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Szanowni Państwo,

K

ryzys związany z pandemią uderzył właściwie we
wszystkie branże, również w rynek aftermarket.
Z podsumowania roku 2020 w ProfiAuto wynika, że
jako marka stawiliśmy mu czoła. Pewne działania zostały zawieszone, niektóre mocno ograniczone, ale
wyszliśmy z tego starcia zwycięsko. Piszemy o tym w bieżącym
numerze naszego magazynu.

Volvo 240 czy Saab 900. Posiadanie takiego samochodu to nie
tylko przyjemność, ale także dobra lokata kapitału.
Cieszymy się z osiągnięć sportowych ProfiAuto Racing, który odniósł sukces w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.
Sezon zakończyliśmy z tytułem wicemistrzowskim.

A skoro już jesteśmy przy sporcie, to rozmawiamy z kobietą,
Mimo kryzysu końcówka roku przyniosła wiele nowości w bran- która pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak „sporty męskie”.
ży motoryzacyjnej. Nastąpił prawdziwy wysyp modeli – prezen- Udało nam się namówić na rozmowę o samochodach Joannę
tujemy kilka z nich. Wszystkim, którzy chcą być eko, zwracamy Jędrzejczyk – mistrzynię MMA, boksu, muay thai, kick-boxingu.
szczególną uwagę na test elektrycznej Mazdy CX-30.
W tym numerze obalamy także mity związane z częściami saW pogoni za nowościami nie możemy zapominać o modelach, mochodowymi, radzimy, jak przygotować oświetlenie do zimy
które im starsze, tym lepsze: Audi 100 C3, Mercedes 190 (W201), i jaki kupić zegarek dla fana motoryzacji. Ale ostrzegamy – niektóre modele są w cenie dobrego samochodu.
Miłego czytania.
Kontakt: Moto-Profil Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów, tel. 32 604 10 00, e-mail: info@profiauto.pl.
Produkcja: Imago Public Relations
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Natalia Piskorz
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To był rok pełen wyzwań. Podsumowanie najważniejszych aktywności 2020
pokazuje, jak dużo udało nam się osiągnąć. Branże aftermarket i warsztatowa
poradziły sobie doskonale. Są powody, by patrzeć w przyszłość z optymizmem!

Sukces aplikacji
ProfiAuto
Aplikacja ProfiAuto to
pier wsze tego typu
rozwiązanie na rynku,
umożliwiające m.in. zdalną
wizy tę w warsztacie
samochodowym.
Rozbudowana w 2020 roku,
oka zała się doskonałym
rozwiązaniem na ten
pełen wyz wań czas.
Spotkała się z uznaniem
kierowców i bardzo duż ym
zainteresowaniem mediów.
Zagościła m.in. w popularnym
programie „Pani Gadżet”.

ProfiPower Tour 2020
z lokalnymi partnerami
Zespół ProfiPower Tour wyruszy ł w Polskę! Podczas serii spotkań
kie warsztaty. Dzięki temu
partners
zaliśmy
odwied
ie
przeprowadzaliśmy szkolenia, a następn
pracowaliśmy nad ofertą jak
–
lnym
regiona
ie
poziom
na
–
rze
atmosfe
cznej
fantasty
wspólnie i w
najlepiej dopasowaną do potrzeb kierowców.

ProfiAuto Racing Cup
mimo przeciwności
W skróconej i nieco
zmienionej formie
zrealizowaliśmy po raz kolejny
serię wydarzeń cieszących
się duż ym powodzeniem
wśród warsztatowców.
ProfiAuto Racing Cup 2020
dostarczyło uczestnikom
wiele emocji, elementów
rozr ywkowych, a także
solidną dawkę wiedzy – dzięki
mer ytor ycznym szkoleniom.

Rozwój projektu
wirtualny warsztat
ProfiAuto rozwinęło pier wsz y
w kraju projekt, któr y łącz y
prezentację modelowego
warsztatu z podnoszeniem
kompetencji mechaników przez
Internet. Powstała wirtualna
wizualizacja idealnego
warsztatu samochodowego,
po któr ym można się
przemieszczać i zapoznać
z wybranymi sprzętami.
Będzie też wyposa żona
w funkcjonalności, które
wesprą rozwój kompetencji
mechaników.
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Wejście na rynek marki
ProfiPower
„ProfiPower. Siła jakości” – pod
takim hasłem wystartowała
marka własna części
samochodowych ProfiAuto.
To wysokiej jakości produkt y
w przystępnej cenie, m.in.
akumulatory, filtry i elementy
układu hamulcowego. Krótko
po starcie części ProfiPower
otrzymały prestiżowy certyfikat
„Dobra Marka 2020 – jakość,
zaufanie, renoma”, dołączając
do największych marek w Polsce
wyróżnionych na podstawie
badań konsumenckich.

