnika, a także wycieraczki czy prawidłowe ustawienie świateł.
Zwracali też uwagę na jakość płynów eksploatacyjnych, badali temperaturę wrzenia płynu hamulcowego oraz krzepliwość
płynu chłodniczego.
Organizatorami akcji ProfiAuto PitStop
w 2019 roku byli: sieć ProfiAuto, lokalni
partnerzy marki i mechanicy ProfiAuto
Serwis oraz firmy ATE, DENSO, ENI, MANN-FILTER, OSRAM, VALEO i VARTA.
Kolejna odsłona wydarzenia ruszy już
w marcu 2020.
WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWYDARZENIA
AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROFIAUTO

Szkolenia i rozwój wewnątrz sieci

– Akademia Zarządzania
Efektywne zarządzanie, skuteczna sprzedaż, organizacja pracy i finansów w firmie
to jedne z tematów poruszanych w ramach pierwszej edycji Akademii Zarządzania
ProfiAuto. Cykl merytorycznych szkoleń skierowany był do partnerów ProfiAuto,
którzy chcą działać skuteczniej na konkurencyjnym rynku i rozwijać swoją działalność.
W spotkaniach wzięło udział ponad 100 uczestników z 80 firm.

A

kademia Zarządzania ProfiAuto
jest dla naszych partnerów
motorem napędowym do rozwoju swojej działalności, ale
także do zacieśniania relacji
i jeszcze większej współpracy w ramach
sieci. Spotkania szkoleniowe dają możliwość wymiany doświadczeń oraz pokazują, co i w jaki sposób można zrobić, aby
każda firma należąca do sieci mogła działać jeszcze skutecznej. Wiemy doskonale,
że nasi partnerzy mają ogromny potencjał, dzięki któremu marka ProfiAuto tak
dobrze się rozwija, a my pomagamy ten
potencjał wykorzystać jeszcze lepiej – mówi Beata Wrocławska z ProfiAuto.
Pierwsza edycja Akademii Zarządzania
ProfiAuto została podzielona na dwa etapy, po pięć dwudniowych spotkań w każdym. Program szkoleń ułożono w taki sposób, aby przekazać Partnerom najbardziej
przydatne informacje, ukierunkowane na
konkretne działania. W ich trakcie uczestnicy wzięli udział w części teoretycznej,
którą od razu mogli wykorzystać podczas

ProfiAuto
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warsztatów praktycznych. Trenerzy skupili się zarówno na aspektach biznesowych,
jak również na tzw. kompetencjach miękkich, związanych z zarządzaniem zespołem.
Podczas szkoleń biznesowych uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak monitorować skuteczność własnych działań
w oparciu o wskaźniki finansowe i ilościowe, czym jest sprzedaż aktywna, jakie zasoby mają w swoich firmach, a nad czym
powinni jeszcze popracować.
Otrzymywali na bieżąco konkretne zadania do wykonania z perspektywy własnej
firmy, tak aby zdobytą wiedzę i poznane
narzędzia wdrożyć później w codziennym
zarządzaniu. W części poświęconej kompetencjom miękkim była mowa między
innymi o tym, co buduje autorytet szefa w oczach pracowników, jaki jest obraz
zespołu w firmie i jak dbać o jego pozytywny rozwój.
Partnerzy, którzy wzięli udział w pierwszej edycji Akademii Zarządzania ProfiAuto, pozytywnie ocenili przebieg szkoleń
oraz ich formułę.

– Szkolenie pomogło mi być lepszym szefem. Nie miałem pełnej wiedzy o możliwościach, jak i narzędziach, które mogę
wykorzystać w prowadzeniu zespołu. Ponadto jest to świetna okazja, aby porozmawiać z ludźmi z branży — powiedział
Marcin z Auto-Strefy. W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel Auto Reflex Olecko. – Szkolenie daje większą pewność w zarządzaniu. Dostajemy
gotowe narzędzia. Możemy też wymienić się doświadczeniami. Z kolei Mariusz
Piotrowicz z Auto-Mar zwrócił uwagę, że
Akademia Zarządzania ProfiAuto mobilizuje do rozwoju, wdrażania pozytywnych
zmian, pozwala na wymianę doświadczeń
i uwag, a także na sięganie do zasobów,
o których zapominamy.
Spotkania w ramach tegorocznej edycji
Akademii Zarządzania ProfiAuto odbyły
się w Wieliczce, Ciechocinku, Radziejowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Druga odsłona już w nowym roku, a więcej informacji o niej będzie można znaleźć na stronie
www.profiauto.pl.

WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWYDARZENIA
PORTAL INTERNETOWY

ProfiAuto z Onetem
i Auto Światem

Marka ProfiAuto została głównym partnerem serwisu internetowego dobrywarsztat.pl
– najnowszego projektu redakcji Onet.pl i Auto Świat. Portal skierowany jest przede
wszystkim do kierowców poszukujących warsztatów samochodowych, które świadczą
wysokiej jakości usługi.

D

obrywarsztat.pl to serwis internetowy, którego „silnik” stanowi baza serwisów samochodowych – jedna z największych
w Polsce. Dzięki przejrzystej
wyszukiwarce umożliwia ona znalezienie
warsztatu w najbliższej okolicy. Docelowo
serwis rozbudowany zostanie m.in. o funkcjonalności pozwalające na umówienie
wizyty w warsztacie, towarzyszyć mu będzie także plebiscyt na najlepszy serwis samochodowy i program oceny warsztatów.
– W działaniach promocyjnych od dawna stawiamy na Internet. Badania wskazują,
że to właśnie tam kierowcy zwykle szukają informacji na temat sprawdzonych serwisów samochodowych. Dlatego wspieramy wartościowe projekty przeznaczone
zarówno dla mechaników, jak i użytkowników pojazdów – mówi Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto.
Atutami serwisu dobrywarsztat.pl są też
wysokiej jakości treści, m.in. eksperckie
porady dla kierowców i warsztatów, przygotowane przez najlepszych dziennikarzy
motoryzacyjnych w kraju, we współpracy
z ekspertami ProfiAuto.
– Pomysł na stworzenie miejsca, w którym osoby mające potrzebę skorzystania
z usług warsztatu samochodowego znajdą
kluczowe informacje o sensownych warsztatach w ich okolicy oraz poradnicze materiały na temat usterki ich samochodu,
chodził nam po głowie już wiele lat. Dzięki
świetnej współpracy z ProfiAuto mogliśmy
wreszcie zacząć urzeczywistniać nasze plany, a dzięki długofalowemu podejściu obu
stron będziemy mogli już w niedalekiej
przyszłości zaoferować użytkownikom, ale
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także właścicielom warsztatów, kolejne
Start projektu uzupełni kampania promożliwości i funkcjonalności – mówi Pa- mocyjna w mediach, takich jak „Auto
weł Paczuski, dyrektor Wydawniczy Seg- Świat”, „Auto Świat Poradnik”, auto-swiat.
mentu Moto & Tech w Onet.pl.
pl, onet.pl, „Fakt”, fakt24.pl oraz Zumi.

WWW.PROFIAUTO.PL
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Mobilny przewodnik
po aplikacji ProfiAuto

Aplikacja ProfiAuto to nowoczesny sposób umawiania wizyt w serwisach
samochodowych. Z naszym nowym mobilnym przewodnikiem zrobisz to jeszcze
szybciej i poznasz wszystkie zalety używania bezpłatnego oprogramowania!

D

ostajemy wiele pytań o aplikację ProfiAuto. Aby pomóc w jej
instalacji i obsłudze, wyjaśnić proces umawiania wizyt w serwisie oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, przygotowaliśmy cykl krótkich filmików instruktażowych. Jak je obejrzeć?
Wpisz ProfiAutoPL na YouTubie, kliknij nasz kanał, wybierz
„playlisty” i ciesz się wygodnym, filmowym opisem używania aplikacji
ProfiAuto (przeznaczonej dla kierowców) oraz aplikacji ProfiAuto Manager (kierowanej do serwisów). Korzystaj z praktycznego przewodnika w dowolnej chwili – dzięki temu dowiesz się m.in., jak w prosty sposób komunikować się na linii warsztat-klient.
Każdy panel podzielony jest na krótkie odcinki z odpowiednimi opisami. Wybierz interesującą Cię część lub oglądaj po kolei. Koniecznie
sprawdź, jakie odcinki dla Ciebie przygotowaliśmy! Z części „Kierowca”
dowiesz się m.in., jak pobrać aplikację i zarejestrować konto, jak dodać
dane pojazdu, wysłać zgłoszenie czy ustalić dogodny termin odbioru samochodu. W części „Serwis” Twój mechanik sprawdzi m.in., jak poprawnie skonfigurować dane i uzupełnić profil serwisu, żebyś miał wszystkie
niezbędne informacje na wyciągnięcie ręki.
Jak widzisz, aplikacja ProfiAuto jest całkowicie nowym sposobem na
komunikację klienta z warsztatem. Umawianie się na naprawę sprowadza się do kilku kliknięć w smartfonie, bez odrywania się od codziennych
zajęć. Za pomocą telefonu użytkownik śledzi proces naprawy, ma także
dostęp do zarchiwizowanej, pełnej historii serwisowania (co będzie Ci
przydatne m.in. w kontekście sprzedaży samochodu). Dzięki skanerowi kodów AZTEC kierowcy mają możliwość przesłania warsztatowi pełnych danych samochodu, co znacząco skraca czas potrzebny na skompletowanie odpowiedniego zestawu części. Po pozostawieniu pojazdu
w serwisie kierowca jest informowany o przebiegu usługi i ma bieżącą
kontrolę nad kosztorysem, może także wybrać dogodny termin odbioru. Innowacyjność naszego oprogramowania sprawiła, że aplikacja ProfiAuto w 2018 r. otrzymała tytuł Męskiej Marki Roku.

BEATA WROCŁAWSKA
trade marketing
manager
w firmie
Moto-Profil
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Wszystkie funkcje aplikacji poznasz:
– na stronie https://profiauto.pl/aplikacja,
– oglądając filmiki instruktażowe
na kanale ProfiAutoPL na YouTubie,
– kontaktując się z nami pod adresem
aplikacja@profiauto.pl.
WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIAKTUALNOŚCI
KALENDARZ PROFIAUTO 2020

Modelki
w rysunkowym
					świecie

Wkrótce do hurtowni, sklepów
i serwisów ProfiAuto trafi
nowy kalendarz marki. Projekt
na 2020 rok wyróżnia oryginalne połączenie rysunku
z fotografią. Na dwunastu kartach pojawiają się szybkie
samochody i piękne kobiety, a wszystko to wewnątrz
świata, w którym fikcja miesza się z rzeczywistością.

K

alendarz ProfiAuto 2020 pokazuje barwną krainę motoryzacji w wielu odsłonach. Na każdej
z dwunastu stron modelki prezentują się na tle narysowanego
świata, wypełnionego wyjątkowymi samochodami. Dobór scenografii nie jest przypadkowy. Aston Martin w Londynie, Maserati we Włoszech czy Bugatti we Francji
– karty kalendarza to ikonograficzna podróż po świecie motoryzacji.
– W tym roku pokazujemy, że można połączyć motoryzacyjne inspiracje, piękne
modelki i artystyczne podejście do tematu.
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Postawiliśmy na rysunkową formułę, żeby
zaproponować coś świeżego i innego. Naszym fanom na pewno sprawi frajdę próba
odgadnięcia, co jest rzeczywistością, a co
obrazkiem. Pasjonaci motoryzacji bez trudu zorientują się, według jakiego klucza
dopasowaliśmy modele samochodów do
lokalizacji – mówi Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto.
Kalendarz ProfiAuto 2020 już wkrótce
pojawi się u partnerów, kontrahentów i fanów marki. Kulisy powstawania sesji zdjęciowej do kalendarza można zobaczyć na
kanale YouTube ProfiAuto.

WWW.PROFIAUTO.PL
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KALENDARZ PROFIAUTO 2020
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MISTRZOWSKIE
LAURY
DLA PROFIAUTO

W tym roku mija 10 lat od momentu, gdy marka
ProfiAuto wkroczyła na trasy wyścigów górskich.
24 	UMA fotografia Agnieszka Wołkowicz
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Jubileuszowy rok zespół uczcił wywalczeniem
kolejnych tytułów mistrzowskich.
25 	UMA Fotografia
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M

ichał Tochowicz w Górskich
Samochodowych Mistrzostwach Polski walczył nową wyścigową Skodą Fabią,
a Czech Marek Rybníček za
kierownicą pięknego McLarena F1 Evo na
trasach Mistrzostw Europy FIA EHC oraz
w swoim krajowym czempionacie.
Polski sezon ruszył, już tradycyjnie, od
Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego. Niestety, pierwszy wyścigowy weekend zakończył się dla Michała Tochowicza awarią techniczną, ale nasz zawodnik po raz
kolejny pokazał, że z takich sytuacji wychodzi jeszcze mocniejszy. W kolejnych
czterech wyścigach, w Magurze, Limanowej, słowackich Banovcach i w Sopocie, aż siedem razy z rzędu stawał na drugim stopniu podium. Dzięki temu już po
trzecim weekendzie wyścigowym awansował na fotel wicelidera klasyfikacji samochodów z napędem na jedną oś i drugą pozycję w klasie E1–2000.

Zła pogoda przeszkadzała
Jak pokazał sezon, pomysł wprowadzenia klasyfikacji 2WD okazał się strzałem
w dziesiątkę. Rywalizacja zyskała na atrakcyjności, na czym skorzystali zarówno kibice, jak i całe widowisko. Różnice czasowe w poszczególnych podjazdach rzędu
setnych, a nawet tysięcznych części sekundy, to częsty widok w tabeli wyników kierowców „ośki” z tego sezonu. Nasz reprezentant niejednokrotnie włączał się w tak
zaciętą walkę. Dobrą passę przerwał wyścig na trasie w Siennej, który wrócił do
kalendarza po kilku latach przerwy. Aura w ten wrześniowy weekend zgotowała bardzo silne opady i mocną mgłę. W takich warunkach nietrudno było popełnić
błąd, a Michał Tochowicz już w sobotę dołączył do długiej listy pechowców. Przygoda zakończyła się poza drogą i uszkodzeniem zawieszenia, a w konsekwencji
wycofaniem z rywalizacji. Nie przekreśliło to jednak szans na dobry wynik w całym sezonie.

26 	UMA fotografia Agnieszka Wołkowicz & Grzegorz Kozera
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Walka do końca
Już niecałe trzy tygodnie później kierowca
i ekipa EvoTech obsługująca Skodę stawili
się w finale, w trzynastej i czternastej rundzie, gotowi do walki o tytuł Wicemistrza
Polski w 2WD i E1–2000. Michał w pełni
wykorzystał szansę, a meldując się w niedzielę na drugim stopniu podium przypieczętował wynik, stając się drugim najszybszym kierowcą „ośki” w GSMP 2019
– za Gabrielem Kubitem (Honda Integra)
i o 16 punktów przed Sławomirem Kaźmierakiem (Honda Civic Type-R). Reprezentant
ProfiAuto Racing Team miał również ważny wkład w wywalczenie tytułu II Wicemistrza Polski w klasyfikacji klubowej dla Automobilklubu Beskidzkiego. Nagrodzenie
mistrzów już 22 listopada w Warszawie, na
uroczystej gali Zakończenie Sezonu Sportu Samochodowego 2019.

Sukces Rybníčka
Kolejnym pięknym wynikiem ukoronował
sezon Marek Rybníček. Kierowca McLarena
F1 Evo w swojej kategorii E2 SH-3000 zwyciężał w każdej z 8 rund, w których startował. Tym samym zdominował także rywalizację w Dywizji 2, zdobywając w sumie
160 punktów, więc aż o 59 więcej od bezpośredniego rywala. W klasyfikacji generalnej Marek Rybníček również był bardzo wysoko. Ostatecznie zamknął sezon
2019 na trzecim stopniu podium „generalki”, za dwoma kierowcami formuł – Milošem Benešem (Osella FA30) oraz Václavem Janíkiem (Norma M20 FC Turbo).
Dzięki kierowcy McLarena barwy ProfiAuto pojawiały się również na podium
rywalizacji w FIA EHC 2019. Czeski kierowca punktował w pięciu rundach (Austria,
Czechy, Niemcy, Słowacja i Polska), cztery
razy był w czołowej dwójce i trzykrotnie
wygrywał walkę w Grupie E2-SH. Z dorobkiem 105 punktów znalazł się w pierwszej dziesiątce na 119 sklasyfikowanych
zawodników startujących w Kategorii 2.

MATEUSZ BUCHTYAR
dziennikarz motoryzacyjny
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Od pierwszego do ostatniego
przejechanego kilometra.
MANN-FILTER – takie same standardy produkcji

MANN-FI
LTER =
100% jak
ości OE

MANN-FILTER, marka filtrów premium niezależnego rynku części zamiennych, oferuje innowacyjne odpowiedzi
na nowe wyzwania w branży filtracyjnej. Zarówno w wersji oryginalnego wyposażenia, jak i w żółtozielonym
opakowaniu. W samochodach osobowych, ciężarowych, pojazdach rolniczych czy urządzeniach przemysłowych,
filtry MANN-FILTER, produkowane w jakości OE, cieszą się dużym zaufaniem na całym świecie!
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

PROFIFELIETONY

EKO NIE LOGICZNIE

Tytuł „World Green Car” dla diesla? Brzmi śmiesznie, ale to nie żart.
Ostatnim reprezentantem gatunku był Mercedes-Benz S250 w 2012
roku. Chciał czy nie, koronę musiał oddać Tesli Model S. Potem
było już tylko fikuśniej – zaszczytne miano zielonego samochodu
otrzymała m.in. urodziwa Toyota Mirai. Od diesla w jednym roku
do elektryka w drugim – komuś poprzestawiało się w głowie?
Cel jest określony odgórnie. Mamy zakochać się w elektrykach.
Rządzący kuszą dopłatami, darmowym parkowaniem i możliwością
poruszania się buspasem. Ma być eko, ale czy logicznie?

D

ieselgate sprawiło, że kierowcy zaczęli rezygnować z silników diesla w swoich osobówkach. Zupełnie przypadkowo
spotkało się też w czasie z rozwojem rynku samochodów ekologicznych,
zasilanych alternatywnymi napędami. Na
bycie „pro-eko” stawia Europa, a od jakiegoś czasu – również i Polska. Rząd robi, co
może, żeby nas do elektryków zachęcić.
To dziwne, bo mamy najwyższe ceny prądu w Europie. Jego zdaniem osobówka na
prąd może jednocześnie pełnić funkcję autobusu i bez powodowania stresu u właściciela, zgodnie z prawem – poruszać się buspasem. Dodatkowo odchodzą nam opłaty
za pozostawienie elektryka w strefie płatnego parkowania (a w ich miejsce przychodzi ciąganie się po urzędach – kontrolerom
trudno odróżnić samochody „zwykłe” od
„niezwykłych”). Co więcej, z początkiem
2019 roku rządzący powołali nawet specjalny organ: Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu. Dzięki temu posunięciu mamy gonić inne kraje europejskie, które już
dopłacają swoim obywatelom do zakupu aut elektrycznych i hybrydowych. Za
granicą kwoty wsparcia od kilku lat wahają się między 9 a 26 tys. złotych. O dopłaty na samochody elektryczne Polacy mogą się ubiegać od niedawna – dokładnie
od 19 listopada 2019 roku. Mogą one wynieść do 30% wartości pojazdu, nie przekraczając jednak kwoty 125 tys. złotych. I tu
pojawia się problem – bo to cena brutto,
a większość modeli elektrycznych, dostępnych na rynku polskim i europejskim, po
prostu w tej kwocie się nie mieści. Wszystkie z TOP10 najlepiej sprzedających się EV
w Polsce są za drogie, aby uzyskać na nie
dofinansowanie. Resort energii najwyraźniej liczył, liczył i wyliczył – tak, aby Polacy
kupowali najtańsze i najmniejsze modele.
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Matematyka rządzących najprawdopodobniej nie spowoduje więc boomu na zakup
pojazdów elektrycznych. Chociaż może tak
policzyć musieli – nie wytrzymałaby tego
krajowa infrastruktura. Obecnie jeden polski punkt ładowania dzieli się na 5 aut osobowych (średnia w UE – 8).
A skoro już o ładowaniu mowa – przejdźmy do meritum. Czy samochody ekologiczne w ogóle istnieją? „Elektryk nie emituje
spalin”. Tym hasłem kuszeni są kupujący.
Owszem, nie emituje ich podczas jazdy. Gorzej, gdy pod uwagę weźmiemy proces jego produkcji oraz okres po zakończeniu
eksploatacji (plus ewentualne złomowanie najbardziej szkodliwej w tym przypadku dla środowiska baterii). Pył z klocków
również nie jest wciągany do magicznego odkurzacza.
Jak bardzo różni się produkcja spalinówki
od elektryka czy hybrydy? No właśnie nie
bardzo. Kilka elementów pozostaje stałych
– niezależnie od napędu trzeba przecież wyprodukować karoserię, wyposażenie, układ
jezdny. Ogromną różnicę stanowi akumulator: w samochodach spalinowych kwasowo-ołowiowy, w elektrykach – litowo-jonowy składający się m.in. z litu, kobaltu
czy niklu, które jakoś trzeba wydobyć. Emitując przy tym CO2, odpady ziemne z rakotwórczym pyłem czy zużywając ogromne
ilości wody. A od wydobycia do wyprodukowania jeszcze długa droga – ekologicznie bardzo kręta. Nie łatwiej jest w przypadku recyklingu tego typu baterii, gdzie
różne rodzaje metali zmieszane są ze sobą
„na proszek”. Stanowi to nie lada wyzwanie
dla przedsiębiorstw recyklingowych, które również za bardzo nie wiedzą, co zrobić
z problemem.
Elektryki w jednym na pewno mają jednak przewagę nad napędem tradycyjnym –
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

do napędzania. Co prawda na razie jest to
w znakomitej większości energia elektryczna (przy istotnym udziale węgla), ale
w przyszłości, wraz z rozwojem techniki,
można liczyć (czytaj mieć bardzo dużą nadzieję), że całość będzie czerpała z bardziej
korzystnych dla środowiska źródeł. To lepsze niż paliwa kopalne, które i tak się wyczerpią. Obecnie jednak dla atmosfery nie
ma większego znaczenia, czy użyliśmy węgla z gniazdka do naładowania elektryka,
czy puściliśmy CO2 z dymem z rury wydechowej.
Póki co statystyki są takie, jakich spodziewać się można. Sprzedaż aut z alternatywnymi napędami w Europie jako tako
raczkuje, ale w Polsce – jest w stadium prenatalnym. W 2018 roku zajęliśmy niechlubne, ostatnie miejsce w UE, biorąc pod uwagę udział elektryków w sprzedaży. Co nie
zaskakuje – w tym samym roku sprowadziliśmy ponad 987 tys. aut, z czego większość
stanowiły pojazdy używane. Rodacy wciąż
traktują elektryki bardziej jako egzotyczne
zjawisko, nieprzystające do naszych realiów.
Ciekawe są, gdy ma je ktoś inny – a my możemy bez skrępowania dalej poruszać się
dieslem sprowadzonym z zagranicy.

NATALIA PISKORZ
PR manager

WWW.PROFIAUTO.PL

Doskonałość w pr zemyśle
motor yzac yjnym

A

jusa wypuszcza na rynek nowy

Mowa o uszczelniaczu anaerobowym

przeznaczonym
specjalnie
do
uszczelniania elementów metalowych
ze stopów aluminium lub stali
obrabianej

skutecznych

S ZC E L INO A N E R O B W E

ajusa .es

ajusa@ajusa.es

+34 967 216 21

PROFIFELIETONY
ALFABET SZOSTAKA

F ERRARI F40

Najbardziej ikoniczny supersamochód na świecie powstał dla uczczenia 40. rocznicy
istnienia włoskiej firmy. To ostatnie i prawdopodobnie największe dzieło życia
Enzo Ferrariego.

F

errari F40 zadebiutowało oficjalnie
w 1987 roku, zaledwie po 13 miesiącach przygotowań. Fakt, że konstrukcyjnie wykorzystano pomysły
z modelu 288 GTO, nie uzasadniał
takiego tempa. Celem było stworzenie superszybkiego auta drogowego bez pójścia
na ustępstwa i kompromisy.
Już sam jego wygląd budził respekt. Trzy
rury wydechowe z tyłu, klinowate nadwozie zbudowane z kewlaru i włókien węglowych oraz potężne skrzydło, które stało się jego znakiem rozpoznawczym. To
właśnie spojler plus światła typu pop-up
sprawiały, że F40 było plakatowym dominatorem na ścianach wielu polskich domów. Oczywiście w obowiązkowym kolorze Rosso Corsa.
Ferrari F40 napędzał silnik V8 o pojemności 2,9 l, który dzięki dwóm turbosprężarkom gwarantował 478 KM przy 7000
obr./min. Moment obrotowy również
był imponujący – 577 Nm przy 4000 obr./

min. Moc na tylne koła trafiała za sprawą
5-stopniowej manualnej skrzyni biegów.
W połączeniu z niską wagą – zaledwie
1250 kg (z płynami) – otrzymaliśmy najszybszy seryjnie produkowany pojazd na
świecie. Nic, łącznie z Lamborghini Diablo czy Porsche 959, nie mogło się z nim
równać w tym czasie na drodze. Do setki F40 przyspieszało w niecałe 4 s, a dwieście na liczniku wyświetlało się już po 11
s od startu. Prędkość maksymalna bolidu
przekraczała granicę 325 km/h, co stanowiło absolutny rekord. W sumie status „najszybszego” Ferrari utrzymało przez 3 lata.
Ciekawie prezentowało się wnętrze. Do
bólu spartańskie i proste. Aby zmniejszyć
masę producent zrezygnował z obicia
drzwi i podłogi. Elektryczne szyby? Zapomnijcie. Jedynie przesuwne lufciki w pleksiglasowych szybach, a w wersji seryjnej
zwykła korbka. Klamek również brakowało – aby zamknąć drzwi od środka, trzeba
było pociągnąć za kabel. Kierowca mógł

liczyć wyłącznie na sportowy ultralekki
fotel kubełkowy i o dziwo… klimatyzację.
Prowadzenie takiego potwora było
prawdziwym wyzwaniem. Kierowca musiał okiełznać nie tylko kilkaset koni pod
butem, ale też poradzić sobie z brakiem
ABS-u i wspomagania. F40 było też niezmiernie głośne, bo w kabinie przy prędkości 100 km/h natężenie dźwięku przekraczało 80 dB. Mimo to chętnych na
superauto nie brakowało.
Początkowo marka z Maranello planowała wypuścić na rynek jedynie 400 sztuk F40.
Wobec ponad 3000 zamówień zmieniono
jednak plany produkcyjne i ostatecznie
powstało aż 1315 egzemplarzy. Cena wyjściowa ustalona na poziomie 400 000 dolarów bardzo szybko poszybowała w górę.
Pasjonaci gotowi byli zapłacić wielokrotność tej sumy. Dziś Ferrari F40 w dobrym
stanie osiąga na aukcjach kwotę z sześcioma zerami.

MARCIN SZOSTAK
felietonista ProfiAuto
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PIEKŁO GO
NIE CHCIAŁO

Krzysztof Jerzy Wielicki jest jednym
z najbardziej znanych polskich
wspinaczy. Jako piąty zdobył Koronę
Himalajów i Karakorum.
17 lutego 1980 roku, wspólnie
z Leszkiem Cichym, dokonali
pierwszego zimowego wejścia na
Mount Everest. Jako pierwszy zimą
zdobył Kanczendzongę i Lhotse.
Co ciekawe, w zdobyciu tego
drugiego szczytu nie przeszkodził mu
nawet gorset ortopedyczny, który
nosił po uszkodzeniu kręgosłupa
w górach. Z kolei Broad Peak
zdobył samotnie w ciągu jednego
dnia (pierwsze na świecie wejście
z bazy na szczyt ośmiotysięcznika
w ciągu jednej doby!).
W 2018 roku kierował akcją
ratunkową na Nanga Parbat.
W czasie tej wyprawy dwaj jej
członkowie – Denis Urubko
i Adam Bielecki – przeprowadzili
spektakularną akcję, ratując
Francuzkę Elisabeth Revol.
Nie udało się uratować wówczas
Tomasza Mackiewicza.
Właśnie do księgarń trafiła książka
„Krzysztof Wielicki. Piekło mnie
nie chciało” autorstwa Dariusza
Kortko i Marcina Pietraszewskiego.
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Idealny samochód powinien mieć…
Powinien być jak najmniej awaryjny.
Największa ekstrawagancja,
na jaką pozwoliłbym sobie w samochodzie, to…
nie mam wielkich oczekiwań od samochodu, z pewnością jednak przydałby się naprawdę duży bagażnik. I to nie tylko w sytuacji, gdy wyjeżdżam w góry – przy dużych wyprawach sprzęt może ważyć 200-300 kilogramów – ale też, gdy… jadę na
wieś (śmiech).
W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry…
jeden z ważnych dla mnie aspektów to fakt, by auto było najbardziej ekologiczne,
jak to tylko możliwe. Uważam, że należy dbać o środowisko. Drugie to kwestia bezpieczeństwa. Stawiam na auta, które dobrze trzymają się drogi, mają dobrą przyczepność.
Mój pierwszy samochód to był…
maluch oczywiście. Miał karoserię w odcieniu bordo i tylne światła inne niż wszystkie maluchy, dzięki czemu wzbudzał podziw kolegów. No tak, miałem taką szpanerską, europejską wersję Fiata 126p. Potem stawiałem na Alfę Romeo. Najpierw 33
z rasowym silnikiem, potem była Alfa 147, 155, a potem… się wyleczyłem. To auto,
choć wciąż piękne z sylwetki i środka, na ówczesne polskie drogi zupełnie się nie nadawało. Ciągle miałem problemy z zawieszeniem.
Obecnie jeżdżę samochodem marki…
Mini Cooper, z silnikiem 2,0 i 150 KM pod maską. To zgrabne, małe i zwinne auto, które bardzo mi odpowiada, jeśli chodzi o pracę zawodową: wyjazdy na konferencje,
spotkania służbowe. Jeśli mam ochotę spędzić czas na wsi, biorę duże auto od żony.
Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to…
może być Alfa Romeo Stelvio. Zawsze miałem słabość do tej marki (śmiech).
W samochodzie słucham muzyki…
żadnej! Co nie znaczy, że podróżuję w ciszy. Po prostu z wiekiem przestałem szukać
w radiu muzyki. Przerzuciłem się na rozmowy – audycje. Bardzo lubię TOK FM i Owczarka lub Janiszewskiego. Muzyka mnie drażni.
Największa wada samochodu to…
to, że ciągle trzeba zmieniać trzeba opony, a jak jest zima, rozmrażać pojazd. Dla
mnie najlepszym sposobem wciąż jest wylanie na zamarznięty zamek całej butelki
płynu do -33 stopni (śmiech).
Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to…
zdecydowanie północne Włochy. Znam język włoski, lubię włoską kuchnię, mam
tam wielu przyjaciół, z wieloma Włochami się wspinałem, a w dodatku jakoś tak
mentalnie jest mi do tego kraju blisko. I nie chodzi tylko o dolce far niente, ale przede wszystkim o piękną naturę. Zwłaszcza góry.
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Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie…
jadę seatem żony w Warszawie. Nagle przejeżdżający obok mnie kierowca autobusu daje mi znaki. Zatrzymuję się, sprawdzam, guma. Zjeżdżam zatem za pobocze, otwieram bagażnik, a tam ani śladu lewarka. Myślę sobie, no pięknie, jak ja do
cholery podniosę samochód? Po chwili okazuje się, że koła zapasowego w aucie żony też nie ma. Ale okazuje sie, że to…
normalne. Teraz już ponoć nikt sam nie wymienia koła, dlatego koło i lewarek nie są potrzebne, Dzwoni się na serwis i tyle
(śmiech).
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NIE MA UCIECZKI
OD
E-MOBILNOŚCI

Miłośnicy motoryzacji doskonale wiedzą, że u progu jesieni tradycją
stały się targi motoryzacyjne organizowane na przemian we Frankfurcie
nad Menem i w Paryżu. W tym roku, nieparzystym, samochodowe
i technologiczne premiery pojawiły się w Niemczech na IAA.
34 	IAA
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uż przed otwarciem targów było
wiadomo, że nowości zaprezentują m.in.: Audi (AI Trail quattro concept, A1 Citycarver, A4 Avant lifting, Q3 Sportback, Q7 lifting, RS
7 Sportback), BMW (nowa Seria 1, Seria
3 Touring, Seria 8 Gran Coupe, M8 Convertible, Vision M Next concept, nowe
X6), Ford (Focus ST, Puma, Kuga), Honda
e, Hyundai (i10, i30 N Project C, 45 concept), Lamborghini Sian, Land Rover Defender, Mercedes (GLB, AMG GLB 35, EQS,
GLE Coupe, ESF concept, EQV), MINI Cooper SE, Opel (Astra lifting, Corsa/e-Corsa),
Porsche Taycan, Renault (Captur, Clio), SEAT Mii electric, Skoda (Citigo-e iV, Kamiq
Monte Carlo, Scala Monte Carlo), Smart
EQ Fortwo/EQ Forfour lifting, Volkswagen (ID.3, T-Roc Cabriolet, e-Up! lifting).
Tematem przewodnim imprezy była
elektromobilność, choć pojawiły się pomysły nowe, acz konwencjonalne – np.
propozycje BMW, Forda, Hyundaia czy
Opla.
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Audi z księżyca
Prawdziwym terenowym wyczynowcem
przyszłości może być elektryczne Audi AI:
TRAIL quattro. Czteroosobowe Audi łączy
przygotowanie do zautomatyzowanej
jazdy z możliwościami użytkowania pojazdu w terenie. Przywodzi trochę na myśl
księżycowy łazik – kabina, przeszklona aż
do podłogi, daje nieograniczoną widoczność. Akumulator o olbrzymiej pojemności gwarantuje wystarczający zasięg nawet poza gęstą siecią stacji ładowania.
Samochód wyposażony jest w cztery
silniki elektryczne, systemy wspomaganej i zautomatyzowanej jazdy oraz – co
typowe dla Audi – stały napęd na cztery koła quattro. Użytkownicy samochodów tego typu nie tylko otrzymają pojazd
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marzeń, ale będą mogli również skonfigurować go w sposób najbardziej odpowiadający ich osobistym preferencjom. Kolor,
wyposażenie wnętrza i opcje techniczne
będzie można wstępnie określić online,
korzystając ze specjalnej aplikacji albo
za pomocą danych kierowcy zapisanych
w systemie „myAudi“. Już przy wsiadaniu aktywuje się preferowana temperatura wnętrza pojazdu, ustawienie foteli
i osobista biblioteka muzyczna.
Swój potencjał do jazdy poza asfaltowymi drogami atletyczne Audi AI: TRAIL sygnalizuje już samą długością 4,15 m i szerokością 2,15 m. Wysokość 1,67 m i olbrzymie
22-calowe koła z ogumieniem w rozmiarze 850 mm wskazują na wysokie walory użytkowe w terenie. Prześwit wynosi
34 cm – umożliwia przejazd przez stojącą

wodę nawet o głębokości ponad pół metra.
Czteroosobowa kabina to wielokątna przestrzeń otoczona dużymi przeszklonymi powierzchniami. Charakterystyczną cechą jest wypukłość w połowie
bocznych okien. Dzięki elektrycznemu
układowi napędowemu umieszczonemu
bezpośrednio na osiach i dzięki montażowi akumulatora w podłodze nie było tu
potrzeby wydzielania poszczególnych
sekcji nadwozia np. dla umieszczenia silnika czy baterii. Karoseria Audi AI: TRAIL
to kompozycja wielomateriałowa składająca się z najnowocześniejszych gatunków stali, aluminiowych powierzchni
i włókna węglowego. Mimo zastosowania wydajnych akumulatorów masa pojazdu to zaledwie 1750 kg.
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Pancerne BMW
Od ponad 40 lat BMW Group projektuje
i produkuje samochody opancerzone dla
władz państwowych, przedstawicieli życia
publicznego i osób prywatnych o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony.
Na IAA 2019 po raz pierwszy zostało zaprezentowane nowe BMW X5 Protection
VR6 (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 13
l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym:
298 g/km).
Czwarta generacja samochodu opancerzonego na bazie odnoszącego sukcesy
Sports Activity Vehicle ma zapewniać skuteczną ochronę przed atakami z użyciem
broni palnej lub różnego rodzaju ładunkami wybuchowymi. Ponadto nowe BMW
jest wyposażone w stworzone specjalnie
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dla tego modelu opancerzenie i szyby antywłamaniowe, których zastosowanie zostało uwzględnione już podczas projektowania modelu do produkcji seryjnej, dzięki
czemu są one odpowiednio dopasowane
do karoserii.
Napędzany silnikiem V8 o mocy 530 KM
opancerzony samochód ma oferować znaną z BMW X5 zwinność i wszechstronność.
Wizualnie tylko nieznacznie różni się od
modelu produkowanego seryjnie. Związana z tym anonimowość stanowi kolejny
czynnik wpływający na bezpieczeństwo.
Oprócz licznych funkcji zwiększających
komfort, wyposażenie standardowe obejmuje również domofon i alarm antynapadowy.
Z kolei koncepcyjne BMW Vision M NEXT
stanowi ucieleśnienie myślenia BMW na temat podróżowania pojazdami przyszłości.

Model koncentruje się na autonomicznej
jeździe w świecie wrażeń BOOST. Wizjonerski pojazd jest przedstawiany jako
progresywna sportowa hybryda plug-in
o emocjonującej stylistyce i purystycznie
zaprojektowanym wnętrzu, które skupia
się na potrzebach aktywnego kierowcy.
Jego układ napędowy PHEV otwiera nowy wymiar sportowej jazdy – do wyboru
z elektrycznym napędem na wszystkie koła lub napędem tylnym, elektrycznym lub
z 4-cylindrowym silnikiem benzynowym
z doładowaniem. Generuje on moc systemową 600 KM i umożliwia przyspieszenie
do 100 km/h w 3 sekundy. Aktywowany za
pomocą przycisku tryb BOOST+ zapewnia
przy tym wyjątkowo intensywne wrażenia z osiągów dzięki wykorzystaniu dodatkowej mocy. W trybie jazdy w pełni elektrycznej można uzyskać zasięg do 100 km.
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Ford Puma jak nie Puma
Miłośnikom Forda nazwa Puma kojarzy się
z modelem małego coupe sprzed dwóch
dekad. Z nową propozycją Forda ma tylko
wspólną nazwę. Teraz Puma ma nadwozie
typu crossover, albo, jak pewnie powiedzą
niektórzy, jest podniesionym kombi, a może nawet SUV-em.
Model Puma wyposażony jest w szereg
innowacyjnych funkcji. Na przykład nad
bezpieczeństwem czuwa system Ford
Co-Pilot360 obejmujący wiele współpracujących ze sobą technologii – może
kontrolować przyspieszanie, hamowanie i kierowanie. Należą do nich np. inteligentny tempomat, system zapobiegania kolizjom oraz system wspomagający
omijanie przeszkód. Wszystkie z nich
monitorują, co dzieje się wokół pojazdu
i ostrzegą w razie potencjalnych zagrożeń.
Technologia EcoBoost Hybrid w Fordzie

Puma wykorzystuje silnik elektryczny połączony z 48-woltowym akumulatorem
litowo-jonowym, co pozwala zwiększyć
wydajność. Napęd elektryczny stanowi dodatkowe wsparcie dla silnika benzynowego, umożliwiając dłuższą jazdę

i mniejszą emisję spalin. Puma nie musi
być podłączana do zewnętrznego źródła
zasilania, ponieważ 48-woltowy akumulator zasilający napęd elektryczny jest ładowany podczas jazdy np. w trakcie hamowania.

Zwrotna Honda e
Nowy kompaktowy samochód elektryczny Honda e wpisuje się w strategię marki
zakładającą, że do 2025 r. wszystkie samochody Hondy oferowane w Europie będą
wyposażone w zelektryfikowane układy
napędowe.
Auto zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wyjątkowych wrażeń podczas poruszania się nim w przestrzeni miejskiej. Jest
wyposażone w silnik elektryczny o mocy
ok. 150 KM, generujący moment obrotowy powyżej 300 Nm. Akumulator o pojemności 35,5 kW jest jednym z najmniejszych
w klasie, dzięki temu osiągnięto równowagę pomiędzy niską masą a możliwością szybkiego ładowania do 80 proc. pojemności baterii w 30 minut. Przy zasięgu
ponad 200 km układ napędowy Hondy e
ma sprawdzać się podczas codziennych
dojazdów do pracy.