Nietypow y, ale owocny
sezon dla ProfiAuto Racing
Zespół ProfiAuto Racing
z sukcesem wziął udział
w niet ypowym, skróconym
sezonie Górskich
Samochodowych Mistrzostw
Polski. Michał Tochowicz
w pięknym stylu zakończy ł swoją
6-letnią przygodę z trasami
GSMP i „skręcił” w stronę rajdów.
Z pewnością dostarczy nam
jeszcze wiele emocji!

WWW.PROFIAUTO.PL
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Zmiany w działaniach
eventowych
Ze względu na pandemię
koronawirusa byliśmy
zmuszeni odwołać
sztandarowe wydarzenia,
m.in. targi ProfiAuto
Show, konferencje Moto
‑Profil i ProfiAuto czy cykl
PitStopów. Wsz ystkie siły
przenieśliśmy na nowe
projekty i działania online.
Wierzymy, że już niedługo
spotkamy się w większym
gronie i nadrobimy ten
czas!

Współpraca
z dobrywarsztat.pl
Wra z z jedną z największych
grup medialnych w Polsce
kont ynuowaliśmy projekt
o duż ym zasięgu. Każdy
użytkownik poszukujący
mechanika za pośrednictwem
wyszukiwarki dobrywarsztat.pl
znajdzie w niej na pier wsz ym
miejscu dane okolicznych
ProfiAuto Serwisów. W ten
sposób promowana jest
zarówno cała sieć, jak
i każdy ProfiAuto Serwis
z osobna. Projekt wspierają
media ogólnopolskie,
m.in. Onet.pl, „Fak t”, „Auto
Świat”, „Przegląd Sportow y”,
„Komputer Świat”, Zumi.pl.

Intensy wna działalność
medialna
W 2020 roku ProfiAuto królowało
w mediach: kampanie reklamowe,
owe,
artykuły poradnikowe, audycje radi
newsy z życia sieci w branżow ych
mediach, akty wność na Facebooku
i w innych social mediach – było tego
sporo. Wsz ystko przyczyniło się do
d
wzrostu popularności marki wśró
ą
kierowców. Najlepiej niech świadcz
ji
likac
pub
ca
tysią
2,5
ad
liczby: pon
choć
i blisko 33 mln odbiorców, którzy
o.
iAut
Prof
o
i
raz usłyszel

Rozwój katalogu
ProfiAuto
Na bieżąco usprawniamy
katalog części, wytyczając
nowe standardy
w branży. Jakość opisów
i wyszukiwania przekłada
się bezpośrednio na
komfort partnerów
handlow ych. W tym celu
rozwinęliśmy m.in. funkcję
wyszukiwania po numerze
VIN oraz OE Research,
opartą na analizie
poszukiwanych przez
użytkowników numerów
OE.
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Najlepsza część –
współpraca i komunikacja
Rok 2020 był bez wątpienia inny
niż dotychczasowe. Jako sieć
hurtowni, sklepów i serwisów
samochodowych kończymy
go pełni siły i optymizmu.
Sprawdziliśmy się w niełatwych
sytuacjach, pokazaliśmy siłę
komunikacji i wsparcia, radząc
sobie w now ych okolicznościach.
Priorytetem dla nas było, jest
i będzie wspieranie nasz ych
partnerów i ich klientów.

WWW.PROFIAUTO.PL
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Nowocześnie,