Bezpieczny Hyundai i10
Wkrótce po premierze modelu Hyundai i10 koncern zapowiedział wprowadzenie wersji N Line dla tego modelu.
Auto łączy dynamiczny design oraz zaawansowane systemy łączności i bezpieczeństwa ze sportowym charakterem oraz wyglądem wersji N Line. To

38 	IAA

już czwarty model marki Hyundai, który będzie dostępny w wersji N Line. Pod
koniec 2018 r. zaprezentowano Hyundai
i30 w wersji N Line, a na początku 2019 r.
i30 Fastback i Tucson. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym obejmują przeprojektowane zderzaki i przedni grill,
nawiązujący do i30 N. Specjalnie stworzone dla tej wersji 16-calowe felgi aluminiowe i światła do jazdy dziennej LED

podkreślają sportowy charakter samochodu. Hyundai i10 N Line może być wyposażony w 3-cylindrowy silnik 1.0 T-GDI o mocy 100 KM dysponujący 172
Nm momentu obrotowego. Dla wersji
N Line będzie dostępny także 4-cylindrowy silnik 1.2 MPI o mocy 84 KM i momencie obrotowym 118 Nm. Oba silniki
łączone są z pięciobiegową manualną
skrzynią biegów.
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Opel: cztery premiery
Opel pokazał we Frankfurcie kolejną generację modelu Corsy nie tylko w klasycznej wersji z silnikami spalinowymi,
ale po raz pierwszy także Corsę-e z zasilaniem akumulatorowym. Nowy Opel
Corsa mierzący 4,06 m jest samochodem
nowocześniejszym od poprzednika. Silniki benzynowe i wysokoprężne rozwijają
moce od 75 do 130 KM przy zużyciu paliwa 5,4–3,7 l/100 km w cyklu miejskim; 4,1–
2,9 l/100 km poza miastem; 4,6–3,2 l/100
km przy emisji CO2 105–85 g/km w cyklu
mieszanym. Szósta generacja bestsellera jest jednocześnie pierwszą dostępną
również jako w pełni elektryczna Corsa‑e
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z silnikiem o mocy 136 KM i akumulatorem trakcyjnym o pojemności 50 kWh, zapewniającym zasięg do 330 km.
Inną światową premierą Opla był nowy Grandland X Hybrid4 z napędem na
wszystkie koła. Układ hybrydowy z możliwością doładowania z zewnętrznego
źródła prądu składa się z turbodoładowanego silnika benzynowego 1.6 oraz
dwóch silników elektrycznych. Łączna
moc układu wynosi do 300 KM. Według
wstępnych pomiarów w standardzie
WLTP zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) wynosi 1,6 l/100 km przy emisji CO2
37 g/km. Trzecią nowością jest nowa Astra.
Poprawiono aerodynamikę, zastosowano nową generację silników oraz nowe

skrzynie biegów. W porównaniu z dotychczasowym modelem emisja CO2 została zmniejszona o ponad 20 proc. (Astra
z nadwoziem pięciodrzwiowym i silnikiem 1.2 Direct Injection Turbo o mocy
96 kW/130 KM, zużycie paliwa wg NEDC:
5,3-5,2 l/100 km w cyklu miejskim; 3,9–3,8
l/100 km poza miastem; 4,4–4,3 l/100 km
przy emisji CO2 101–99 g/km w cyklu mieszanym). Przed niemiecką publicznością
targową pojawił się też nowy Opel Zafira Life. Po 20 latach od sukcesu pierwszej
Zafiry w 1999 r., historia modelu znajduje kontynuację w postaci nowo opracowanej IV generacji. Zafira Life oferuje trzy
długości nadwozia z miejscami nawet dla
dziewięciu osób.
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Elektryczne Mini
Mini Cooper SE to pierwszy w pełni elektryczny model w historii marki.
Spontaniczne oddawanie mocy przez
silnik elektryczny 135 kW/184 KM o momencie obrotowym 270 Nm, typowy dla
tej marki napęd na przednie koła oraz
innowacyjna kontrola stabilności jazdy z ograniczeniem poślizgu kół mają
pozwolić intensywnie odczuwać charakterystyczną gokartową zwinność.
Specyficzny dla tego modelu akumulator litowo-jonowy zapewnia zasięg
od 235 do 270 km. Wysokonapięciowy
zasobnik energii umieszczony jest nisko
w podłodze pojazdu, dzięki czemu nie
ogranicza pojemności bagażnika. Ładowanie z domowego gniazdka elektrycznego, stacji Wallbox i publicznych stacji

Pionierski Mercedes
Koncepcyjny pojazd VISION EQS, który
miał tu swój globalny debiut, daje wyobrażenie o przyszłości marki. Elektryczny, luksusowy sedan podkreśla, że zrównoważony rozwój jest dla firmy kluczową
kwestią. Jednocześnie VISION EQS stanowi
nośnik najnowszych rozwiązań technicznych – to pojazd zbudowany na zupełnie
nowej platformie napędu elektrycznego,
w pełni elastycznej pod względem modyfikacji. Można ją wszechstronnie skalować
i wykorzystywać we wszystkich modelach. To również deklaracja na temat dalszego istnienia wysokiej klasy pojazdów
oraz samodzielnej jazdy. Dzięki inteligentnej strategii działania napędu koncepcyjny VISION EQS oferuje zasięg do 700 km,
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ładowania. Istnieje także możliwość
szybkiego ładowania prądem stałym
o mocy do 50 kW. Przyspieszenie od 0
do 60 km/h w 3,9 s i od 0 do 100 km/h
w 7,3 s. W wyposażeniu standardowym

znajdują sie reflektory diodowe, 2-strefowa automatyczna klimatyzacja, ogrzewanie z pompą ciepła, ogrzewanie
postojowe, elektryczny hamulec postojowy i nawigacja Connected.

a dzięki mocy ponad 350 kW i momentowi
obrotowemu o wartości ok. 760 Nm przyspiesza od 0 do 100 km/h w mniej niż 4,5 s.
Dzięki możliwości ładowania z mocą 350
kW „tankowanie” akumulatora koncepcyjnego pojazdu do 80 proc. trwa poniżej 20 minut.
Mercedes-Benz poszerza także rodzinę swoich hybryd plug-in o trzy światowe nowości w segmencie aut kompaktowych i dwie hybrydowe odmiany SUV-ów.
Goście stoiska Mercedesa na targach IAA
2019 mogli też po raz pierwszy zobaczyć
nowego EQV (zużycie energii w cyklu łączonym 27 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu łączonym 0 g/km, dane wstępne) oraz
pojazd badawczy Experimental Safety Vehicle (ESF) 2019. EQV to pierwszy van premium Mercedesa na prąd i kolejny członek

rodziny modeli EQ, łączący bezemisyjną
mobilność z osiągami, funkcjonalnością
oraz atrakcyjnym designem. Jego najważniejsze parametry to: zasięg 405 km (dane wstępne) oraz szybkie ładowanie wysokonapięciowego akumulatora od 10 do
80 proc. w ciągu maksymalnie 45 minut.
Nowy pojazd badawczy z dziedziny bezpieczeństwa – ESF 2019 – demonstruje pomysły, które obecnie badają i opracowują
eksperci Mercedesa ds. bezpieczeństwa.
Wśród kilkunastu prezentowanych innowacji są zarówno rozwiązania bliskie produkcji seryjnej, jak i te sięgające daleko
w przyszłość. ESF 2019 bazuje na nowym
GLE, w wielu sytuacjach porusza się w pełni automatycznie i dysponuje hybrydowym napędem plug-in.
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Rekordowe Porsche Taycan

km, który zazwyczaj służy do przeprowadzania rekordowych przejazdów.
Imponujące osiągi Porsche Taycan to zasługa całej gamy rozwiązań technicznych.
Auto ma dwa wyjątkowo efektywne silniki elektryczne – przy przedniej i tylnej osi.
Dysponuje zatem napędem na wszystkie
koła. To plus systemy kontroli trakcji działa znacznie szybciej niż w przypadku systemów konwencjonalnych. Na przykład
jeśli jedno koło ma większy poślizg, jednostki elektryczne regulują go w ułamku
sekundy. Taycan jest pierwszym seryjnym

pojazdem o napięciu systemowym wynoszącym 800 woltów zamiast „normalnych”
dla aut elektrycznych 400 woltów. Do korzyści takiego rozwiązania należą wysokie i stale dostępne osiągi.
Taycan przyspiesza od 0 do 100 km/h
w mniej niż 3,5 s. Jego zasięg wynosi ponad 500 km. Zastosowanie architektury
800 V gwarantuje, że w ciągu zaledwie 4
minut akumulator litowo-jonowy można
naładować energią wystarczającą do przejechania 100 km.

zwisy nadwozia i duży rozstaw osi, co
sprawia, że ma przestronne wnętrze. CyPierwszy model z rodziny ID. otwiera frowe wskaźniki umożliwiają intuicyjną
trzeci ważny rozdział w historii Volkswa- obsługę samochodu, dzięki czemu każgena, po kultowym Garbusie i bestselle- dy kierowca od razu swojsko poczuje
rowym Golfie. Między innymi dzięki ID.3
marka zamierza sprawić, że samochody elektryczne przestaną być niszowe.
Volkswagen ID.3 rozwiewa wszelkie
wątpliwości związane z dostępnością
i ograniczonym zasięgiem elektrycznych
samochodów. Jego cena w Polsce będzie
wynosić mniej niż 130 tys.zł . Model będzie można zamówić z jednym z trzech
akumulatorów do wyboru: o pojemności 45 kWh, 58 kWh oraz 77 kWh. Zależnie od pojemności akumulatora zasięg
Volkswagena ID.3 wynosi od ok. 330 do
550 km. Prądem o mocy 100 kW akumulator można naładować w ciągu 30 minut
do poziomu, który zapewnia zasięg 290
km. Pierwszy model z rodziny ID. to samochód neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę
nie tylko produkcję, ale i cały łańcuch
dostaw – mówią menedżerowie Volkswagena. Dzięki zastosowaniu platformy
MEB Volkswagen ID.3 ma bardzo krótkie

się w ID.3. Najważniejsze informacje są
przekazywane za pomocą wyświetlacza oraz nowego, umieszczonego centralnie dotykowego ekranu o przekątnej
10 cali.

Porsche Taycan to bodaj najważniejsza
premiera ostatnich lat dla niemieckiej
marki. Elektryczny, sportowy samochód
pokazał już, co potrafi. Porsche ustanowiło nowe standardy dla czterodrzwiowych, w pełni elektrycznych samochodów
sportowych na północnej pętli toru Nürburgring. Kierowca testowy pokonał legendarny tor, znany jako „zielone piekło”,
w ciągu 7 minut i 42 sekund. Czas okrążenia uzyskano na odcinku o długości 20,6

Elektryk dla ludu
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Najwyższej jakości
światło – by pracować
sprawniej
Bez względu na specjalizację Twojego warsztatu samochodowego, do wykonania
powierzonej usługi niezbędne jest efektywne oświetlenie miejsca pracy. Taką gwarancję
dają Ci lampy robocze Philips. Skorzystaj z nowych modeli RCH5S, RCH25 i PJH10.
Wszystkie zostały wyposażone w wydajne diody LED, systemy wszechstronnego
mocowania oraz zasilanie bezprzewodowe.

Lampy robocze Philips
www.philips.com

PROFIWIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI Z BRANŻY
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NOWA LINIA W WAŁBRZYSKIEJ
TOYOCIE
Toyota Motor Europe ogłosiła zwiększenie mocy produkcyjnych w polskiej fabryce koncernu
o drugą linię produkcyjną silnika TNGA oraz elektrycznych przekładni hybrydowych tworzących
razem hybrydowy zespół napędowy 1.5. Ogłoszone dwa nowe projekty związane są z budową kolejnej linii produkcyjnej elektrycznych przekładni
hybrydowych e-CVT 1.5 l oraz współpracujących
z nimi silników benzynowych TNGA 1.5 l. Hybrydowe zespoły napędowe 1.5 z Polski będą montowane m.in. w czwartej generacji Toyoty Yaris,
która zadebiutuje na europejskim rynku w 2020 r.
Utworzenie dodatkowych linii planowane jest
w wałbrzyskim zakładzie Toyoty, w którym będzie
rozbudowywana hala obróbki i montażu silników
oraz hala odlewni, a części do produkcji będą pochodzić między innymi z zakładu w Jelczu-Laskowicach. Całość inwestycji ma zostać zakończona
do 2022 r. W 2020 r. rozpocznie się rekrutacja co
najmniej kilkudziesięciu nowych pracowników do
fabryki w Wałbrzychu. Dzięki wszystkim projektom związanym z technologią hybrydową wartym
łącznie 2 mld zł, poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland wzrośnie do ponad 5,5 mld zł, a zatrudnienie do około
3 tys. osób.

OGNIWA WODOROWE
W DOSTAWCZAKACH
Grupa Renault pod koniec roku uzupełni ofertę o model KANGOO Z.E. Hydrogen, a w 2020 r. MASTER Z.E. Hydrogen.
W porównaniu do samochodów z napędem w 100 proc. elektrycznym, ogniwo
wodorowe dostarcza dodatkową energię
i pozwala uzyskać trzy razy większy zasięg przy ładowaniu skróconym do 5–10
minut. W ramach strategii Renault dotyczącej napędów elektrycznych i hybrydowych ogniwa wodorowe są wdrażane
jako rozwiązanie uzupełniające, aby zaoferować profesjonalistom nowy sposób na
wjazd do centrów miast, likwidując przy
tym ograniczenia zasięgu. W samochodzie
Renault MASTER Z.E. Hydrogen, którego
premiera zaplanowana jest na pierwsze
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półrocze 2020 r., zasięg zwiększy się trzykrotnie, ze 120 do 350 km. Samochód będzie dostępny w wersji furgon i podwozie
do zabudowy. Wyposażony w dwa zbiorniki wodoru umieszczone pod podwoziem,
ma być wszechstronniejszy pod względem użytkowym, bez utraty przestrzeni ładunkowej wynoszącej od 10,8 m3 do
20 m3 i to przy umiarkowanym zwiększeniu masy samochodu o 200 kg. Pod
koniec br. Renault
KANGOO Z.E. Hydrogen będzie miało największy rzeczywisty
zasięg
wśród furgonetek
elektrycznych – 370
km (230 km zgodnie
z WLTP w Kangoo

Z.E.). Pojazd z przestrzenią ładunkową
3,9 m3, którego masa wzrośnie o 110 kg,
będzie dostępny na rynku francuskim
w cenie 48 300 euro netto, cena obejmuje zakup akumulatora, lecz nie uwzględnia ewentualnych dopłat ekologicznych.
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SPECIALIST CLUB
VALEOSERVICE.PL/PL/SPECIALISTCLUB

+5

ZDOBYWAJ NAGRODY
KUPUJĄC CZĘŚCI
VALEO.

+500

+75

Łatwo się przyłączyć,
łatwo zdobyć nagrodę
100% CYFROWY
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
Odkryj już teraz SPECIALIST CLUB. Zarejestruj się za darmo i zacznij wygrywać!
SZYBKO I ŁATWO!
Wyszukaj i pobierz aplikację “Specialist Club” z App Store® lub Google Play ™ lub przejdź
na valeoservice.pl/pl/specialistclub, zarejestruj się tam i skorzystaj z naszej oferty.
KROK
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KROK

SKANUJ
Wybierz «skanowanie». Następnie
sczytaj smartfonem kod kreskowy /
kod autentyczności lub wprowadź go
online ręcznie.

SKANOWANIE PRODUKTÓW VALEO
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SPRAWDZAJ NA BIEŻĄCO
OTRZYMANE PUNKTY.
Śledź ich liczbę zawsze w czasie
rzeczywistym.

KROK
CIESZ SIĘ!

Wykorzystuj swoje punkty, aby
zamawiać nagrody, które zostaną
wysłane prosto do warsztatu. Możesz
dokonać wyboru w każdej chwili gdy
tego zapragniesz.

MOJE PUNKTY VALEO

Punkty zostaną automatycznie dodane do Twojego konta natychmiast po zeskanowaniu produktu.

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje na swój smartfon.
* Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.
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SKLEP Z NAGRODAMI
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OD 60 LAT MERCEDES-BENZ
„ROZBIJA SAMOCHODY”
10 września 1959 r. odbył się pierwszy test
zderzeniowy (crash test) w historii producenta ze Stuttgartu. Pojazd testowy
uderzył czołowo w stałą przeszkodę. Tak
rozpoczęła się nowa era badań nad samochodowym bezpieczeństwem. Obecnie
Centrum Techniczne ds. Bezpieczeństwa
Pojazdów (Technology Centre for Vehicle
Safety – TFS) w Sindelfingen co roku przeprowadza ok. 900 testów zderzeniowych

WIEŻA KONTROLI W SEACIE
Ściana telebimów podzielona na ekrany ze
stale aktualizowanymi wykresami, mapami, trasami i wynikami. Wbrew pozorom to
nie wieża kontroli lotów na lotnisku, lecz
wieża kontrolna w Centrum Logistycznym
SEAT-a, czyli nowy system zarządzania danymi. Dzięki niemu możliwe jest zarządzanie w czasie rzeczywistym 16 mln części
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oraz ok. 1700 badań „na wózku”, w których
moduł testowy (nadwozie lub konstrukcja
testowa) jest mocowany na ruchomym
wózku i poddawany siłom powstającym
podczas prawdziwego zderzenia. Do tej
pory przetestowano ponad 14 tys. samochodów. Oprócz badania aut osobowych
przeprowadza również testy zderzeniowe pojazdów dostawczych i ciężarówek.
Wszystkie serie modelowe Mercedes-Benz projektuje się z uwzględnieniem
rzeczywistych scenariuszy wypadków.
W przypadku testów zderzeniowych oznacza to, że inżynierowie biorą pod uwagę ok. 40 różnych konfiguracji zderzeń.

Zakres testów realizowanych przez Mercedes-Benz wykracza poza liczbę i złożoność prób wymaganych prawem. Rozwój
w tym kontekście wspierają również najnowocześniejsze metody symulacji. Aby
zupełnie nowy model samochodu był gotowy do wypuszczenia na rynek, może potrzebować przeprowadzenia nawet 15 tys.
realistycznych symulacji zderzeń i około
150 testów zderzeniowych. Poza konfiguracjami zderzeń wymaganymi do uzyskania
globalnej homologacji pojazdu badania
obejmują testy na potrzeby niezależnych
organizacji oraz szczególnie wymagające
testy wewnętrzne.

wykorzystywanymi do produkcji 2,3 tys.
pojazdów dziennie.
Wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania w Centrum Logistycznym zajęło 26
tygodni. Obecnie do określenia dokładnej lokalizacji każdego elementu potrzebnego do produkcji samochodu wystaczy
aplikacja mobilna. – Pierwszy raz w historii
SEAT-a mamy możliwość otrzymania
w czasie rzeczywistym informacji o przepływie materiałów, stanie procedur
tranzytowych czy zużyciu materiałów

produkcyjnych. Informacje, których zdobycie wymagało wcześniej wielu telefonów i kilku godzin, teraz możemy uzyskać
w kilka sekund. Chcemy mieć pod kontrolą wszystko, od stanu zasobów u dostawców po status linii produkcyjnej, działu
transportowego i centrów logistycznych.
Dzięki tym danym można zastosować narzędzia rozwiązywania problemów jeszcze przed ich wystąpieniem – mówi David Castilla, dyrektor projektu.
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DUSZA
RUCHU

Mazda CX-30 wkracza w segment rynkowy będący
dla firmy nowością. Plasuje się pomiędzy CX-3 a popularną
CX-5 i w ten sposób ma spełniać wymagania
46 	Przemysław Jendroska
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MAZDA CX-30

tych klientów, którzy chcą połączenia kompaktowych
gabarytów, dopasowanych do użytku miejskiego,
co jest cechą CX-3, z użytecznością CX-5.
47 	
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M

azda CX-30 to model nowej generacji, który zaprojektowany został w oparciu
o ewolucję języka stylizacji
KODO – Dusza Ruchu i ma
ambicje wyznaczać standard wyposażenia seryjnego, jakości wykończenia oraz
komfortu akustycznego w klasie kompaktowych SUV-ów. Na liście elementów znajdujących się w każdej wersji wyposażenia
znajdują się m.in.: kolorowy wyświetlacz
head-up na przedniej szybie, reflektory
LED, nawigacja satelitarna, system Apple
Car Play/Android Auto, adaptacyjny tempomat, aluminiowe felgi oraz pakiet systemów bezpieczeństwa i-Activsense.
Z kolei do napędu można wybrać jedną
z dwóch benzynowych wersji silnikowych:
2.0 Skyactiv-G (122 KM) lub jednostkę 2.0
Skyactiv-X (180 KM), połączonych z manualną lub automatyczną skrzynią biegów i z napędem na przód lub obie osie.

Ciekawy design
Nadwozie stanowi dalsze rozwinięcie stosowanej przez Mazdę konstrukcji na prostej ramie przestrzennej z ciągłymi strukturami pierścieniowymi. Zwiększa to
sztywność nadwozia przy jednoczesnym
zmniejszeniu opóźnień w przenoszeniu
energii, co wspomaga tłumiące działanie
amortyzatorów i opon. Skupianie sił pochodzących z kontaktu kół z nawierzchnią drogi w konkretnie dobranych miejscach i działanie struktury tłumiącej, która
pochłania energię, pozwala obniżyć poziom wibracji powodujących hałas. Efekt
ten osiągnięty jest bez zwiększania masy pojazdu.
Gabaryty tego auta wynoszą: długość
4395 mm, szerokość 1795 mm i wysokość
1530 mm, przy rozstawie osi 2655. Pojemność bagażnika – 430 l. To wystarczająco, by zmieścić duży, standardowy wózek
dziecięcy i walizkę kabinową. Szerokość
otworu po podniesieniu pokrywy bagażnika wynosi 1020 mm, a próg załadunku
biegnie na wysokości tylko 731 mm, co ułatwia wkładanie i wyjmowanie dużych lub
ciężkich przedmiotów. Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie, dostępna jako
opcja wyposażenia, otwiera się i zamyka
jednym naciśnięciem guzika. Obudowę jej
mechanizmu wraz z siłownikami wykonano z żywic, by zapewnić ciche działanie.

Bogato w środku
Wyświetlacz head-up na przedniej szybie, cyfrowe zegary i ekran zaprojektowano tak, by pokazywały wszystkie informacje w prosty i czytelny sposób, a używane
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w nich czcionki ujednolicono. Połączenie
analogowych wskaźników i cyfrowych
ekranów ma zapewniać szybki, skuteczny
dostęp do informacji podawanych w przejrzystym formacie, który nie odwraca uwagi kierowcy.
Nowa Mazda CX-30 wyposażona jest
w ekran centralny systemu MZD Connect o przekątnej 8,8 cala. Jego cechą jest
uproszczona obsługa, możliwa przy użyciu wyłącznie sterownika HM I (Human-Machine Interface), który z kolei obsługuje się łatwiej dzięki wyposażeniu w nowy, intuicyjny system wskazówek. System
użyty w nowej Maździe CX-30 pozwala korzystać z funkcji Apple CarPlay i Android
Auto poprzez zwykłe połączenie USB z interfejsem HMI.
Kierownica dobrze „leży w rękach”,
dźwignia zmiany biegów działa płynnie
(testowaliśmy wersję ze skrzynią manualną). Na uwagę zasługują fotele – wygodne, ale dobre trzymające ciało przy ostrzejszych zakrętach.

Miękka hybryda
W Polsce Mazda do napędu CX-30 przewiduje dwa silniki benzynowe. Początkowo dostępna była tylko jednostka 2.0
Skyactiv-G/122 KM, jednak prawdziwym
przebojem pewnie okaże się silnik 2.0
Skyactiv-X/180 KM, który łączy w sobie zalety silników benzynowego i diesla. Jednostka wykorzystuje bowiem technologię
SPCCI – samoczynnego zapłonu sprężonej
mieszanki sterowanego świecą zapłonową.
Wszystkie silniki benzynowe Skyactiv
wyposażone są w nowy system Mazda M
Hybrid, który wykorzystuje technikę napędu elektrycznego oraz układ dezaktywacji
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DANE TECHNICZNE :
Pojemność
Maksymalna moc
Maksymalny moment obrotowy
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pojemność zbiornika paliwa
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Prześwit
Rozstaw osi
Pojemność bagażnika (Tryb 5-miejscowy)
Pojemność bagażnika (Tryb 2-miejscowy)
Cena od 101 900 zł
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1998 cm3
6000 obr./min 122 (90) KM (kW)
213/4000 Nm(obr./min)
10,6 s
186 km/h
51 litry
4395 mm
1795 mm
1540 mm
175 mm
2655 mm
430 litry
1406 litry
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cylindrów. W skład tego wydajnego systemu dyskretnej i małogabarytowej hybrydy wchodzi silnik elektryczny, którego
działanie wspomaga pracę silnika benzynowego, oraz umieszczona pomiędzy kołami bateria litowo-jonowa o napięciu 24
V i energii 600 kJ.
System Mazda M Hybrid poprawia parametry ekologiczne nowej Mazdy CX-30 i właściwości jezdne. Gdy samochód
zaczyna przyspieszać lub zatrzymuje się,
przejścia są gładkie i naturalne. Uzupełniając moment obrotowy silnika benzynowego siłą napędową jednostki elektrycznej, system hybrydowy jest w stanie
zapewniać takie same przyspieszenia, jak
silnik benzynowy, jednak przy mniejszym
zużyciu paliwa.
Silnik 2.0 Skyactiv-G osiąga moc 122 KM
przy 6000 obr./min i maksymalny moment
obrotowy na poziomie 213 Nm przy 4000
obr./min. Model z napędem na przednią
oś i manualną skrzynią biegów zużywa
średnio 6,2 l/100 km i emituje 141 g CO2/km.
Silnik Skyactiv-X, który łączy cechy diesla
z jednostką benzynową, jest oszczędniejszy – zużywa średnio 5,9 l/100 km i emituje
133 g CO2/km. Może się przy tym poszczycić mocą 180 KM przy 6000 obr./min oraz
maksymalnym momentem obrotowym
wynoszącym 224 Nm przy 3000 obr./min.
– Skyactiv-X jest rozwiązaniem, które
pozwala na znaczne obniżenie zużycia
paliwa i emisji spalin przy jednoczesnym
zwiększeniu mocy i przyjemności z prowadzenia – podkreśla Łukasz Paździor,
dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. I dodaje: – Mazda CX-30 z tą jednostką przyspiesza do 100 km/h w zaledwie
8,5 s i rozpędza się do ponad 200 km/h.
Mazda CX-30 dostępna jest także w wersji z napędem na cztery koła. System i-Activ AWD wzbogacony jest o czujniki
wykrywające stopień pionowego obciążenia wszystkich kół, czyli ich dociśnięcia do nawierzchni drogi. Współpracuje
z systemem GVC Plus (G-Vectoring Control Plus), by regulować podział siły napędowej pomiędzy koła osi przedniej i tylnej, aby w ten sposób zwiększać trakcję
i przyczepność we wszelkich warunkach
jazdy. Ponadto system redukuje poziom
łącznych strat mechanicznych powodowanych oporem i tarciem i w ten sposób
obniża zużycie paliwa.
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Po pierwsze
– bezpieczeństwo

wyznawana przez producenta filozofia
bezpieczeństwa proaktywnego – Mazda
Proactive Safety. Nowa Mazda CX-30 wyposażona jest w wiele urządzeń i funkcji
Podstawą wszystkich prowadzonych bezpieczeństwa opracowanych w efekprzez Mazdę prac badawczo-rozwojo- cie tych badań. W skład funkcji bezpiewych w dziedzinie bezpieczeństwa jest czeństwa czynnego i-Activsense wchodzi
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system Driver Monitoring. Śledzi on podczas jazdy stan koncentracji kierowcy
przy użyciu kamery oraz diody podczerwieni. Stale monitorują one stopień otwarcia oczu kierowcy, liczbę mrugnięć
powiekami, a nawet kąty linii ust i inne
cechy wyrazu twarzy, by w ten sposób
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określać poziom zmęczenia i senności.
Pod kontrolą jest także kierunek spojrzeń
kierowcy i ruchy jego oczu, co pozwala
wykryć chwile dekoncentracji. Jeżeli system ocenia, że sytuacja staje się niebezpieczna, uruchamia sygnał dźwiękowy, by
ostrzec o tym kierowcę i współdziałając
z systemem SBS (Smart Brake Support –
samoczynnego wspomagania hamowania awaryjnego) skraca czas niezbędny
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do uruchomienia dźwiękowego sygnału ostrzegającego o potrzebie awaryjnego hamowania.
Dostępny jest system FCTA (Front Cross
Traffic Alert – ostrzeżeń o ruchu poprzecznym przed pojazdem). Podczas jazdy do
przodu wykrywa on przy użyciu radaru umieszczonego w przedniej-bocznej
części nadwozia inne pojazdy zbliżające
się od martwych pól widzenia i ostrzega

kierowcę o ich obecności. Pomaga to
w unikaniu częstej przyczyny kolizji, czyli
sytuacji, w której, podczas włączania się
do ruchu z ulicy podporządkowanej, kierowcy mają częściowo zasłonięte pole widzenia na głównej drodze.
Jest także układ wspomagania jazdy
w korku CTS (Cruising & Traffic Support),
który przyczynia się do zmniejszania zmęczenia kierowcy, pomagając mu w operowaniu pedałami gazu i hamulca oraz kierownicą, gdy samochód powoli porusza
się w korku.
Nowa Mazda CX-30 wprowadza poduszkę powietrzną chroniącą kolana kierowcy
jako element wyposażenia standardowego na wszystkich rynkach świata. Nowa
poduszka powietrzna powstrzymuje występujący przy kolizji niekontrolowany
ruch ciała kierowcy ku przodowi i w ten
sposób zmniejsza obciążenie, jakie wytrzymać musi pas bezpieczeństwa, co przekłada się na rzadsze i mniejsze obrażenia nóg,
brzucha i klatki piersiowej.
Maska silnika posiada nową strukturę
wewnętrzną, która wytłumia energię uderzenia głową pieszego w pierwszej fazie
kontaktu, a następnie stopniowo amortyzuje siłę uderzenia, pomagając w skuteczniejszym rozproszeniu energii. Przedni
zderzak zaprojektowany jest tak, by w razie kontaktu z nogami pieszego podpierać uda i golenie, łagodząc siłę uderzenia
w partię kolan. Rozwiązanie to zmniejsza
stopień obrażeń stawów i ścięgien partii
kolanowej powodowanych siłami zginającymi i skrętnymi.
Wszystkie te zalety, połączone z przystępną, jak na tę klasę samochodu, ceną,
mogą spowodować, że model stanie się
jednym z hitów sprzedaży Mazdy.
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MAKSYMALNY
MOMENT
OBROTOWY (Nm)

MOC SILNIKA
(KM)
62,5

117,5

TEMPERATURA
PRACY (°C)

62,38

117,25

93,5

93,17

62,13

117
62

93

61,83
116,5

92,83

92,83

61,5
116

116
92,5

61

115,5

60,68
115

91,9

92

115
114,75

60,5

114,5
91,5
60
114

113,5

Castrol Total
Edge Quartz
INEO
C3
MC3

Shell
Helix
Ultra
C3

Revline
Ultra
Force
C3

59,5

Castrol Total
Edge Quartz
INEO
C3
MC3

Shell
Helix
Ultra
C3

Revline
Ultra
Force
C3
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COLA W UKŁADZIE
CHŁODZENIA
Eksperci największej
polskiej sieci
warsztatowej
przygotowali
zestawienie najbardziej
absurdalnych
„samonapraw”,
które finalnie musieli
korygować mechanicy.

Listwa przypodłogowa
służy wsparciem…

W niektórych Polmozbytach można było
nawet kupić specjalne maskownice chłodnicy, przystosowane do różnych modeli
samochodów. Współcześnie takie zabiegi nie mają najmniejszego sensu. Mimo
to każdego roku do ProfiAuto Serwisów
w okresie zimowym przyjeżdża co najmniej kilku kierowców z chłodnicami zasłoniętymi kartonem.
– Układy chłodzenia są obecnie tak skonstruowane, że radzą sobie zarówno w trakcie upałów, jak i mrozów. Jeśli jest inaczej
i samochód po dłuższym czasie nie osiąga optymalnej temperatury, to prawdopodobnie jest to wina uszkodzonego
termostatu. Zasłonięcie chłodnicy we
współczesnym samochodzie zaburzy tylko
prawidłową pracę układu. Podczas jazdy
z wyższą prędkością, nawet przy ujemnych
temperaturach, może dojść do przegrzania silnika. To z kolei doprowadzić może do
wypalenia uszczelki pod głowicą, a ewentualne koszty naprawy mogą być naprawdę wysokie – wyjaśnia Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

Elektrycznie sterowane szyby mogą zepsuć się w najmniej oczekiwanym momencie. Powodem usterki najczęściej bywa awaria podnośnika. Niestety, nie jest
ona sygnalizowana w żaden sposób przez
komputer pokładowy ani jakąkolwiek kontrolkę. Kierowca jest zaskoczony, kiedy mechanizm nagle odmawia posłuszeństwa
i opuszczonej szyby nie udaje się podnieść.
Zwykle właściciel samochodu nie potrafi
sam dokonać naprawy i przywrócić pełnej funkcjonalności. Właściwie jedynym
rozwiązaniem jest wymiana podnośnika.
A co, jeśli taka usterka przytrafi się nam
w trasie? Tymczasowym sposobem bywa
demontaż tapicerki drzwi tak, aby można
było dostać się do mechanizmu sterującego, podnieść szybę i podeprzeć ją czymś
od spodu. Jeden z kierowców, który zgłosił się do ProfiAuto Serwisu, posłużył się
w tym celu… listwą przypodłogową. Tymczasowa podpórka została przymocowana
do szyny prowadnicy uszkodzonego mechanizmu za pomocą popularnych „trytytek” . Choć prowizorka bywa czasami
najtrwalsza, mechanicy przekonali jednak
właściciela samochodu do naprawy, któ- Przełączniki zespolone to jedne z elemenra umożliwi swobodne otwieranie okna. tów samochodu, których po prostu nie da
się naprawić. Jedynym rozwiązaniem jest
wymiana. Te niepozorne części odpowiedzialne są za sterowanie pracą poszczególnych podzespołów elektrycznych. W przyZasłanianie chłodnicy kartonem jest nie padku awarii któregokolwiek przełącznika
tylko absurdalne, ale także niebezpiecz- jedynym rozwiązaniem jest niestety wynie. Wynika z niewiedzy lub przyzwycza- miana całego podzespołu na nowy.
jeń starszych kierowców. W samochodach
Jeden z kierowców, który odwiedził Proz epoki PRL jednym z wielu problemów by- fiAuto Serwis, postanowił podejść do tego
wał mało wydolny układ chłodzenia. Sil- zadania kreatywnie i zastąpił przełącznik
niki przy bardzo niskich temperaturach spryskiwacza szyb… domowym wyłączczęsto nie były w stanie osiągnąć odpo- nikiem schodowym. Takie rozwiązanie
wiedniej temperatury roboczej, przez co nie wygląda dobrze, nie jest praktyczne,
wnętrze pojazdu wolniej się nagrzewało. a co najważniejsze – to nielegalny i niebezBardzo popularne rozwiązanie tego prob- pieczny pomysł. W razie wypadku dodatlemu stanowiło przysłonięcie chłodnicy. kowy element na desce rozdzielczej może

Domowa instalacja

Nie zasłaniaj się kartonem
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spowodować uraz. Z kolei w trakcie przeglądu taka pomysłowość raczej nie spotka się z uznaniem diagnosty…

Wielka dolewka
Popularny napój gazowany w układzie
chłodzenia? Mechanicy ProfiAuto Serwis
byli zdumieni, gdy zauważyli, że w samochodzie, który trafił do ich warsztatu, ktoś
wcześniej w taki właśnie sposób próbował uzupełnić płyn chłodniczy. W konsekwencji uszkodzeniu uległa pompa wody,
co wiązało się z koniecznością demontażu rozrządu. Niemałych kosztów robocizny i materiałów można było uniknąć,
nie ulegając poradom rodem z internetowych samouczków. Napoje gazowane w typie cola rzeczywiście zawierają
w sobie kwas fosforowy i kwas cytrynowy,
więc czasem sprawdzają się w przypadku usuwania kamienia domowym sposobem. To, co przydatne jest przy czyszczeniu wanny, niekoniecznie służy jednak
samochodowi.

Nie zawsze bywa
śmiesznie…
Przypadek kierowcy, który zgłosił się do
ProfiAuto Serwisu z obciętym i zaciśniętym przewodem hamulcowym tylnego koła, powinien być przestrogą dla innych. Jak
podkreślają specjaliści, taki zabieg mógł
doprowadzić do wypadku, a jego autor –
trafić do więzienia. To najlepszy dowód
na to, że choć niektóre samodzielne naprawy bywają absurdalne, mogą być także szalenie niebezpieczne.
Na szczęście mechanicy w porę usunęli usterkę.
– Układ hamulcowy składa się z ciągu
szczelnych przewodów, w których krąży
płyn hamulcowy. Gdy kierowca naciska
na pedał hamulca, w układzie powstaje ciśnienie wywołujące nacisk na tłoczki hamulcowe. Tak dochodzi do hamowania. Samodzielna ingerencja zaburza
pracę układu hamulcowego, a wyciek płynu doprowadza do zmniejszenia ciśnienia w układzie. W efekcie niemożliwe jest
skuteczne zatrzymanie pojazdu, bo pedał
hamulca zapadł się już tak głęboko, że nie
udaje się wytworzyć odpowiedniego ciśnienia – mówi Adam Lehnort.
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ZIMOWE MITY
Rozgrzewanie silnika,
lepsze opony z przodu,
denaturat jako płyn
do spryskiwaczy –
mechanicy obalają
szkodliwe, zimowe mity.

P

rzed wyruszeniem w trasę lepiej
rozgrzać silnik, zamiast płynu
do spryskiwaczy użyć spirytusu,
a zmieniając ogumienie lepsze
założyć na oś napędową. To tylko
kilka oryginalnych pomysłów na „zadbanie” o samochód zimą. Czy są to metody
skuteczne? Mechanicy ProfiAuto Serwis,
największej sieci warsztatowej w Polsce,
zweryfikowali najpopularniejsze zimowe
mity krążące wśród kierowców.

Mit 1 – Rozgrzewanie
silnika przed jazdą
Wielu kierowców wciąż uważa, że zimą,
przed rozpoczęciem jazdy, powinni odpowiednio rozgrzać silnik. Uruchamiają
więc samochód i czekają od kilku do kilkunastu minut, nim ruszą w trasę. W tym
czasie odśnieżają pojazd czy skrobią szyby. Jak się okazuje, rozgrzewanie silnika
nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia
technicznego. Z prawnego punktu widzenia może natomiast skutkować mandatem.
Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 2 kodeksu drogowego włączony silnik to „uciążliwość
związana z nadmierną emisją spalin do
środowiska lub nadmiernym hałasem” i nawet 300 zł kary.
– Rozgrzewanie silnika przed jazdą to jeden z najpowszechniejszych mitów wśród
kierowców. Taka praktyka jest bezzasadna.
Tego się po prostu nie robi, nawet w starszych samochodach. Niektórzy tłumaczą
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rozgrzewanie koniecznością uzyskania Serwis szacują, że nawet co piąty samooptymalnej temperatury oleju, aby silnik chód trafiający do ich warsztatów po zilepiej pracował. Nie tędy droga. Odpo- mie wymaga interwencji w tym zakresie.
wiednią temperaturę uzyskamy szybciej
w trakcie jazdy niż podczas postoju i pracy silnika na niskich obrotach, choć przy
siarczystym mrozie warto odczekać te kilkanaście sekund przed ruszeniem, zanim
olej rozprowadzi się po magistrali olejowej
– mówi Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.
Stan opon zimowych, szczególnie w samochodach z przednim napędem, ma bardzo
duże znaczenie. Jakość ogumienia wpływa
zarówno na trakcję, jak i drogę hamowania. Dlatego wielu kierowców jeżdżących
Kolejnym błędnym przekonaniem, wciąż samochodami z napędem na przednią oś
popularnym wśród niektórych kierowców, decyduje się założyć opony w lepszym stajest zapominanie o klimatyzacji w miesią- nie właśnie na przednie koła. Z kolei niecach zimowych. Tymczasem, dla prawid- którzy specjaliści z branży oponiarskiej
łowego funkcjonowania całego układu, twierdzą, że bezpieczniejszym wyborem
klimatyzacja musi być uruchamiana tak- jest założenie lepszej pary opon na tylne
że zimą. Powinno się to robić co najmniej koła. Według nich łatwiej jest opanować
kilka razy w miesiącu, na kilkanaście mi- podsterowność, czyli utratę przyczepnonut. Klimatyzacja w miesiącach zimowych ści przedniej osi, niż nagłą nadsterowność.
pozwala osuszyć powietrze, dzięki czemu
Większość pojazdów na naszych drom.in. szyby mniej parują, co przekłada się gach posiada przednią oś napędową, któna komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dodat- ra wykonuje większą pracę niż tylna, dlakowo w układzie wraz z czynnikiem chło- tego kierowcy wychodzą z założenia, że
dzącym krąży olej, który smaruje układ na niej też powinny znajdować się lepsze
i posiada właściwości konserwujące oraz opony. Takie rozwiązanie sprawdza się tyluszczelniające.
ko podczas hamowania i ruszania. Dobre
Natomiast jeśli przez kilka miesięcy kli- ogumienie na tylnych kołach ustabilizumatyzacja nie będzie używana, to mo- je prowadzenie w zakrętach i ograniczy
że na wiosnę już nie zadziałać, ponieważ utratę kontroli nad tylną osią, nad którą
z powodu braku smarowania uszkodzeniu kierowca nie ma bezpośredniej kontroli
ulegnie kompresor. Mechanicy ProfiAuto w kole kierowniczym. Takie rozwiązanie

Mit 3 – Zimówki w lepszym
stanie zakładamy
na przednie koła

Mit 2 – Klimatyzacja
tylko podczas upałów
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jest bezpieczniejsze, ponieważ unikamy
trudnej do opanowania nadsterowności.
– Jeśli mamy na coś zwrócić uwagę, to
najlepiej na to, aby zarówno przednie, jak
i tylne opony były w takim samym, dobrym stanie. Dlatego co roku należy rotować opony przód – tył. W przypadku, kiedy
jeździmy już któryś sezon na zimówkach,
warto też sprawdzić stan bieżnika oraz datę produkcji opony, aby mieć pewność, że
w sytuacjach nagłych unikniemy niekontrolowanych poślizgów, a na światłach nie
będą nam się koła kręcić w miejscu – tłumaczy Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

Mit 4 – Paliwowy
koktajl, czyli odrobina
benzyny w baku diesla

koktajlu, to dziś absolutnie nie powinno
się tego robić. Nowoczesne silniki wysokoprężne wyposażone są w układy Common Rail lub pompowtryskiwacze i nawet
najmniejsza ilość benzyny może być dla
nich bardzo szkodliwa. Mechanicy ProfiAuto Serwis przestrzegają, że może to
skutkować trwałym uszkodzeniem silnika, ewentualna regeneracja będzie bardzo droga, a w skrajnych przypadkach konieczna będzie wymiana motoru na nowy.
Już od listopada na stacjach paliw letni olej
napędowy zastępowany jest zimowym
i nie ma potrzeby dolewania dodatkowo
benzyny. Niemniej należy tankować samochody na dużych, sprawdzonych stacjach.
Małe, na uboczach, mogą nie zapewniać
dostatecznej jakości paliwa z uwagi na jego małą rotację.

Mit 5 – Spirytus albo
denaturat zamiast płynu
do spryskiwaczy

Kolejny mit, który związany jest ze starszymi samochodami. Było to rozwiązanie stosowane przez kierowców, aby olej
napędowy nie zamarzał. O ile takie działanie mogło się sprawdzić w starych autach, których układy były w stanie po- To kolejny przykład „dawnych” przyzwyradzić sobie z przefiltrowaniem takiego czajeń wciąż funkcjonujących wśród nie-
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których kierowców. Spirytus zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem
– szybko paruje i wytrąca się z niego woda. Spryskiwanie spirytusem przedniej szyby podczas jazdy może skończyć się zamarzniętymi smugami ograniczającymi
widoczność, co jest bardzo niebezpieczne i potencjalnie grozi nawet wypadkiem.
– Domowych receptur na płyny do spryskiwaczy nie brakuje, szczególnie dużo
można ich znaleźć na forach internetowych. Są np. kierowcy korzystający z denaturatu rozcieńczonego z octem. Nie polecam takiego rozwiązania, ta mikstura
także może pozostawiać ogromne smugi i ograniczać widoczność. Nie wiemy
także, jak „domowy płyn” zachowa się
w kontakcie z naszą karoserią i czy jest
obojętny dla podzespołów gumowych
samochodu. Najlepiej w ogóle nie eksperymentować z płynami do spryskiwaczy – czy to zimowymi, czy letnimi. Jeśli
chcemy oszczędzić kilka złotych, zawsze
możemy wybrać tańszy płyn – podsumowuje Adam Lehnort.
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CO MOŻNA ZEPSUĆ,
NAPRAWIAJĄC?
Top 5 najczęstszych błędów popełnianych podczas
samodzielnych napraw samochodów

T

eoretycznie wystarczą dobre chęci, żyłka majsterkowicza i internetowe poradniki z serii „zrób
to sam”. W praktyce często okazuje się, że samodzielna zabawa
w mechanika wcale nie jest prosta, a wizyta u profesjonalisty i tak będzie konieczna. Eksperci jednej z największych polskich
sieci warsztatowych przygotowali zestawienie pięciu pozornie prostych napraw
samochodowych, których lepiej nie wykonywać samodzielnie.

Wymiana paska
rozrządu – napięta
kwestia oszczędności…
Samodzielna wymiana paska rozrządu to
jedna z czynności, która może przynieść
pozorną oszczędność. Napędzeni internetowymi instrukcjami kierowcy często zabierają się za naprawę bez merytorycznego przygotowania, doświadczenia oraz
wymaganych w wielu przypadkach specjalistycznych narzędzi. Warto jednak pamiętać, że jeśli pasek zostanie źle zamontowany, to koszty, jakie poniesie właściciel
pojazdu, mogą okazać się zdecydowanie
większe niż oszczędności, które chciał uzyskać.
– Źle założony pasek może doprowadzić
do trwałego uszkodzenia silnika, a to już
poważna i bardzo kosztowna usterka. Do
serwisów nierzadko trafiają kierowcy, którzy wymienili pasek na własną rękę, a potem skarżyli się na nierówną pracę silnika
lub spadek jego mocy. Część nowoczesnych jednostek napędowych wymaga także specjalistycznych narzędzi, bez których
nie uda się prawidłowo wyregulować napięcia tego elementu – mówi Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

58 	

Amortyzatory,
czyli trudne „amorki”
Wbrew niektórym internetowym opiniom
także wymiana amortyzatorów to zadanie złożone, wymagające wiedzy, dostępu do podnośnika i specjalistycznych narzędzi. Wyzwaniem jest chociażby dostęp
do mocowania tylnych amortyzatorów od
góry oraz ściśnięcie sprężyn zawieszenia.
– Należy też pamiętać, że po wymianie
konieczna jest kontrola geometrii i poprawne ustawienie zbieżności kół. Jeśli
się tego nie zrobi, to w najlepszym przypadku szybszemu zużyciu ulegną elementy układu kierowniczego, zawieszenia oraz
nierównomiernie zetrą się opony. Gorzej,
gdy samochód zacznie w trakcie jazdy
zjeżdżać na boki lub wpadać w poślizg –
wyjaśnia Adam Lehnort.
Zależnie od modeli istnieją także uwarunkowania, o których wiedzą tylko doświadczeni mechanicy. W przypadku np.
hatchbacków, aby dostać się do tylnych
amortyzatorów konieczne jest zdemontowanie elementów tapicerskich bagażnika. Co więcej, doświadczony mechanik
w trakcie wymiany dodatkowo oceni stan
elementów mocowania, łożyska, odboje
i osłony. Zniszczenie tych ostatnich przyczynia się do zmniejszenia żywotności
amortyzatorów.