bazując na doświadczeniach
Wywiad z Łukaszem Kopcem, członkiem zarządu Moto-Profil, dyrektorem marketingu
Dołączył Pan do zarządu Moto-Profil,
pozostając jednocześnie dyrektorem
marketingu. Z jakimi zmianami
i wyzwaniami wiąże się objęcie nowej
funkcji?
Nową funkcję traktuję jako duże wyróżnienie i zobowiązanie. Mam jasną wizję
tego, co chcę wnieść do zarządu spółki
i na jakich elementach swojego doświadczenia będę bazować. Moja marketingowa perspektywa na pewno przełoży się
na dbałość o jak najlepsze wyniki firmy
i jej istotne miejsce w branży. Chcę także kontynuować strategię wzmacniania
partnerów Moto-Profil, która pozytywnie
wpływa na ich pozycje rynkowe. Jesteśmy
systemem naczyń połączonych, a po naszej stronie leży kompleksowe wspieranie
partnerów m.in. w obszarze marketingu,
sprzedaży czy IT, a także inspirowanie do
nowoczesnych, wyznaczających standardy w branży rozwiązań. Droga, jaką podąża teraz Moto-Profil, powstała na bazie
wieloletnich doświadczeń, ale uwzględnia bieżące oczekiwania dynamicznego
rynku. Każdego dnia otoczenie biznesowe pokazuje nam, że to właściwy kierunek.
W spółce Moto-Profil piastował
Pan kilka stanowisk. Jak dokładnie
wyglądała Pana ścieżka rozwoju
w firmie?
Moja kariera w Moto-Profilu zaczęła się
piętnaście lat temu. Od początku zajmowałem się projektami związanymi z marketingiem. Z wielką przyjemnością uczestniczyłem w procesach, które wzmacniały
Moto-Profil, markę ProfiAuto, jej świadomość wśród aktualnych oraz przyszłych
partnerów i ich klientów. Przez te wszystkie lata pełniłem m.in. funkcję specjalisty
ds. marketingu, kierownika działu marketingu oraz dyrektora marketingu Moto-Profil i ProfiAuto. Jako członek zarządu na
pewno wykorzystam wiele z doświadczeń
zdobytych na tych stanowiskach.
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Co się zmieniło w firmie i na rynku
aftermarketowym przez te piętnaście
lat?
To naprawdę długi okres i z tej perspektywy można zauważyć wiele zmian. Aftermarket w tym czasie musiał zmierzyć
się z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, zmianami prawnymi czy rosnącą
konkurencją ze strony koncernów motoryzacyjnych i ich ekspansywnymi strategiami marketingowymi. Dużym wyzwaniem
było również dostosowanie się do dynamiki rozwoju e-commerce, który – szczególnie w ostatniej dekadzie – zdominował
sprzedaż. Z każdej z tych sytuacji branża aftermarketowa wychodziła obronną ręką.
Równolegle i tak samo dynamicznie biegła także historia Moto-Profil. Zawsze poświęcaliśmy dużo uwagi analizie sytuacji
w branży, która jest jednym z kluczowych
czynników planowania działań. Obraliśmy
ścieżkę śmiałych decyzji i nowoczesności.
Przekuwamy biznesowe wizje w konkrety, które zapewniają bezpieczeństwo nam,
naszym pracownikom i partnerom. Dla nas
motoryzacja to nie tylko praca, ale też pasja – to zawsze było, jest i będzie fundamentem spółki Moto-Profil i marki ProfiAuto.
Z jakich projektów jest Pan
szczególnie dumny?
Miałem przyjemność pracować przy wielu projektach, które odbiły się szerokim
echem w branży. Jeśli miałbym wyróżnić
te dające mi osobiście najwięcej satysfakcji, z pewnością byłyby to marketingowe
projekty realizowane dla marki ProfiAuto.
Przez lata podjęliśmy wiele działań, które przełożyły się na jej upowszechnienie
i rozmiar sieci partnerów. Dużą część tych
aktywności można śmiało nazwać przełomowymi lub unikatowymi. Przykładem jest
program telewizyjny „Projekt warsztat” powstały we współpracy z TVN. Był to projekt
wspierający rozwój sieci ProfiAuto Serwis
i budujący pozytywny wizerunek branży

w oczach kierowców. Otrzymaliśmy dzięki
niemu wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Kreatura”, gdzie oceniane są najlepsze
kreacje i realizacje marketingowe w kraju. Obecnie ProfiAuto Serwis jest największą siecią warsztatów niezależnych w Polsce, a my wciąż aktywnie działamy na rzecz
profesjonalizacji standardu obsługi klienta w serwisach niezależnych.
Jedną z najświeższych realizacji jest też
aplikacja ProfiAuto, która powstała wcześniej, ale została szybko rozwinięta w tych
trudnych, pandemicznych czasach, stając
się doskonałym narzędziem dla kierowców. Dzięki naszemu rozwiązaniu mogą
oni zlecić usługi serwisowe dosłownie bez
wychodzenia z domu i zapłacić za wszystko poprzez nowoczesne formy płatności
w aplikacji. To pierwsze takie rozwiązanie
w kraju. Jestem dumny z tego, jak się rozwija i jaki jest jego odbiór na rynku, tym
bardziej że odpowiadam za strategię marketingową aplikacji.
Niezwykle ważnymi dla mnie projektami były wszystkie działania łączące potrzeby rynku aftermarketowego z oczekiwaniami kierowców, w tym wydarzenia
ProfiAuto PitStop oraz międzynarodowe
targi motoryzacyjne ProfiAuto Show. Doświadczenie zdobyte podczas ich realizacji przełożyło się bezpośrednio na rozwój
sieci ProfiAuto i ProfiAuto Serwis, jak również na wzmocnienie pozycji naszych partnerów na ich lokalnych rynkach.
Obecnie stawiamy mocno na działania
handlowo-marketingowe. W tym roku na
rynku zadebiutowała linia produktów ProfiPower, zapewniająca najlepszy możliwy stosunek ceny do jakości. Cieszy się ona coraz
większą popularnością i rozpoznawalnością
wśród przedstawicieli hurtowni, sklepów
i serwisów samochodowych, jak również
kierowców. Podstawą efektywnego działania w tym zakresie jest skuteczna strategia
marketingowa, którą pod moimi skrzydłami realizuje dział marketingu Moto-Profil.
WWW.PROFIAUTO.PL