Samodzielna wymiana
kół – czujność przy
czujniku TPMS wskazana
Kolejna pułapka wskazywana przez specjalistów ProfiAuto dotyczy samodzielnej wymiany kół z czujnikami ciśnienia
TPMS. Jeśli kierowca chce posiadać dwa

komplety felg z oponami, to w każdym
z nich powinny znajdować się czujniki.
Niestety, jest to kosztowne i zdarzają się
zmotoryzowani, którzy montują w takim
przypadku zwykły wentyl. To działanie
nielegalne. Prawo wymaga, by kierowca
otrzymywał ostrzeżenie o niskim ciśnieniu, dlatego jeśli nie zostaną zamontowane czujniki, będzie on „atakowany” komunikatem o błędzie.
Zakup drugiego kompletu czujników
również nie rozwiązuje problemu, ponieważ nowe sensory muszą zostać zaadaptowane. Temat nie kończy się na jednym
programowaniu, gdyż czujnik identyfikowany jest też po pozycji koła na osi. Dla zachowania równomiernej wysokości bieżnika zalecana jest sezonowa rotacja kół
pomiędzy przodem a tyłem, a to wiąże się
z koniecznością przeprogramowania sensora. Co więcej, sezonowa wymiana kół
wymaga także ich wyważenia. Nie uda się
to bez odpowiedniego przyrządu. Gwałtowne hamowanie i jazda po niskiej jakości drogach powodują utratę parametrów
koła. Niewyważone koła nie tylko obniżają komfort podróżowania, ale również bezpieczeństwo. Poza tym szybszemu zużyciu ulegają opony oraz elementy układu
kierowniczego i zawieszenia. W błędzie są
więc ci kierowcy, którzy uważają, że jednorazowe wyważenie koła wystarcza na
cały okres jego eksploatacji.

Elektronika i elektryka
– czyli czego lepiej
nie dotykać…
Na usterkach związanych z elektroniką
i układem elektrycznym kierowcy także testują internetową wiedzę. Kontrolki
w samochodach, błędy wyświetlane przez
komputer pokładowy – czy to zadania dla
wyszukiwarki?
– To, że jednej czy nawet kilku osobom
udało się rozwiązać dany problem w jakiś sposób, nie oznacza, że zadziała on
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w przypadku naszego samochodu. Tylko
przy dużym doświadczeniu można precyzyjnie ustalić źródło lub przyczynę usterki.
W przypadku prób samodzielnego ingerowania w instalację elektryczną ryzykiem
jest także to, że chcąc usunąć dany problem, łatwo wywołać przy tym inne, poważniejsze. Bardzo poważna w skutkach może być ingerencja w instalację poduszek
powietrznych i pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa. Diagnostyka i lokalizacja uszkodzonego elementu
może kosztować nawet 1000 złotych. Napędzani licznymi tutorialami, domorośli
mechanicy próbują usunąć lub pominąć
uszkodzony element na własną rękę. Takie modyfikację są niezgodne z prawem
i w chwili wypadku przenoszą całą odpowiedzialność na właściciela pojazdu – wyjaśnia ekspert ProfiAuto.

Baterię każdy potrafi
wymienić?
Do jednego z ProfiAuto Serwisów trafił
samochód z symptomami rozładowanego akumulatora. Okazało się, że właściciel
do pojazdu z systemem start-stop założył
tradycyjny akumulator.
Internetowa wiedza z zakresu opanowania parametrów akumulatora czasem jest
niewystarczająca.
– Nawet gdyby kierowcy udało się kupić
akumulator odpowiedni do tego modelu,
pozostaje kwestia jego adaptacji. Należy „przyuczyć” funkcjonujące urządzenia
do działania w symbiozie z nowym źródłem energii. Jeśli tak się nie stanie, system
start-stop nie będzie działał poprawnie
lub nowa bateria szybko się rozładuje. Są

samochody, w których takie przyuczenie
przebiega w sposób automatyczny, ale są
i takie, które wymagają podpięcia komputera do gniazda OBD – wyjaśnia Adam
Lehnort.
Główną motywacją do samodzielnych
napraw są zwykle kwestie finansowe.
Jak pokazują przykłady, nie zawsze to,
co wydaje się ekonomiczne na początku,
w rzeczywistości pozwala zaoszczędzić
pieniądze.
W ostatecznym rachunku warto także wziąć pod uwagę np. ewentualne
reklamacje i rękojmie. Jak podkreślają
specjaliści, wśród „dodatkowych kosztów” samodzielnych napraw trzeba wymienić także kwestie związane z ekologią, recyklingiem i utylizacją m.in. akumulatorów, opon, zużytych części czy
płynów.

MY

produkujemy
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wybierasz!
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Obecni w każdym detalu
Od ponad 130 lat dostarczamy unikalne rozwiązania dla podwozi stawiając
bezkompromisowo na jakość. Nawet najdrobniejszy element naszych części
i zestawów naprawczych jest projektowany i sprawdzany przez inżynierów Schaeffler
zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości. Każdy z nas podpisuje się
pod tym swoim nazwiskiem.
Więcej informacji:
www.schaeffler.pl/aftermarket
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SERWISY IDĄ
Z DUCHEM CZASU
Jeżeli korzystałeś z usług Autoryzowanych Stacji Obsługi, zlecając czasochłonną naprawę, z pewnością spotkałeś się z propozycją otrzymania na czas naprawy samochodu zastępczego. W stacjach autoryzowanych jest to standardem,
ale nie tylko tam – coraz częściej taką możliwość oferują serwisy niezależne.

P

ewnie nieraz spotkała Cię sytuacja, w której zostawienie samochodu u mechanika skazywało
Cię na jazdę komunikacją miejską lub taksówką.
Muszę przyznać, że sam miewałem z tym
problem – doskonale pamiętam sytuację
(jeszcze sprzed czasów Ubera), kiedy omal
nie spóźniłem się na ważne spotkanie, ponieważ autobus, którym zamierzałem jechać, nie przyjechał.

Coraz wyższe standardy
Pracując od wielu lat z serwisami działającymi w ramach obsługi samochodów flotowych, dostrzegam znaczny wzrost świadomości właścicieli serwisów pod względem
uzupełnienia kompleksowości usług serwisowych o usługi okołoserwisowe. Ich
celem jest podwyższanie standardu obsługi klienta oraz zapewnianie pełnej mobilności użytkownikom podczas naprawy.
Najbardziej jest to widoczne przy wspomnianych serwisach obsługujących floty
samochodowe, gdzie wymogi stawiane
od lat przez klientów biznesowych determinują ciągłą pracę nad poprawą jakości
wykonywanych usług.
To bezpośrednio przekłada się na wysoki standard obsługi serwisowej klienta
indywidualnego. Usługa ma być wykonana planowo i sprawnie; serwis ma posiadać wygodną poczekalnię, a w przypadku
dłuższych napraw klientowi można zaproponować samochód zastępczy na preferencyjnych warunkach.
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Krótkoterminowy najem
czy samochód zastępczy
Rynek najmu w Polsce liczy już 20 lat. To
żadna nowość, że można na czas naprawy
wcześniej zamówić samochód od firmy
specjalizującej się w najmie. Koszt usługi
jest w pełni pokrywany przez użytkownika i zależy tylko od indywidualnie wynegocjowanych warunków. Nierzadko
jednak taki najem jest uciążliwy dla „Kowalskiego”. Procedury oraz koszty są często granicą nie do przeskoczenia. Istotnym elementem jest również obawa przed
konsekwencjami prawnymi wynikającymi
z potencjalnej kolizji.
Na szczęście serwisy coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich
klientów, inwestując w posiadanie pojazdu zastępczego i udostępniając go w przyzwoitej cenie na czas naprawy. Cena ta jest
zwykle o wiele niższa, niż proponują to firmy wynajmujące pojazdy.

Ważne jest, że samochody udostępniane przez serwisy to nie jedynie wysłużone
modele pamiętające początek millennium,
ale kilkuletnie pojazdy – coraz częściej są to
nowe samochody z wyposażeniem dopasowanym do klasy naprawianego pojazdu.
Kolejnym elementem będącym udogodnieniem jest wygodny i elastyczny sposób
rozliczania za wypożyczony z serwisu samochód. Są warsztaty, w których ofercie
znajdują się pojazdy wypożyczane na godziny – przykładowo naprawa jest zaplanowana na 3 godziny i na tyle wypożyczamy
auto. Innym przypadkiem jest rozliczenie
za przejechane kilometry. W tym przypadku dla osób poruszających się lokalnie lub
chcących dojechać np. do swojej pracy jest
to korzystne i oszczędne rozwiązanie. Obecnie najbardziej popularną formą jest rozliczenie wypożyczenia w formie kwoty zryczałtowanej za dobę. Płacimy stałą opłatę
i nie interesuje nas, czy przejedziemy 5, czy
100 km. We wszystkich przypadkach, gdy
wynajmujemy pojazd w warsztacie, a nie
w wypożyczalni, istotne jest, że oddajemy
go do serwisu w chwili odbioru własnego
samochodu.
Interesuje Cię taka usługa? Nie obawiaj
się dopytać mechanika, czy dysponuje tym
rozwiązaniem!

TOMASZ
PEŁCZYŃSKI
ekspert MOTO Flota
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SYSTEM START-STOP
BEZ TAJEMNIC
Pierwszy na przyjęte
przez Unię Europejską
normy emisji spalin
oraz sposób ich badania
zareagował koncern
Volkswagena. Patrząc
z perspektywy czasu, to
paradoks. Sięgając jednak
głębiej, okazuje się, że
kombinacje mają szerszy
wymiar. Pod koniec lat
90. producent zaczął
lansować ekologiczne
wersje z systemem
start-stop, kilka lat
później silniki TSI,
a na końcu światu
ukazała się afera
„dieselgate”. Wspólnym
mianownikiem
przytoczonych
wątków jest NEDC.
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NEDC a system start-stop
New European Driving Cycle to obowiązujący do 2017 roku cykl pomiaru emisji spalin i zużycia paliwa. Według schematu aż
25 proc. całego testu odbywało się na postoju. Tutaj producenci znaleźli furtkę dla
wykazania zmniejszonej liczby substancji
szkodliwych emitowanych do atmosfery.
Wpadli na pomysł wyłączenia w tym czasie silnika. Tak narodził się system start-stop. Konstruktorom przyświecał jeden
cel – pokazać brukselskim urzędnikom,
że mój produkt jest ekologiczny. Niestety,
wysokie koszty tej zakłamanej rzeczywistości dziś ponosi kierowca. Za oceanem,
gdzie obowiązywały inne testy pomiaru
emisji, system start-stop nie został wprowadzony. Dlaczego? Ponieważ tylko 10
proc. testu przypadało na jałową pracę
silnika. To za mało, aby wykazać korzyści
w końcowym rozrachunku.

Spore koszty serwisowania
a nieznaczne oszczędności
W praktyce system minimalnie wpływa na
niższe zużycie paliwa, a w konsekwencji na
emisję CO2. Z drugiej strony generuje ukryte koszty serwisowania. Producenci starają
się zabezpieczyć klientów przed ewentualnymi następstwami zwiększonej awaryjności podzespołów, ale są to wyłącznie
działania fasadowe. Ponieważ co prawda
wzmocniono rozrusznik oraz dostosowano akumulator i alternator do zwiększonej pracy, ale nie znaleziono skutecznych
rozwiązań zabezpieczających pozostałe
elementy, jak gdyby zapomniano, że konstrukcja pojazdu to system naczyń połączonych. Aby system mógł działać sprawnie, komputer samochodu doposażony
został w dodatkowe oprogramowanie,
które komunikuje się z czujnikami. Zbierają
one informacje z pracy podzespołów elektronicznych, akumulatora, skrzyni biegów,
silnika, hamulców, alternatora. To powoduje, że układ z pozoru prosty staje się dość
skomplikowany. Awaria któregokolwiek

z czujników zaburza pracę systemu. Konieczna staje się wizyta w serwisie, nierzadko wyspecjalizowanym, i zdiagnozowanie usterki przy pomocy komputera.
Z racji tego, że system start-stop odcina
na pewien czas smarowanie turbiny, producenci musieli się zatroszczyć o dodatkowy układ chłodzenia. Dołożony został
więc kolejny układ, który w perspektywie
sprawiać może użytkownikowi kłopoty.
Odmiennym tematem jest sam silnik, który – najogólniej rzecz ujmując – źle znosi rozruch.
Pracuje on wówczas w trudnych warunkach – pozbawiony jest odpowiedniego
smarowania, a tych rozruchów system generuje niewspółmiernie więcej. Dodatkowo system rzutuje na nagrzewanie się jednostki, a niedogrzany silnik wpływa z kolei
na kondycję turbosprężarki, której łożyska smarowane są olejem silnikowym. Ten
z kolei, poprzez niedogrzanie, ma problem z osiągnięciem optymalnej temperatury. Na przypadłość narażeni są szczególnie kierowcy samochodów z dużymi
jednostkami, którzy podróżują na krótkich odcinkach. Należy także wspomnieć
o kole dwumasowym, które również ulega przedwczesnemu zużyciu. Ceny napraw
są zaporowe, a z zasady wymienia się je
razem ze sprzęgłem – dochodzą więc kolejne koszty.

O czym kierowca
powinien pamiętać?
Użytkownik systemu powinien przede
wszystkim zadbać o dobrej jakości olej.
Należy wymieniać go w miarę często, pomimo, że producent sugeruje serwisowanie w trybie LongLife. Na rynku dostępne
są również dodatki do oleju, których zadaniem jest podtrzymanie filmu olejowego
po wyłączeniu silnika. Nie zaszkodzi wyłączenie systemu, kiedy podróżujemy z autostradowymi prędkościami, ponieważ
pomimo elektronicznych zabezpieczeń
zdarzają się przypadki, że system wyłączy
silnik po zatrzymaniu, pozbawiając turbinę wychłodzenia.
WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWARSZTAT
SYSTEM START-STOP

System system start-stop wymaga odpowiedniego akumulatora, który z reguły
należy adaptować do naszego samochodu – należy o tym pamiętać przy wymianie, ponieważ zdarzają się przypadki, że
kierowcy zakładają tradycyjny akumulator.
Taki zabieg nie tylko drastycznie skróci jego żywotność, ale także może być niebezpieczny dla zdrowia. Akumulatory AGM są
tak skonstruowane, że mogą być montowane wewnątrz kabiny pasażerskiej. Jeśli
zastąpimy go zwykłym, to w razie wypadku rozlany elektrolit może trwale poparzyć pasażerów.

Jakie są obserwowane
awarie związane
z obecnością start-stop
Naprawy w tym przypadku najczęściej są
związane z mnogością czujników i ich losowymi niedomaganiami, które powodują
brak uruchamiania systemu (czujniki temperatury, czujnik stanu akumulatora, czujnik biegu jałowego, czujnik prędkości pojazdu, czujnik położenia wału korbowego,
alternator). Przedwczesnym uszkodzeniom
ulegają: koło dwumasowe, rozrusznik, koło pasowe oraz turbosprężarka. Czasami
sam akumulator, który powoduje unieruchomienie systemu. Z racji tego, że rozrusznik posiada solidniejszą konstrukcję
i ma zwiększoną trwałość, jest on droższy od zwykłego. Również regeneracja będzie droższa. Jeśli chodzi o koszty samej
wymiany, to tutaj aż tak duże różnice nie
występują. Koszty zależą głównie od czasu, jaki mechanik poświęcić musi na wymianę, a więc od roboczogodzin.

Czy system można
unicestwić?
Większość kierowców po wejściu do samochodu odruchowo wyłącza system.
Zdarzają się jednak prośby trwałej dezaktywacji systemu. Kierowców frustruje
fakt pamiętania o wykonaniu dodatkowej operacji po włączeniu silnika. Kwestią
problematyczną pozostaje legalność trwałej dezaktywacji systemu. Samochód dopuszczony został do ruchu z aktywnym
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systemem, którego zadaniem jest zmniejszenie zużycia paliwa, a w związku z tym
emisji CO2. Brak systemu spotkać się może z niezrozumieniem ze strony diagnosty
w trakcie okresowego przeglądu.
Samo wyłączenie systemu wiąże się albo
z przeprogramowaniem sterownika, albo
z całkowitym zneutralizowaniem funkcji
poprzez odłączenie zasilania sterownika start-stop. Na stopień skomplikowania wpływa więc sposób, w jaki chcemy
unieruchomić system. Możliwość elektronicznego wyłączenia będzie zależała od
wiedzy mechanika i wyposażenia warsztatu w urządzenia, którymi można przeprowadzić taką operację. Ważna kwestią jest
również stopień skomplikowania samego
układu. Popularne modele mają łatwiejszy
dostęp do oprogramowania, którym możemy wykonać programowanie sterownika. Co za tym idzie, zmniejszają się koszty takiej operacji.

system spowoduje szybszą eksploatację
silnika z turbodoładowaniem, niż prostej
konstrukcyjnie wolnossącej jednostki.
Jeśli kierowca chce być rzeczywiście eko,
nie powinien nadużywać s&s. Przedwczesne zużycie części (w szczególności akumulatora) oraz ich utylizacja z pewnością
przyniosą środowisku większe straty, aniżeli wyemitowanie znikomej wartości CO2
bez aktywnego systemu.
Dziś prawdopodobnie producenci nie
wpadliby na pomysł wyłączania silnika na
postoju. Od września 2017 roku obowiązuje cykl badania emisji WLTP, który zakłada jedynie 13 proc. testu na postoju. Od
września tego roku każdy nowy, pojawiający się na rynku egzemplarz samochodu
badany jest wg cyklu RDE – w rzeczywistym ruchu ulicznym, gdzie oszczędności paliwa są jedynie hipotetyczne. Trudno jednak oczekiwać, żeby inżynierowie
zrezygnowali z tego rozwiązania. Choć,
kto wie, co pokaże przyszłość.

Podsumowanie
System start-stop nie pozostaje bez wpływu na trwałość samochodu. Poza mocno
obciążonym rozrusznikiem, akumulatorem
i alternatorem istnieje szereg elementów,
które mogą przyczynić się do zwiększonej awaryjności. Start-stop dodatkowo obciąża silnik, co z kolei na pewno odbije się
na jego żywotności. Z racji swojej budowy
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Są urządzenia, które po wyprodukowaniu stanowią nierozłączalną,
zintegrowaną całość, np. akumulator, zasilacz do telefonu, pamięć przenośna
na USB, puszka piwa itd. Nie zawsze można jednak „na głucho” zaspawać i skleić
wszystkie klapki. Większość przedmiotów musi mieć możliwość demontażu, aby
wyregulować pracę, wymienić uszkodzony lub zużyty element bez konieczności
wymiany całości, założyć nowe baterie (pilot TV) lub uzupełnić płyn (piersiówka).

D

latego często spotykamy śrubki i nakrętki, czyli połączenia
rozłączne śrubowe. Elementy w miejscu łączenia są przewiercane tak, by otwór mieścił
śrubę z pasowaniem luźnym. Śruba w takim połączeniu może przenosić tylko i wyłącznie obciążenia osiowe, np. jeżeli elementy połączenia są od siebie w sposób
naturalny oodciągane, jak głowica cylindrów połączona z blokiem silnika. W połączeniach spoczynkowych ważna jest samohamowność gwintu, czyli niemożność
jego samoczynnego odkręcania się przy
obciążeniu czynną siłą osiową. Gwinty metryczne są samohamowne, lecz w przypadku wibracji i drgań, jak w pojazdach,
wymaga się dodatkowych zabezpieczeń:
specjalnych podkładek, nakrętek lub past
klejowych.

czyli ręką. Do łbów i nakrętek sześciokątnych wskazane jest używanie kluczy
oczkowych lub nasadowych z otworami sześciokątnymi lub dwunastozębnymi, współpracującymi ze wszystkimi narożami sześciokąta. Klucze te mniej niszczą
łby i nakrętki niż klucze płaskie współpracujące tylko z dwoma narożami. Dopiero do odprężonych śrub można użyć kluczy płaskich.
Zadaniem połączenia gwintowego, jak
już wiemy, jest osiągnięcie odpowiedniego napięcia, podczas którego śruba działa
jak sprężyna, która łączy ze sobą i mocuje elementy. Rzeczywiste wartości docelowe tego napięcia nie mogą być mierzone
podczas montażu. Takie przypadki są tylko możliwe w warunkach laboratoryjnych
albo testowych. Z tych powodów stosuje się wielkości pomocnicze, które można
zmierzyć w łatwy sposób. Najczęściej stosowaną metodą pomiaru odpowiedniego dokręcania śrub jest używanie wielkości pomiarowej – momentu obrotowego
(momentu dokręcenia). A co to takiego?
Klucze znormalizowane mają długości tak Przypomnę.
dobrane, aby przy sile od 30 do 400 N na- Moment obrotowy to: (M, T) = Siła (F) x
stępowało prawidłowe dokręcenie gwintu, Ramię (s), przy czym moment obrotowy

Dokręcanie
i odkręcanie śrubek

Momenty dokręcania maksymalne [Nm] zgodne z ISO 898/1.
Rozmiar śruby
M5
M6
M8
M10
M12
M14
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6,8
4,21
7,22
17,5
35
60
147

Klasa twardości śruby
8,8
10,9
5,50
8,10
9,50
14,00
23
34
46
68
79
117
195
280

12,9
9,50
16,50
40
79
135
330

wyrażony jest w [Nm], siła w [N], a ramię
w [m].

Do dokręcania gwintów odpowiedzialnych należy stosować klucze dynamometryczne, które zawierają wskaźnik wartości
przenoszonego momentu lub jego ogranicznik. Najważniejszy jest sposób osiągania wielkości momentu dokręcania i jego
dokładność. Z wymienionych powodów
stosunek cen narzędzi profesjonalnych
może osiągać wielkość 1:100 dla narzędzi
o „tym samym” momencie dokręcania. Nie
zawsze idzie to w parze z precyzją narzędzia, a co z tym związane – z pewnością,
z jaką osiągniemy cel. Nagminnie podczas
mojej praktyki spotykam się z narzędziami żenującej jakości, gdzie odchyłka od
wartości ustawionej a rzeczywistej wynosi nawet 30 proc.!
Poniższa tabela podaje maksymalne momenty dokręcania, które powinny wytrzymać śruby i wkręty, bez plastycznego odkształcania. Powtarzam – maksymalne!
One z pewnością wystarczą, jeśli zostały
dobrze zaprojektowane.
Moment obrotowy jest więc główną
używaną wartością pomiarową przy dokręcaniu, świadczącą o jego jakości. Oto
niektóre przyczyny, kiedy moment osiągnięty jest prawidłowo, ale połączenie jest
wadliwe.
• złe wymiary śrub, np. zbyt długa lub
zbyt krótka śruba albo zbyt mała średnica gwintu,
• nieodpowiednie smarowanie, np. z użyciem smaru lub bez, z użyciem pasty
miedzianej itp.,
• stan ogólny śrub i gwintu, np. uszkodzony gwint albo niewłaściwie uformowany zarys gwintu,
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• z anieczyszczenia, np. wióry po nacinaniu gwintu w otworach nieprzelotowych, piasek,
• zapomniane elementy złączne podczas montażu złącza, np. podkładki albo uszczelnienia.
Obecnie często się stosuje w przemyśle łączoną technologię dokręcania. Śledzi się
moment dokręcający, jak również kąt obrotu. Jak zatem jest zdefiniowany kąt obrotu (dokręcenia)?
Kąt obrotu (dokręcenia) jest to obrót łba
śruby o zadany kąt od momentu dokręcenia z odpowiednią wartością (wartość
ustawienia klucza dynamometrycznego
potwierdzona jego wyzwoleniem podczas
dokręcania). Moment wyzwolenia (charakterystyczny „klik” klucza) jest osiągany po
wkręceniu śruby i dokręceniu nastawionym odpowiednio momentem. Jednocześnie jest to zdefiniowany punkt startu
pomiaru kąta dokręcenia, o czym często
się zapomina.
Kąt obrotu mierzony jest w stopniach (°).
Przy skoku gwintu 1,5 mm śruba po
osiągnięciu założonego momentu wyzwolenia przy dodatkowym dokręceniu
o jeden pełny obrót (= 360°) dociągnie złącze o 1,5 mm.
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Dociąganie połączeń śrubowych z kątem jest dokładniejsze niż tylko z momentem dokręcenia, ponieważ zmiana długości, a co za tym idzie – siła spinająca śruby
przy dociąganiu o wartość skoku gwintu
i ilość jej obrotów będzie dokładnie wyznaczona. Czyli najpierw „klik” z określoną siłą, a potem zadany kąt!
Śledzenie tych dwóch parametrów daje nam pewność połączenia tak, jak zaprojektował to inżynier. Naszą uwagę zawsze powinna zwrócić niespójność, tzn.
„będzie źle”, gdy:
• osiągamy już wyznaczony kąt, a moment nie wzrasta,
• kąt jeszcze nie został osiągnięty, a moment aktualnie stosowany mocno wzrasta.
Skutki niezamierzonego rozłączenia gwintu są katastrofalne dla całego urządzenia
i niebezpieczne. A zdarza się to przy zbyt
słabym, ale i przy destrukcyjnie mocnym
dokręceniu (częsty przypadek przy wymianie opon, świec, uszczelek misy olejowej, czujników itp.). Wtedy dochodzi
do plastycznego odkształcenia materiału, czyli prosto mówiąc – zerwania gwintu. Samo się to nigdy nie zdarza, konieczny

jest „czynnik ludzki”! Znów pokutuje brak
wiedzy.
Absolutnie niedopuszczalne jest dokładanie „dla pewności” jeszcze kilku „niutów” albo ze 20°.Jest to bardzo ważne przy
dokręcaniu wszelkiego rodzaju pokryw
i elementów z uszczelkami, jak np. pompy
wody. Uszczelka podlega wtedy zbytniej
deformacji i koło pasowe napędu już nie
pracuje w tej samej płaszczyźnie, co inne
rolki. Efektem jest znaczne skrócenie żywotności wszystkich elementów układu.
Używanie kluczy dynamometrycznych
powinno być obligatoryjne i bezwarunkowo przestrzegane. Unikniemy w ten sposób niepewności, czy połączenie będzie
stabilne, oraz skutków awarii, a co za tym
idzie kosztów reklamacji, powtórnej naprawy i niezadowolenia klienta.

PIOTR
URBANEK
ekspert ProfiAuto

WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWARSZTAT
NASI EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Mariusz Maksym
ekspert ProfiAuto

Młodzi bogowie
nie ogarniają
kobiet za kółkiem
Wśród kierowców panuje przekonanie, że kobiety za kółkiem
radzą sobie gorzej niż mężczyźni. Co ciekawe, nawet część kobiet się do tego przyznaje. Mężczyźni raczej niechętnie. Nawet
ci, którzy nie czują się mistrzami
kierownicy, wolą to raczej przemilczeć. Przeprowadzane przez
psychologów badania potwierdzają, że nie ma jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, kto
jest lepszym kierowcą: kobieta czy mężczyzna. Każdą płeć
cechuje odmienny styl jazdy.
Zgubna natura hormonów
Zróżnicowanie wynika z nadmiernej ilości testosteronu. Jest
to podstawowy męski hormon
należący do grupy androgenów. Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Testosteron, oprócz
wypływu na funkcje seksualne,
przyrost masy mięśniowej, rozkład tkanki tłuszczowej, ton głosu czy owłosienie, determinuje
także percepcję oraz implikuje
postrzeganie rzeczywistości. Innymi słowy testosteron steruje
procesem podejmowania decyzji. To dlatego obie płcie nie
potrafią w życiu i na drodze się
utożsamić – kobiety mają 10–
20 razy mniej hormonu.
Testosteron w życiu
i na drodze
Nadmierna pewność siebie
– wyprzedzanie na trzeciego,
wymuszenie pierwszeństwa
czy jazda po alkoholu. Przecież
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się zmieszczę, jest tyle miejsca.
Drogówka nigdy mnie nie łapie, to dlaczego po kilku głębszych miałaby mnie akurat złapać – tak postrzegają sytuację
mężczyźni. Kobiecie od razu zapali się lampką z napisem „konsekwencje”. U młodych mężczyzn niestety jeszcze nie jest
ona podłączona do źródła energii, dlatego czują się oni jak pan
życia i śmierci.
Ryzykowna decyzja – mężczyźni dostają furii, kiedy muszą czekać na skrzyżowaniu
za kierującą kobietą, bo ta nie
potrafi sprawnie włączyć się
do ruchu. Kobiety potrzebują więcej czasu na ocenę sytuacji. Mężczyzna podejmie decyzję szybciej. Niekoniecznie
będzie ona słuszna i bezpieczna, ale na pewno dynamiczna.
Orientacja – mężczyźni mają
lepszą orientację w terenie i lepiej potrafią ocenić odległość.
Kobiety mają większą tendencję do błądzenia i dodatkowo
problemy z wyczuciem odległości. Różnice są szczególnie widoczne w trakcie parkowania. Kobietom ta czynność
zajmuje o wiele więcej czasu.
Agresja za kółkiem – bójki, przemoc, szeryfowanie – takie zachowanie nie jest obce niejednemu facetowi. Dominowanie
nad innymi sprawia im przyjemność. Kobieta samochód postrzega jako środek transportu,
do przemieszczania się z punktu A do B. Dla mężczyzn sama
podróż jest ważna. Za kółkiem
czują się jak rycerze na polu bitwy udowadniając innym, jak
powinno się jeździć.
Podsumowanie
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto jest
lepszym kierowcą. Statystyki pokazują, że mężczyźni odpowiedzialni są za najgroźniejsze w skutkach wypadki. Z kolei
po stronie kobiet przeważają
stłuczki, kolizje i trudne do wy-

tłumaczenia sytuacje drogowe.
Na (nie) szczęście produkcja testosteronu spada wraz z wiekiem. Najwyższe poziomy notuje się u 20-letnich mężczyzn.
40-latek ma go już o połowę
mniej, a 60-latek – o połowę
mniej niż 40-latek. To dlatego
młody kierowca nie potrafi zrozumieć starszego uważając, że
po sześćdziesiątce należy oddać
prawko tylko dlatego, że ten jedzie zbyt wolno – tzn. trzyma
się przepisowej prędkości. Młody niejednokrotnie za brak dynamizmu obwinia „babę za kółkiem”. Kiedy rozpoznaje seniora,
wrzuca go do tego samego koszyka, w którym siedzi już kobieta. To dziwne, że ta dewiza nie spotyka się z akceptacją
firm ubezpieczeniowych. Może
rzeczywistość jest jednak inna?

Systemy
bezpieczeństwa
a opony
Producenci, wyposażając samochody w systemy bezpieczeństwa zakładają, że kierowca
porusza się po drodze sprawnym samochodem, który wyposażony jest w opony jednego typu i o podobnym zużyciu.
W Niemczech bardzo rygorystycznie podchodzi się do jakości ogumienia, które nie tylko posiadać musi odpowiednią
wysokość bieżnika, ale również
dostosowane powinno być do
modelu i pojemności silnika.
Niestety, polskie przepisy nie
nadążają za zmieniającymi się
uwarunkowaniami technologicznymi i dopuszczają stosowanie różnego ogumienia na
obu osiach. Co gorsze, dozwolone jest przez prawo stosowanie ogumienia na różne sezony.
Dlatego (z oszczędności) część
kierowców praktykuje zakła-

danie opon zimowych wyłącznie na jedną oś. Z racji tego, że
większość samochodów posiada napęd przedni, to też na tej
osi znajdziemy opony zimowe.
Czym to się może
skończyć?
Otóż jeżeli z przodu posiadać
będziemy lepsze opony (w zamyśle zimowe), to nasz samochód będzie miał tendencję do
nadsterowności (uciekanie tyłu
pojazdu). Jest ona trudniejsza
do opanowania dla przeciętnego kierowcy, aniżeli podsterowność. Po drugie, problemy
podczas ruszania na gorszej jakości oponach dają sygnał, że
nawierzchnia jest śliska i należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli lepsze ogumienie posiadać będziemy z przodu, to co
prawda zachowamy optymalną
przyczepność podczas ruszania i hamowania na śliskiej nawierzchni, ale trudniej będzie
nam wyczuć granicę przyczepności tylnych kół. Dlatego producenci opon zalecają zakładanie mniej zużytych opon na tył
pojazdu.
W naszej ocenie nie powinniśmy dopuszczać do nadmiernego zużycia opon na którejś z osi,
dlatego podczas sezonowej wymiany należy rotować ogumieniem przód-tył. Niebezpieczną
i nieodpowiedzialną praktyką
jest zakładanie opon zimowych
wyłącznie na jedną oś, pomimo, że przepisy na to zezwalają, a zezwalają, ponieważ w naszym kraju w dalszym ciągu nie
ma zapisów regulujących poruszanie się na oponach sezonowych. Warto pamiętać, że nieodpowiednio dobrane opony
lub też nierównomierne ich zużycie będą zakłócać pracę systemów bezpieczeństwa, które podejmować będą próbę
zachowania trakcji auta w sytuacji tego niewymagającej.
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ELM327
– czy to ma sens?
Zgodnie z przepisami UE każdy samochód wyprodukowany po 2003 roku musi posiadać
na wyposażeniu złącze diagnostyczne OBD2. To do niego
wpina się mechanik, aby rozpoznać usterkę. W zależności
od serwisu za odczyt błędów
należy zapłacić ok. 100 zł. Następnie podejmowana jest decyzja o ewentualnej naprawie,
co wiąże się z kolejnymi kosztami. Część domorosłych mechaników chętnie korzysta z interfejsu diagnostycznego ELM327.
Te najtańsze można już kupić

Jazda na
rezerwie szkodzi
– zwłaszcza zimą
Akumulator naładowany, rozrusznik kręci, a dalej masz
problem z odpaleniem samochodu? Może zamarzło paliwo? Problem dotyczy w większym stopniu posiadaczy
diesli niż właścicieli benzyniaków. Olej napędowy sprzedawany w lecie na stacjach może
zamarznąć już w temperaturze

za kilkanaście zł, ale czy one
mogą nam w czymś pomóc?
To zależy, jakich rezultatów
oczekujemy. Na fajerwerki jednak nie ma co liczyć, a w opinii
wielu internautów to po prostu
wyrzucony pieniądz. Choć niektórzy uważają, że w tej cenie
warto było urządzenie przetestować. Interfejs łączy się bezprzewodowo z oprogramowaniem diagnostycznym. Można
je pobrać w wersji darmowej
lub płatnej na smartfona. Płatne oferują więcej możliwości,
ale nadal nie zastąpią profesjonalnego urządzenia.
Jakie błędy możemy
zdiagnozować?
Najczęściej awarie związane z pracą silnika i układem
kontroli emisji spalin. Niekiedy również te dotyczące układów: dolotowego, paliwowego i zapłonowego. Informację
otrzymamy w postaci kodu

błędu i ewentualnej możliwości jego skasowania. Niestety
,nie sprawdzimy błędów pochodzących z elementów wyposażenia auta, jak np. poduszek
powietrznych czy czujników
ABS, ESP.
Czy urządzenie jest
bezpieczne?
Znaczna część interfejsów
to chińszczyzna niewiadomego pochodzenia. Wpinając taki gadżet do wtyczki, możemy
uszkodzić instalację. W niektórych krajach za wpięte do
gniazda urządzenie możemy
otrzymać mandat, ponieważ
policja zinterpretować je może jako produkt fałszujący emisję spalin.
Podsumowanie
ELM327 nie należy traktować
jako taniego zamiennika profesjonalnego komputera diagnostycznego. Nawet jeśli gadżet wykryje błąd, to jego

skasowanie nie jest naprawą,
o czym informuje nawet aplikacja łącząca się z urządzeniem.
Amator odczytujący błąd może mieć problem z jego interpretacją, a prawdziwy problem awarii leżeć będzie gdzieś
indziej. Nie można liczyć tutaj na podpowiedzi internautów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a my będziemy
ponosić koszty finansowe nietrafionych decyzji, kiedy tak
naprawdę uszkodzenie miało
charakter prozaiczny, np. w postaci uszkodzonego przewodu.
ELM327 może być przydatne
w trakcie wakacyjnych podróży.
W prosty sposób możemy odczytać błąd z silnika, co pozwoli podjąć decyzję o kontynuowaniu podróży. Tutaj jednak
przydatna będzie elementarna wiedza zarówno informatyczna, jak i mechaniczna.

0 st. Olej przejściowy, dostępny od 1 października do 15 listopada, zamarza w -10 st. Zimowy, sprzedawany od połowy
listopada do 1 marca, zamarza
w temperaturze -20 st. C. Temperatura zamarzania benzyny
wynosi -45 st., co sprawia, że
w naszym klimacie problem zamarzania benzyny właściwie
nie istnieje. Nie znaczy to, że
właściciele samochodów benzynowych wolni są od problemów. Z powodu dodawania
biokomponentu i chłonięcia
wody z powietrza przedostaje

się ona do baku. Benzyna jest
o ok. 25% lżejsza od wody i się
z nią nie miesza. Woda zawsze
zbiera się na dnie. Zassana
przez pompę może zamarznąć
albo w filtrze, albo w przewodach.
Jak sobie poradzić
z problemem?
– Użytkownicy samochodów
benzynowych powinni pamiętać, aby w mroźne dni nie
jeździć na rezerwie. Dobrym
rozwiązaniem jest też stosowanie środków do paliw wiążących wodę. Odmrożą paliwo

i zabezpieczą przed ponownym zamarznięciem.
– Do silników Diesla przed tankowaniem należy stosować dodatek przeciwdziałający wytrącaniu się parafiny, dzięki czemu
filtr paliwa nie zostanie zapchany. – Należy tankować na
sprawdzonych, renomowanych
stacjach.

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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Numer 1 w dostawach akumulatorów na pierwsze wyposażenie
Spełnia najwyższe wymagania wiodących producentów samochodów
Najlepszy produkt z pierwszego wyposażenia dostępny na rynku wtórnym
www.varta-automotive.pl/agm
VARTA® Partner Portal oszczędza cenny czas
warsztatów i wspiera je w świadczeniu skutecznych
i precyzyjnych usług wymiany akumulatora.
Darmowa rejestracja już teraz!

Ci producenci samochodów zaufali
akumulatorom VARTA®:
Audi
Ferrari

Bentley
Fiat

Lamborghini

BMW
Ford

Bugatti

GMC

Land Rover

Chevrolet

Honda
Maserati

Chrysler

Hyundai

Jaguar

Mercedes-Benz

Citroën
Kia
Nissan

Opel

Peugeot Porsche Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo

Pewny start to akumulator

PROFISTYL ŻYCIA

WYPRAWA
NA
DZIKI ZACHÓD
Jeśli dorastałeś, oglądając westerny w telewizji, krajobrazy w Nowym
Meksyku przywrócą wspomnienia. To prawdziwy Dziki Zachód z historią.
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Zapraszamy na wyprawę trasą o nazwie
New Mexico Backcountry Discovery Route.
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R

afał Guzik jest doświadczonym podróżnikiem. Zaliczył
większość kontynentów, przy czym nigdy nie były to
wyjazdy lekkie, łatwe i przyjemne. Wręcz przeciwnie –
wybiera miejsca trudno dostępne dla przeciętnego turysty. I podróżuje zawsze na motocyklu.
Pomysł na wyprawę po Dzikim Zachodzie zrodził się po przejrzeniu portalu Backcountry Discovery Routes® (BDR®). To amerykańska organizacja non profit, która tworzy trasy dla motocykli poza autostradami i głównymi drogami. Na ogół są to szlaki,
którymi mało kto jeździ, często przebiegają przez prywatne ziemie. Można jechać kilka dni i nikogo nie spotkać.
Organizacja produkuje także krótkometrażowe i pełnometrażowe filmy dokumentalne, które promują podróże motocyklem. Wiele z tych produkcji jest dostępnych na Vimeo i Amazon
Prime, a krótkie filmy można znaleźć na YouTubie. Rafał przed
podjęciem decyzji przejrzał filmy z poszczególnych tras. I przyznaje, że w rzeczywistości było gorzej niż na filmie, mimo że
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przejechał kiedyś na motocyklu trasę rajdu Paryż-Dakar w Ameryce Południowej.
No ale jak nie dać się uwieść takiej reklamie trasy BDR®: „Jeśli dorastałeś, oglądając westerny w telewizji, krajobrazy w Nowym Meksyku przywrócą wspomnienia. To prawdziwy Dziki Zachód z historią. Przejedziesz przez obszary, w których osławiony
wyjęty spod prawa „Billy the Kid” przeszedł do historii, wymykając się władzom, i zobaczysz te tereny w taki sam sposób jak
on, ponieważ niewiele się zmieniło w wielu z tych miejsc. Dzikie konie, krajobrazy i malutkie miasteczka podkreślają niezapomniany charakter tej trasy”.
Trasa liczy 1896 km. Zaczyna się w Dell City w Teksasie, w hrabstwie Hudspeth.
To malutkie miasteczko, które zamieszkuje według spisu
z 2010 r. tylko 365 osób.
Ale stąd blisko do Sierra de Guadalupe. To pasmo górskie położone w zachodnim Teksasie i południowo-wschodnim Nowym
WWW.PROFIAUTO.PL
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Rafał Guzik
Meksyku. Obejmuje najwyższy szczyt w Teksasie, Guadalupe
(2667 m n.p.m.) oraz charakterystyczny szczyt w zachodnim Teksasie, El Capitan. Oba położone na terenie Parku Narodowego
Guadalupe Mountains.
Po drodze koniecznie trzeba wjechać do historycznego miasteczka Cloudcroft w hrabstwie Otero w Nowym Meksyku, na
terenie Lasu Narodowego Lincoln. Położone jest na wysokości
2644 m n.p.m., czyli wyżej o sto metrów niż Rysy.
Choć turystyka pozostaje głównym motorem napędowym
miasteczka, uznawane jest za jedno z najbardziej niedocenianych miejsc w USA.
W drodze do gór Gila National Forest można zrobić sobie przerwę przy gorących źródłach i kempingu nad jeziorem.
Wielką atrakcją jest miasteczko Chloride Canyon. Jego początki sięgają 1879 r., kiedy poszukiwacz przygód Harry Pye znalazł
coś, co przypominał srebro, w pobliskich górach Black Range.
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Kiedy zbadał próbkę okazało się, że to wysokiej jakości „chlorek
srebra”, od którego miasto później przyjęło swoją nazwę. Wrócił do kanionu z kilkoma innymi poszukiwaczami i tak powstała kopalnia srebra. Natychmiast narodziło się miasto namiotów
z pierwszym budynkiem z bali ukończonym w 1879 r. Jednak
obszar ten należał do Apaczów, którzy byli niezadowoleni z poszukiwaczy i osadników atakujących ich ziemie. Podczas jednej
z potyczek z Indianami Pye zginął.
Kilkadziesiąt kilometrów dalej jest miasteczko o śmiesznej nazwie Truth or Consequences. Tak nazywał się popularny w latach
50. program telewizyjny. Kiedy ogłoszono, że miasteczko, które przyjmie nazwę programu, otrzyma pieniądze, mieszkańcy
natychmiast się zgłosili.
Ostatni odcinek na północ od Abiquiu wije się przez wysokie
góry. Trasy są tutaj wyjątkowo wymagające.
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Ale za to widoki niezapomniane – bezkresne łąki, gaje osikowych drzew.
– Udało mi się pokonać tę trasę w siedem dni. To za mało, myślę,
że 14 dni byłoby odpowiedniejsze, więcej można by zobaczyć.
Cała trasa to piękne krajobrazy, od pustyni, poprzez „afrykańskie” sawanny, po wysokie góry z ośnieżonymi szczytami. W miasteczkach można zobaczyć Indian, ale też kowbojów, w tradycyjnych kraciastych koszulach i dżinsach. Wielu mieszkańców
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żyje w biedzie, mieszkają w rozpadających się domach. Ale są
uprzejmi, chętni do pomocy, ciekawi – bo turyści rzadko zapuszczają się w te tereny. Bardziej niż ludzi trzeba się obawiać niedźwiedzi – śmieje się Rafał.
Najlepsza pora roku na przejazd: koniec maja/czerwiec i wrzesień/październik.
Lipiec i sierpień to pora monsunowa o wyjątkowo wysokich
temperaturach i nie jest zalecana.
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Galareta
z golonką
Trudno sobie wyobrazić
bardziej męskie danie
– galaretka z golonką
podana z piklami,
oliwą z pietruszki,
pietruszkowym
majonezem.

P

rzepis przygotował Dominik Duraj,
uznany przez prestiżowy przewodnik kulinarny Gault&Millau za jednego z pięciu najlepszych szefów
kuchni w Polsce. Jest szefem kuchni restauracji Villa Gardena, która w tym samym konkursie otrzymała dwie czapki z maksymalną liczbą 14,5 punktu.
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Co potrzebujemy

wielkości /na 4 porcj

Z 1 golonka średniej
rosół
Z włoszczyzna jak na
Z 2 marchewki
Z 2 pietruszki
ść, seler naciowy
Z seler, por – biała czę
Z czosnek – 3 ząbki
wki
Z włoska kapusta ¼ głó
prz w ziarnach,
Z ziele angielskie, pie

e/

liść laurowy
on
Z olej z pestek winogr
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Jak robimy

 Przygotowanie galarety z golonką
Warzywa „spalić” w piekarniku ustawionym na 180 stopni
przez ok. 30 minut.
Golonko włożyć do dużego garnka, dodać „spalone” warzywa, zalać zimną wodą, zakrywając wszystko. Dodać ziele angielskie, pieprz w ziarnach, liść laurowy. Zagotować i zmniejszyć ogień do minimum, gotować przez 4–6 godzin.
Po ugotowaniu odcedzić wywar, doprawić solą i pieprzem.
Golonko rozebrać z kości, samo mięso zawinąć w folię spożywczą, formując je w kształt kiełbaski, schłodzić w lodówce. Po schłodzeniu pokroić na cienkie plasterki.
Do czterech foremek (mogą być filiżanki, małe pojemniki
o średnicy ok. 7 cm) wlewamy wywar (ok. 1,5 cm) i schładzamy. Po schłodzeniu na zastygniętym wywarze w foremkach
układamy plasterki golonki i zalewamy kolejną warstwą wywaru. Schładzamy całość do zastygnięcia.
 Przygotowanie własnych pikli
Mieszamy w garnku 1 l wody, 250 g miodu, 250 g octu jabłkowego, łyżeczkę ziarna gorczycy, łyżeczkę soli. Dodajemy do
garnka wg uznania: wybrane grzyby, cebulkę perłową, szalotkę itp. – ok. 100 g. Całość zagotować i zostawić do wystygnięcia, w razie potrzeby można przelać do słoiczków i przechowywać w lodówce.
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 Oliwa pietruszkowa
2 duże pęczki pietruszki zielonej zblanszować we wrzątku ok. 1 minuty i od razu przełożyć do pojemnika z zimną wodą
z lodem. Po schłodzeniu wycisnąć wodę
z pietruszki. Pietruszkę włożyć do blendera,
można użyć thermomixu, dodać olej z pestek winogron rafinowany w ilości 150 proc.
ilości pietruszki ważonej po blanszowaniu. W naszym przypadku 150 g pietruszki po zblanszowaniu + 225 g oleju. Zmiksować wszystko (thermomix temperatura 60
stopni). Po zmiksowaniu przecedzić przez
gęste sito lub gazę.
 Majonez pietruszkowy
1 żółtko, sok z ½ cytryny, szczypta soli, łyżeczka miodu – ucieramy wszystko razem,
dodając powoli oliwę pietruszkową przygotowaną wcześniej. Ucieramy do momentu osiągnięcia konsystencji majonezu.
 Podajemy całość, wykładamy zastygniętą galaretę na talerz, dodajemy pikle, dekorujemy majonezem i oliwą
pietruszkową. Podajemy z pieczywem.
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J

eśli zegarek, to pierwsze skojarzenie mamy ze Szwajcarią. To niesamowite, że właściwie cała produkcja światowa zegarków ze średniej
i wyższej półki koncentruje się
w jednym państwie, a nawet w jednym
kantonie – wokół Genewy, okolicy zwanej Vallée de Joux (Dolina Zegarków).
Ten fenomen wyjaśnia książka „Swiss
made. Nieznana historia szwajcarskiego sukcesu” R. Jamesa Breidinga. Autor
opisuje, jak doszło do tego, że niewielki, wciśnięty pomiędzy górskie pasma
kraj zdobył pozycję światowego lidera
w tak wielu dziedzinach: bankowości,
logistyce, branży spożywczej, chemicznej czy turystycznej? W książce znajduje się także zestawienie prestiżowych

Nie licząc obrączki, zegarek to jedyna
biżuteria, jaką może nosić dżentelmen.
Na szczęście różnorodność modeli
w zależności od wieku, stylu życia,
zajmowanego stanowiska czy okoliczności,
pozwala znaleźć coś na każdą okazję.

szwajcarskich zegarków. Myśląc o szwaj- Niestety, są to świetne zegarki, na lacarskim prestiżowym zegarku, masz ta, ale nie ta liga. Na liście Breidinga
na myśli Omegę, Longines’a, czy IWC nie znalazły się. A jakie marki zaliczył
Schaffhausen?
do TOP 10?

Patek Philippe – Nautilus
1 maja 1839 r. dwóch imigrantów z Polski – Antoni Patek i Franciszek Czapek – założyło przedsiębiorstwo
pod firmą Patek, Czapek & Cie w Genewie. Zegarki
marki Patek-Philippe nieprzerwanie zaliczane są do
najlepszych i najdroższych na świecie. W 1933 r. powstał dla amerykańskiego bankiera Henry’ego Gravesa najbardziej skomplikowany na owe czasy zegarek kieszonkowy z 24 funkcjami. Egzemplarz ten
w 1999 r. został sprzedany na aukcji za 11 mln dolarów, a potem po raz kolejny w 2014 r. za 24 mln dolarów. Natomiast w połowie listopada 2019 r., podczas
aukcji charytatywnej, model Grandmaster Chime
6300A-010 został sprzedany za ok. 122 mln zł!
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Audemars Piguet – Royal Oak
Firma utworzona została w 1875 r. przez 24-letniego Jules’a Audemarsa i 22-letniego Edwarda-Augusta Pigueta w szwajcarskiej Vallée de Joux (Dolina Zegarków). Wprowadziła bardzo wiele innowacji w świat zegarków mechanicznych, które do dziś są stosowane przez wszystkie liczące się manufaktury
zegarmistrzowskie. Linią wiodącą jest Royal Oak, na cześć słynnych statków
brytyjskiej floty królewskiej.

Breguet – Classique
Firma utworzona została przez Abrahama Louis’a Breguet’a w Paryżu w 1775 r. Dopiero w 1976 r. przeniosła swoją siedzibę do Vallée de Joux.
Legenda głosi, że w czasie bitwy pod Waterloo zarówno Wellington, jak
i Napoleon Bonaparte porównywali czas, używając zegarków marki Breguet.

Vacheron Constantin – Patrimony
Jedna z najstarszych na świecie, działająca nieprzerwanie od 1755 r. manufaktura zajmująca się produkcją ekskluzywnych zegarków. Założył ją w Genewie Jean-Marc Vacheron.
Standardy stosowane przez markę zawsze były wysokie, co doceniało wiele znanych osób, w tym przywódcy wielu państw, wśród których znajdują się
także koronowane głowy.

Rolex – Cosmograph Daytona
Firma została założona w 1905 r. w Anglii przez Hansa Wilsdorfa. Dopiero po I wojnie światowej przeniosła się do Genewy. W 1953 r. Edmund Hillary, który jako pierwszy człowiek wszedł na Mount Everest, miał na ręce
zegarek Rolex Explorer. W tej chwili firma jest największym producentem
ekskluzywnych zegarków na świecie.
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REWOLUCYJNY AMORTYZATOR

5-L AT
GWARANCJA
Limited warranty.
Terms and Conditions apply.

PRZEJMIJ
KONTROLĘ

Available on
www.MONROE-OESPECTRUM.com

Ograniczona gwarancja. Zgodnie z obowiązującymi warunkami. Informacje na www.monroe-oespectrum.com

Zamów amortyzatory Monroe® już dziś.
Skontaktuj się z Twoim przedstawicielem po szczegóły.
www.monroe-oespectrum.com
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Blancpain – Villeret
Firmę utworzył Jehan-Jacques Blancpain w Villeret w 1735 r., co czyni ją najstarszą szwajcarską manufakturą produkującą zegarki. Znana jest m.in. z produkcji
najbardziej skomplikowanego zegarka mechanicznego na świecie zwanego
Blancpain 1735. Jedna sztuka produkowana jest przez 18 miesięcy. Blancpain
szczyci się tym, że nigdy nie produkował, nie produkuje i nie będzie produkował zegarków kwarcowych ani z wyświetlaczami cyfrowymi.

Cartier – Tank
Louis-François Cartier był przede wszystkim jubilerem. Dlatego kiedy w 1847 r. przejął pracownię, nazwa Cartier zaczęła się kojarzyć z luksusowymi, jubilerskimi zegarkami i biżuterią.
Pierwszy zegarek na rękę firma wyprodukowała w 1904 r. Model Tank powstał w 1966 r. i ma
wiele wersji – Chinois, Americaine, Allonge etc.

Jaeger-LeCoultre – Reverso
Firma powstała w 1833 r. i nadal ma siedzibę w wiosce Le Sentier, oczywiście w Vallée de Joux.
Nazwa pochodzi od nazwisk mistrza zegarmistrzostwa Edmonta Jaegera i jego wspólnika
Antoine’a LeCoultre. W roku 1930 uzyskują uznanie w branży po zaprezentowaniu rewolucyjnego modelu Reverso. Zaprojektowany dla miłośników gry w polo model umożliwia obrócenie całego korpusu zegarka i ochronę szkiełka przed stłuczeniem.

Parmigiani Fleurier – Kalpa
W 1976 r. Michel Parmigiani, młody konserwator zegarków, otworzył swój warsztat w Couvet.
Był to czas, kiedy tzw. kryzys kwarcowy zaczął pustoszyć przemysł zegarmistrzowski. W ciągu dnia restaurował zabytkowe dzieła; w wolnych chwilach dawał swobodę swojej kreatywności, marząc o skomplikowanych zegarkach. W 1996 r. została utworzona i oficjalnie wprowadzona na rynek w Beau-Rivage Palace w Lozannie marka Parmigiani Fleurier. W założeniu
ma łączyć kunszt ekspercki z najnowocześniejszym zegarmistrzostwem.

Piaget – Altiplano
Firma, która powstała w 1874 r. w szwajcarskiej wiosce La Côte-aux-Fées, nadal jest zarządzana przez potomka założyciela – Georges’a Piageta. Żadnego modelu nie można
nazwać „popularnym”, ponieważ wszystkie produkowane są w bardzo krótkich seriach.
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Oleje syntetyczne opracowane
specjalnie dla Twojego silnika!

• oleje i produkty specjalne do samochodów
• maksymalna wydajność i ochrona silnika
• testowane w każdych warunkach
• zaawansowane technologicznie

Pełną gamę olejów ENI znajdziesz
w hurtowniach i sklepach
ProfiAuto w całej Polsce.
Przemysław Jendroska

PROFISTYL ŻYCIA
TRENING PERSONALNY

POTRENUJ
W DOMU

Tym razem dopasowaliśmy trening do jesienno-zimowej pogody i proponujemy zestaw ćwiczeń,
które można wykonać w domu. Trening ma
być szybki, energiczny i krótki, a jedyne, czego
potrzebujemy do jego wykonania, to guma
oporowa i trochę przestrzeni w pokoju.
Trening został przygotowany przez Ewelinę
Jarząbek ze Studia GTS w Katowicach.
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1. Trzy warianty przysiadu
z gumami oporowymi:
– Rozstaw nogi szeroko, skieruj stopy oraz kolana na zewnątrz
a. Wyprostuj się, jednocześnie wykonaj wydech
b. Unieś wyprostowane ręce nad głowę
c. Unieś wyprostowaną nogę do boku
Zaangażowane mięśnie: czworogłowe, naramienne, przywodziciele

a

b

c

2. Zakrok
– Utrzymuj kąt prosty w obu stawach kolanowych
– Pamiętaj o prostych plecach
Zaangażowane mięśnie: czworogłowe, dwugłowe, przywodziciele
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PROFISTYL ŻYCIA
TRENING PERSONALNY

3. Odwodzenie ramion
– Wyprostuj plecy oraz napnij mięśnie brzucha
– Unoś ręce do wysokości barków
Zaangażowane mięśnie: naramienne

4. Odwodzenie nogi
w podporze przodem
– Utrzymuj proste plecy w pozycji deski
– Unosząc nogę, wykonaj wydech
Zaangażowane mięśnie: pośladkowe,
proste brzucha, biodrowo-lędźwiowe

5. N ożyce pionowe
w siadzie prostym
– Oprzyj przedramiona, napnij mięśnie
brzucha
– Wykonaj 30 powtórzeń
Zaangażowane mięśnie: proste brzucha
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POMOC

Imprezy charytatywne dla
niepełnosprawnych dzieci, kobiet po
mastektomii czy
zbiórka pieniędzy dla
małej Marysi – rocznej
dziewczynki chorej na
białaczkę. Grafik Agnieszki Żyźniewskiej
z bytowskiej firmy Dan-Car wypełniony
jest wieloma tego typu akcjami.

DLA PLATYNOWEGO
CHŁOPCZYKA

Agnieszka Żyźniewska co roku organizuje razem z GOK Tuchomie akcję charytatywną podczas Tuchomskiej Pętli – Biegu Ulicznego.

– Kiedy miałam sześć lat przeszłam poważną operację serca. Wszystko dobrze
się skończyło. Pomyślałam sobie, że skoro
kiedyś ktoś mi pomógł, to mam dług do
spłacenia i chciałabym pomagać innym –
mówi pani Agnieszka.
Zaczęło się od przypadkowo obejrzanego filmu o Kubusiu – Platynowym Chłopczyku (www.platynowychlopczyk.pl),
który choruje na Zespół Battena. To bardzo rzadka choroba genetyczna związana z metabolizmem komórek. W Europie
jest już leczona, w Polsce niestety dzieci wciąż czekają na decyzję o refundacji

88 	Agnieszka Żyźniewska

kosztów leczenia. – To właśnie ten film „Saving the life is a big thing” – zmienił dużo w moim życiu – mówi pani Agnieszka.
– Postanowiłam zorganizować pomoc dla
Kubusia i przy wsparciu rodziny oraz przyjaciół przeprowadziłam zbiórkę pieniędzy
podczas Tuchomskiej Pętli, bytowskiego
Dobrego Meczu i Pikniku Charytatywnego dla Kubusia.
Ale szybko okazało się, że potrzebujących jest wielu. Pani Agnieszka zaczęła
więc angażować się w kolejne akcje. Przy
wsparciu Stowarzyszenia Kobiet na rzecz
Kobiet i Rodziny zorganizowała zbiórkę

pieniędzy na remont oddziału dziecięcego w lokalnym szpitalu. Do współpracy
zaprosiła strongmanów, ProfiAuto, markę
Filtron oraz Febi Bilstein, a także zaprzyjaźniony serwis Kia ze Słupska. Kolejną akcję
zorganizowała dla dwóch młodych chłopaków, którzy ulegli wypadkowi samochodowemu. – Ten piknik był dla mnie wyjątkowy, ponieważ organizowaliśmy go m.in.
dla naszego wtedy jeszcze ucznia Łukasza.
Wraz ze Stowarzyszeniem udało nam się
wspomóc finansowo dwóch chłopaków.
Dzięki tej akcji mogli wyjechać m.in. na
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PROFIPARTNERZY
DAN-CAR

Agnieszka Żyźniewska z Wiesławą Sidorowicz, członkinią zarządu Stowarzyszenia Kobiet na rzecz Kobiet i Rodziny
turnusy rehabilitacyjne czy częściowo
pokryć koszty zakupu nowych wózków.
– Czasami po takich akcjach charytatywnych jestem bardzo zmęczona, ale
jednocześnie bardzo szczęśliwa. Skoro mam możliwości, żeby pomagać innym, to chcę to wykorzystać. Kopa daje
mi to, że ludzie doceniają moją aktywność, chętnie ją wspierają. A najbardziej
pomaga mi firma Dan-Car, w której pracuję, oraz naturalnie ProfiAuto – mówi.
Ale mocno podkreśla, że wszystko zaczęło się od Kubusia i „dzięki” Kubusiowi.

I skutkiem tych wszystkich akcji jest to, że
wraz z mamą Kubusia założyły Fundację
Platynowa Drużyna, która oswaja z tym
co rzadkie, czyli niepełnosprawnością,
chorobami rzadkimi i wdraża projekty
rehabilitacyjne.
Dan-Car to firma rodzinna, która od
lat należy do sieci ProfiAuto. Prowadzą ją Daniel, Tomasz i Agnieszka Żyźniewscy. Zaczynali w 2006 r. od małego sklepiku na wynajętych 30 metrach
kwadratowych. Dzisiaj firma ma sklep
z częściami motoryzacyjnymi, warsztat,

stację diagnostyczną, wypożyczalnię samochodów zastępczych, autolawetę, linię
do regeneracji turbin i zacisków hamulcowych oraz kilka samochodów, które dostarczają towar bezpośrednio do klienta.
Jak mówi Daniel Żyźniewski: – Mamy
najlepszych ludzi pod słońcem. Bez mojej
rodziny: rodziców, żony, siostry oraz brata
i bratowej, ale także oddanych firmie pracowników, taki rozwój nie byłby możliwy.
Myślę jednak, że do sukcesu przyczyniły
się także nasz upór, odwaga i liczba godzin spędzonych w pracy.

W środku Kubuś, po prawej mama Kubusia Małgorzata Skweres-Kuchta (prezes Fundacji Platynowa Drużyna),
a z tyłu przyjaciółka Fundacji Lidka Bentkowska
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WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

MIASTO

NAZWA SKLEPU

ADRES

TELEFON

Bielawa
Bogatynia
Bolesławiec
Dzierżoniów
Głogów
Jelenia Góra
Lubań

AUTO EXPERT
Zawodny
Zawodny
AUTO EXPERT
AUTO CZĘŚCI LIPIEC
PROFI 4 CARS
Zawodny

Parkowa 14
Kościuszki 30C
Dolne Młyny 34b
Świdnicka 38
Kościuszki 16
Jana Sobieskiego 47
Zgorzelecka 18a

78 264 10 20
75 774 10 06
75 734 69 72
74 830 19 52
76 834 06 46
75 61 05 487
75 721 61 17

Lubin

KOT-CAR

Bolesławiecka 1

76 746 09 10

Milcz
Oleśnica
Strzelin
Strzelin
Syców
Świdnica
Trzebnica
Twardogóra
Wałbrzych

AUTO MAR Płókarz
AUTO MIX
AUTO - CENTRUM
AUTO - CENTRUM
AUTO MAR Płókarz
AUTO - CENTRUM
PHU AUTOCRAFT
AUTO MAR Płókarz
AUTO CZĘŚCI KOMAR

Piłsudskiego 27
Rzemieślnicza 7b/1
Dzierżoniowska 16c
Kopernika 13
Mickiewicza 25
Kliczkowska 35
Milicka 31
Lipowa 20
Kombatantów 2

Wrocław

CAR-ZONE

Rogowska 147

Wrocław
Zgorzelec

S-AUTO
Zawodny

Krakowska 145
Batorego 1a

Złotoryja

SIEMIENIEC

Legnicka 1

513 100 053
71 398 59 51
71 782 86 31
71 786 41 36
515 142 837
74 852 34 26
71 387 02 66
517 191 291
53 279 87 68
71 357 69 02
88 898 97 77
71 707 36 55
75 641 08 84
76 878 19 50
66 863 61 99

MIASTO

NAZWA SKLEPU

ADRES

www.expert-24.pl
www.zawodny-profiauto.pl
www.zawodny-profiauto.pl
www.expert-24.pl
www.auto-czesci-lipiec.pl
www.profi4cars.pl
www.zawodny-profiauto.pl
www.czescisamochodowe.
lubin.pl
www.auto-mar.pl
www.automixsc.pl
www.oleje-strzelin.pl
www.oleje-strzelin.pl
www.auto-mar.pl
www.oleje-strzelin.pl
www.autocraft.net.pl
www.auto-mar.pl

Bełchatów

LEMAR BIS
AUTO - NOVA
Części do samochodu
Przemysław Nowak
4CARS
GABRIELMOTOPARTS
Gabriel Łubisz
WAZCAR
WAZCAR
PROFI CARS
WAZCAR

Czapliniecka 31

44 633 06 31 www.lemarbis.com.pl

18 Stycznia 13

24 721 34 68 www.auto-nova.pl

Wróblewskiego 90/92

42 205 97 20 www.4carslodz.pl

Obywatelska 103

42 253 73 35 www.gabrielmotoparts.com

Wojska Polskiego 190
Milionowa 23
Inowłodzka 22E
Partyzancka 180

42 616 17 50
42 616 17 50
44 155 64 98
42 215 50 30

4CARS

Próchnika 2

www.car-zone.pl
www.s-auto.pl
www.zawodny-profiauto.pl
www.siemieniec-zlotoryja.pl

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

MIASTO

NAZWA SKLEPU

ADRES

Brodnica
Brodnica
Chełmno
Chełmża

AUTO COMPLEX
AUTO COMPLEX
ARMAR
auto–mar
EURO HURT HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
EURO HURT HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
SZYPRYT
I SZYPRYT
ARMAR
auto–mar
Auto-Strefa
ARMOT

18 Stycznia 34
Wybickiego 3
Młyńska 31
Sienkiewicza 5

56 649 86 69
56 649 87 69
56 686 96 56
56 675 26 73

Stanisława
Kiełbasiewicza 9a

52 353 03 41 www.eurohurt.eu

Klonowa 1c

52 302 01 00 www.eurohurt.eu

Sienkiewicza 105

52 388 22 93 www.szypryt.pl

Cukrowników 3
Antczaka 58
Słoneczna 1
Wolności 4

72 663 10 00
56 657 55 99
52 334 17 51
56 688 01 70

Inowrocław
Janikowo
Sępólno
Krajeńskie
Świecie
Toruń
Tuchola
Wąbrzeźno
MIASTO

NAZWA SKLEPU

Biała Podlaska
Biała Podlaska
Chełm
Chełm
Włodawa

MARKO
MAX-AUTO
MARKO
MOTO-GAMA
MARKO

MIASTO

NAZWA SKLEPU

Gorzów Wlkp. TEMA
Kostrzyn
TEMA
AUTO-JAREX
Międzyrzecz
Jarosław Śliwiński
Nowa Sól
Skwierzyna
Sława

Zawodny
AUTO-JAREX
Jarosław Śliwiński
AUTO CZĘŚCI LIPIEC

Świebodzin

AUTO JAREX

Zielona Góra
Zielona Góra
Żagań

AUTO CZĘŚCI LIPIEC
AUTO CZĘŚCI LIPIEC
AUTO CZĘŚCI LIPIEC

Żagań

Zawodny

Żary

MOTO-FART
A. Czerwonajcio,
J. Wójtowicz
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TELEFON

WOJ. LUBELSKIE
ADRES

1000-lecia 22c
Narutowicza 8a
Kolejowa 35
Hrubieszowska 102
Korolowska 71

TELEFON

ADRES

STRONA WWW

www.autocomplex.eu
www.autocomplex.eu
www.phuarmar.pl
www.auto-mar.com.pl

www.phuarmar.pl
www.auto-mar.com.pl
www.autostrefa-profi.pl
www.armotparts.pl
STRONA WWW

83 343 14 18
83 343 19 98
82 565 25 89
82 564 86 14
82 572 14 37

www.marko.bt.pl

TELEFON

STRONA WWW

WOJ. LUBUSKIE

www.marko.bt.pl
www.max-auto.com.pl
www.marko.bt.pl

Podmiejska 18
Sucharskiego 19

95 725 75 05 www.tema.gorzow.pl
95 781 03 02 www.tema.gorzow.pl

ks. Skargi 6

50 160 52 28 www.autojarex.pl

os. Konstytucji
3 maja 28f

68 352 49 30 www.zawodny-profiauto.pl

Mostowa 16

95 717 62 00 www.autojarex.pl

Powstańców Śląskich 21
gen. Władysława
Sikorskiego 30
Ogrodowa 32
Trasa Północna 23
Spółdzielcza 1
Jana III Sobieskiego
12/1A

60 782 09 00 www.auto-czesci-lipiec.pl

Moniuszki 33

WOJ. ŁÓDZKIE

STRONA WWW

51 258 43 96 www.autojarex.pl
60 906 06 60 www.auto-czesci-lipiec.pl
51 969 66 21 www.auto-czesci-lipiec.pl
51 149 84 93 www.auto-czesci-lipiec.pl
88 105 47 78 www.zawodny-profiauto.pl
68 374 09 44 www.moto-fart.pl

Łęczyca
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Opoczno
Pabianice
Piotrków
Trybunalski
Tomaszów
Mazowiecki

TELEFON

STRONA WWW

www.wazcar.pl
www.wazcar.pl
www.profi-cars.pl
www.wazcar.pl

44 715 50 10 www.4cars.pl

ASPOL Zbigniew Krysiak Główna 76

44 723 76 10 www.aspol.kia.pl

Staszica 48

43 843 95 70 www.patacz-czesci.pl

Wieluń

Z.U.H. AUTO - Części
Patacz
LEMAR BIS

Warszawska 44a

43 843 41 41 www.lemarbis.com.pl

MIASTO

NAZWA SKLEPU

Brzeźnica
Gorlice
Kraków
Kraków Zielonki
Krynica-Zdrój
Limanowa
Limanowa
Nowy Sącz
Oświęcim
Rogoźnik
Skawina
Tarnów
Zakopane

AUTO-MOTO-VALDI
AMIBO
VAKKO
AUTO CZĘŚCI DETAL
Rita Trybowska-Cyganek
Carex 1
LIM CARS
LIM CARS
CAREX 1
DARMA
BIELA STARE BYSTRE
AUTO-MOTO-VALDI
MYTNIK
Auto Moto Handel

MIASTO

NAZWA SKLEPU

Wieluń

WOJ. MAŁOPOLSKIE
ADRES

Kalwaryjska 17
Reymonta 12
Jugowicka 6

TELEFON

Malinowa 1

12 415 20 64 www.autoczescizielonki.pl

J. I. Kraszewskiego 165
Kościuszki 27
Krakowska 67a
Klasztorna 45
Kolbego 7
os. Za Torem 12a
Krakowska 85b
Krakowska 234
Chramcówki 3

18 472 40 20
18 337 57 67
66 615 62 09
18 414 88 68
33 848 55 99
18 265 59 00
12 276 82 35
14 627 16 00
18 200 02 60

WOJ. MAZOWIECKIE

Chotomów

JARO-FILTR
CARTEX
Garwolin
Gładysz Grzegorz
CARTEX
Góra Kalwaria
Gładysz Grzegorz
HURTOWNIA
Grójec
MOTORYZACYJNA
CARTEX
Łaskarzew
Gładysz Grzegorz
Łosice
AUTO KUCEWICZ
Maków Maz. INTER AUTO
Mińsk
CARTEX
Mazowiecki Gładysz Grzegorz
Mława
AUTO PARTS
CARTEX
Pilawa
Gładysz Grzegorz
AUTKO CZĘŚCI
Płock
SAMOCHODOWE
Przasnysz
INTER AUTO
Pułtusk
INTER AUTO
Radom
EKONAFT
Radzymin
JARO-FILTR
Tłuszcz
JARO-FILTR
Warszawa
JARO-FILTR
Warszawa–
JARO-FILTR
Wesoła

STRONA WWW

33 879 20 26 www.autoczescivaldi.pl
18 352 70 87 www.amibo.com.pl
12 262 21 95 www.vakko.pl
www.carex.auto.pl
www.lim-cars.pl
www.lim-cars.pl
www.carex.auto.pl
www.darma.com.pl
www.biela.auto.pl
www.autoczescivaldi.pl
www.mytnik.com.pl

ADRES

TELEFON

Piusa XI 30a

693 913 002 www.jarofiltr.pl

STRONA WWW

Targowa 66

25 682 64 38 www.cartexsklep.pl

Wyszyńskiego 13

22 727 31 52 www.cartexsklep.pl

ks. Piotra Skargi 29b

663 163 888 www.motoreszka.pl

Garwolińska 17

25 684 61 03 www.cartexsklep.pl

Piłsudskiego 18
Przasnyska 77
Płocka 124

83 357 32 30
29 717 12 76
25 756 52 17
734 404 857
23 654 54 13

Letniskowa 1

25 685 67 70 www.cartexsklep.pl

Boczna 11

www.autokucewicz.pl
www.interauto-czesci.pl
www.cartexsklep.pl
www.autoparts-mlawa.pl

Przemysłowa 7

24 366 88 78 www.autko.com.pl

Leszno 6A
Tadeusza Kościuszki 179
Tartaczna 25
Jana Pawła II 75
Tadeusza Kościuszki 17
Mechaników 12c

29 766 67 00
23 692 03 17
48 362 73 62
609 514 004
500 221 210
22 510 10 20

Fabryczna 14

609 514 002 www.jarofiltr.pl

WOJ. OPOLSKIE

MIASTO

NAZWA SKLEPU

Głogów
Głubczyce
KędzierzynKoźle
Kietrz

AUTO CZĘŚCI MORAWIEC 3-maja 4A
BOLE Paweł Derkowski Kręta 4

ADRES

TELEFON

TD AUTO

Konstantego Damrota 28 60 511 96 25

CARTEL FHU

Niepodległości 33

Namysłów

AUTO-CENTER

Reymonta 6c

Namysłów

AUTO-CENTER

Stawowa 2

Nysa

AUTO MOTO EXPERT

Podolska 20

www.interauto-czesci.pl
www.interauto-czesci.pl
www.ekonaft.com.pl
www.jarofiltr.pl
www.jarofiltr.pl
www.jarofiltr.pl

STRONA WWW

72 635 33 83
77 543 22 10 www.derkowski.eu
77 485 59 35 www.cartel.biz.pl
www.autocenter-namyslow.pl
www.autocenter77 410 59 80
-namyslow.pl
www.autocenter57 000 51 41
-namyslow.pl

77 410 70 75

WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIPARTNERZY
LISTA NASZYCH PARTNERÓW

WOJ. PODKARPACKIE

MIASTO

NAZWA SKLEPU

ADRES

Boguchwała
Jarosław
Kolbuszowa
Lubaczów
Łańcut
Miłocin
Narol
Niebylec
Przemyśl
Rzeszów
Rzeszów
Sanok
Sokołów Młp.
Stalowa Wola
Tarnobrzeg

FULL CAR
INTER-AUTO
MOTORES
MOTO FAN
MOTORES
FULL CAR
MOTO FAN
FULL CAR
MOTO FAN
MOTORES
MOTORES
MOTORES
FULL CAR
AUTO EXPRESS
HURT DETAL

Lutoryż 441
Zamojska 10, Szówsko
Rzeszowska 12
abp. E. Baziaka 11
Podzwierzyniec 78
Miłocin 296
Warszawska 38
Pawilon 4
Mickiewicza 65a
Mikołaja Reja 13
Podkarpacka 55
Jana Pawła II 59
pl. św. Jana
al. Jana Pawła II 92
Dekutowskiego 7

MIASTO

NAZWA SKLEPU

Augustów
Augustów
Białystok
Białystok
Dąbrowa
Białostocka
Siemiatycze
Suwałki

AUTO MOTO CENTRUM
AUTO-MICHAŚ
POLAMEL
POLAMEL

Mostowa 30
Kilińskiego 5
Wysockiego 51
Handlowa 7

87 643 45 64
87 643 74 55
85 653 89 22
85 746 10 72

AUTO - MICHAŚ

1000-LECIA P.P. 34

88 898 90 81 www.automichas.pl

MARKO
POLAMEL

Pałacowa 12
Przytorowa 19

85 655 40 66 www.marko.bt.pl
87 506 50 50 www.polamel.com.pl

MIASTO

NAZWA SKLEPU

TELEFON

17 871 53 54
16 623 00 93
17 583 88 38
53 484 99 99
66 882 48 31
17 852 81 90
53 510 22 24
17 276 01 01
16 676 05 50
17 864 22 71
17 860 04 77
13 464 78 72
17 771 28 60
15 844 51 52
15 823 38 61

WOJ. PODLASKIE
ADRES

TELEFON

WOJ. POMORSKIE

Brusy
Bytów
Brusy
Chojnice
Gdańsk
Gdańsk
Kościerzyna

ADRES

55 279 42 60

MIASTO

ADRES

WOJ. ŚLĄSKIE

3 Maja 157
Bardowskiego 46/56
Majewskiego 220a
1 Maja 23
Nad Stawem 2
Istebna 1241
Podhalańska 15a
Warzywna 9
Skłodowskiej 57a

MOTOART

Tarnowska 18

41 362 22 22 www.motoart.com.pl

POLSAD

Kilińskiego 35a

41 247 91 00

www.amcentrum.pl
www.automichas.pl
www.polamel.com.pl
www.polamel.com.pl

www.autolieder.pl
www.bigmot.pl
www.autolieder.pl
www.kowalski-hurt.pl
www.km.auto.pl
www.maww.pl
www.autolieder.pl
www.kowalski-hurt.pl
www.magros-auto.pl

TELEFON

STRONA WWW

33 444 50 50
32 246 01 26
722 104 104
34 366 18 03
32 764 05 47
32 476 56 09
33 858 84 44
33 471 17 30
32 473 24 22
32 202 15 55
34 351 31 14

www.darma.com.pl
www.jadar-auto.pl
www.arko.net.pl
www.auto-parts.pl
www.mroauto.pl
www.darma.com.pl
www.darma.com.pl
www.darma.com.pl
www.abak-moto.pl
www.henel.com.pl

Katowicka 17

32 322 28 30 www.jadar-auto.pl
32 447 04 60
32 750 57 40
32 414 03 07
32 451 24 08
32 421 08 68
33 853 49 37

Gliwicka 98

Tychy

DATA auto

Mikołowska 60

DATA auto

Dąbrowskiego 27

www.darma.com.pl
www.go-west.ig.pl
www.derkowski.eu
www.mroauto.pl
www.darma.com.pl
www.darma.com.pl

Norwida 19

41 252 02 82 www.izjauto.pl

Świerczewskiego 11

15 864 39 27 www.dylautoczesci.pl

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ADRES

Biskupiec
Ełk
Giżycko

AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI
UNICAR
AUTO LECH
Maciej Parzych
Dystrybucja Części
Samochodowych
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI

Lipowa 2
Śląska 1
Romualda Traugutta 5

Jeziorany

Kopernika 30

Zalewo

Kościuszki 4/2
Wiejska 2B
aleja Wojska Polskiego
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI
7A
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kopernika 14a
AUTO- REFLEX
Przytorowa 3
Profi Automotive
Lubelska 36
Maciej Parzych
Dystrybucja Części
24 Stycznia 1
Samochodowych
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Stare Miasto 20
Maciej Parzych
Dystrybucja Części
Bohaterów Westerplatte 3
Samochodowych
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Żeromskiego 26/3

MIASTO

NAZWA SKLEPU

Lidzbark
Lubawa
Olecko
Olsztyn
Rozogi
Susz
Szczytno

STRONA WWW

IZJ-AUTO

NAZWA SKLEPU

Iława
Iława

TELEFON

RD DYL

MIASTO

Kisielice
STRONA WWW

Słowackiego 61
Uzdrowiskowa 4a
pl. Wolności 1
Raciborska 69a
Prosta 135B/2
Krzywa 4

Tychy

91 	

Kielce
Ostrowiec
Świętokrzyski
Skarżysko-Kamienna
Staszów

STRONA WWW

50 120 26 23
58 736 13 66
58 692 14 99
58 774 30 23
58 673 00 05
50 489 59 83
58 681 60 16
59 840 06 98
58 672 56 03
58 674 22 55
58 681 74 66

Karpacka 22

ADRES

www.fullcar.com.pl
www.inter.auto.pl
www.motores.pl
www.automotofan.com
www.motores.pl
www.fullcar.com.pl
www.automotofan.com
www.fullcar.com.pl
www.automotofan.com
www.motores.pl
www.motores.pl
www.motores.pl
www.fullcar.com.pl
www.auto-express.net.pl
www.mwdyl.pl

www.szypryt.pl
www.dancar.pl
www.motogawin.pl
www.szypryt.pl
www.km.auto.pl
www.km.auto.pl
www.atro.com.pl

Spacerowa 7

Bielsko-Biała DARMA
JADAR Auto
Chorzów
Dariusz Seif SP. J.
Częstochowa ARKO
Dąbrowa G.
AUTO-PARTS
Godów
MROAUTO
Gumna
DARMA
Istebna
DARMA
Jastrzębie-Zdr. DARMA
Katowice
ABAK MOTO
Lubliniec
HENEL AUTO-CZĘŚCI
JADAR Auto
Orzesze
Dariusz Seif SP. J.
Pszczyna
DARMA
Pszczyna
GO-WEST
Racibórz
BOLE Paweł Derkowski
Rogów
MROAUTO MROZEK
Rybnik
DARMA
Skoczów
DARMA
Tarnowskie
X-TECH
Góry

NAZWA SKLEPU

TELEFON

Traugutta 3
Narcyzowa 50a
Grunwaldzka 107
Swarzewska 25A
Sychty 1
Obwodowa 117
Dworcowa 1
Przemysłowa 10
Gdańska 144
Stoczniowców 14
Gdyńska 43b

NAZWA SKLEPU

Mickiewicza 1
Przemysłowa 40
Kalwaryjna 10a
Kościerska 19b
Barniewicka 44
Miałki Szlak 26
Wojska Polskiego 5a

MIASTO

53 738 70 27
59 721 24 80
609 543 682
52 397 65 32
58 719 66 06
50 489 60 77
58 686 62 05

SZYPRYT I SZYPRYT
DAN-CAR
MOTO-GAWIN
SZYPRYT I SZYPRYT
KM AUTO CZĘŚCI
KM AUTO CZĘŚCI
ATRO
AUTO-CZAR
Kwidzyn
Cezary Pomykacz
Lębork
Moto Gosz
Luzino
AUTO-LIEDER
Pruszcz Gd. BIG-MOT
Puck
AUTO-LIEDER
Puck
Kowalski
Reda
KM AUTO CZĘŚCI
Sierakowice MAWW
Słupsk
AUTOMAX P&S
Wejherowo
AUTO-LIEDER
Władysławowo Kowalski
Żukowo
LDJ MAGROS

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

STRONA WWW

TELEFON

89 526 03 05 www.parzych.auto.pl
89 649 41 00 www.czesci-woznicki.pl
89 649 41 00 www.czesci-woznicki.pl
600 977 149 www.czesci-woznicki.pl
608 809 187
532 881 515
87 520 01 11
53 332 59 71

FIRMA BILIŃSKA
Katarzyna Bilińska-Kaus
Gniezno
ARMICAR
Grabów
M-MOT
Grodzisk Wlkp. MAXOIL
Jarocin
M-MOT
Kalisz
M-MOT
Kępno
M-MOT
AUTO CZĘŚCI - AD
Koło
MARCINIAK
BANASZAK
& BANASZAK AUTO
Konin
CZĘŚCI
Krotoszyn
M-MOT
Kostrzyn
MOTO-CAR
Wielkopolski
Kostrzyn
MOTO-CAR
Wielkopolski
Międzychód TEMA
Odolanów
M-MOT
Ostrów Wlkp. M-MOT
Ostrów Wlkp. M-MOT
Ostrzeszów
M-MOT
Piła
JARG-MOT
Pleszew
M-MOT
Poznań
AKTYW
Poznań
SAROS
Przeźmierowo SAROS
Szamotuły
MOKAR
Turek
AUTO MARKET

ADRES

www.czesci-woznicki.pl
www.czesci-woznicki.pl
www.autoreflex.pl
www.profiautomotive.pl

89 722 66 99 www.parzychauto.pl
782 494 100 www.czesci-woznicki.pl
89 624 01 23 www.parzychauto.pl
881 057 280 www.czesci-woznicki.pl

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Buk

STRONA WWW

608 521 173 www.czesci-woznicki.pl
87 621 60 29
87 428 53 73 www.autolech.net

TELEFON

STRONA WWW

Dobieżyńska 60

61 894 96 81 www.automotosklep.com

Grunwaldzka 6
Klasztorna 11B
Gorzelniana 4a
Wojska Polskiego 55
Obozowa 3
Rzeźnicka 14

61 423 74 80
62 738 57 98
61 444 53 54
62 738 57 83
62 738 57 86
62 738 57 85

Powiercie Kolonia 3J

63 261 53 07 www.admarciniak.eu

Dąbrowskiego 22a

63 244 15 39
www.banaszak.konin.pl
63 240 60 43

www.armicar.pl
www.m-mot.pl
www.maxoil.pl
www.m-mot.pl
www.m-mot.pl
www.m-mot.pl

Bolewskiego 25

62 738 57 87 www.m-mot.pl

Okrężna 18

61 639 47 25 www.moto-car.net

Półwiejska 1

60 522 28 01 www.moto-car.net

gen. Sikorskiego 37 A
Kaliska 17
Dworcowa 16a
Wrocławska 93f
pl. Stawek 6
Philipsa 2
Ogrodowa 1
Kopanina 20
Kopanina 109
Krańcowa 6c
Sportowa 30
Kaliska 85

95 725 60 10
62 738 57 82
62 738 57 80
62 738 16 00
62 738 57 89
67 213 50 17
62 742 32 33
61 839 15 55
61 868 50 65
61 652 41 07
61 292 70 71
50 332 32 32

www.tema.gorzow.pl
www.m-mot.pl
www.m-mot.pl
www.m-mot.pl
www.m-mot.pl
www.jargmot.pl
www.m-mot.pl
www.aktyw.pl
www.saros.com.pl
www.saros.com.pl
www.mokar.pl
www.amturek.pl

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

MIASTO

NAZWA SKLEPU

ADRES

Koszalin
Stargard Szcz.
Szczecin
Szczecin
Szczecinek

MS AUTO
ARIS
MOTO-PARTNER
WIECZOREK I SYN
PROCAR

Szczecińska 25C
Różana 2
Kolumba 73
Wernyhory 15
Pilska 5

TELEFON

607 354 820
91 578 35 44
91 489 07 12
91 487 87 14
79 474 50 40

STRONA WWW

www.msauto.pl
www.aris.auto.pl
www.moto-partner.szczecin.pl
www.wieczorekisyn.pl
www.procar.org.pl

697 740 715 www.x-techauto.pl
32 329 81 00
www.data.com.pl
wew. 21
32 327 60 41 www.data.com.pl

WWW.PROFIAUTO.PL