Moto-Profil dynamicznie się rozwija.
Jak wygląda aktualna wizja zarządu
dotycząca przyszłości firmy?
Skupiamy się przede wszystkim na dalszym rozwoju i współpracy z naszymi partnerami. Mamy jasno wytyczoną ścieżkę.
Rozbudowujemy sieć ProfiAuto Serwis,
dostarczamy coraz więcej nowoczesnych
narzędzi naszym partnerskim hurtowniom
i sklepom. Doceniają to również dostawcy, z którymi współpracujemy. To struktura win-win. Tworzymy nowoczesną organizację, która słucha ludzi, planując kolejne
kroki. Po naszej stronie jest sprawne zarządzanie i odważne podejmowanie wyzwań.
Dzięki wieloletniej współpracy, dobrym relacjom z partnerami oraz ich zaangażowaniu śmiało patrzymy w przyszłość.
Jakie projekty dla Moto-Profil
i ProfiAuto będą teraz priorytetem,
na czym się skupiacie, organizując
aktualnie pracę?
Przed nami kolejne wyzwania związane z bieżącą sytuacją na rynku oraz dalsze przenoszenie niektórych aktywności
do Internetu, co od dawna z powodzeniem realizujemy. Stale unowocześniamy
nasz katalog oraz systemy informatyczne.
Wdrażamy też nowe rozwiązania, które
usprawniają i dynamizują działalność oraz
współpracę z partnerami. Pokazała to chociażby nasza aplikacja z funkcją ProfiAuto
Pay czy projekt Wirtualny Warsztat. Możemy dzięki niemu nie tylko pokazywać, jak
powinien wyglądać wzorcowy serwis, ale
także w przyszłości – prowadzić szkolenia na odległość. Mamy również w planie
dalszą ekspansję linii produktów ProfiPower zgodnie z ustaloną koncepcją marketingową.
Mimo trudnej sytuacji na rynku
związanej z pandemią Moto-Profil
notuje wzrosty. Co się do tego
przyczyniło, bo wiele firm odczuło
wpływ koronawirusa na bieżącą
działalność?
Skupiamy się na naszej pracy i robimy
to najlepiej, jak potrafimy, reagując dynamicznie na zmienne, niełatwe warunki. Sam rynek do tej pory nie zmienił się
znacznie, jednak jako firma rozważamy
różne scenariusze i jesteśmy na nie odpowiednio przygotowani. Mamy nowoczesny system IT i bardzo sprawny system
logistyczny, który już na początku sytuacji związanej z koronawirusem zareagował szybko i elastycznie. Pandemia na razie nie dotknęła trwale naszej branży. Na
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rynku widoczny jest wzrost zapotrzebowania na części do pojazdów używanych.
W powszechnej świadomości samochody są obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu. Wielu ludzi zdecydowało się na zakup budżetowych pojazdów,
np. aby dojeżdżać nimi do pracy, w miarę możliwości unikając komunikacji publicznej. Prędzej czy później te samochody
trafią do serwisów. Od początku pandemii
wspieraliśmy również partnerskie sklepy,
hurtownie i serwisy we wdrażaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Jednak
najważniejszym czynnikiem, który umożliwił naszej sieci poradzenie sobie z wpływem koronawirusa na codzienne funkcjonowanie, było ogromne zaangażowanie
naszych partnerów handlowych, ich niesamowita motywacja do działania i walka
o utrzymanie na stabilnym poziomie biznesów, które budowali przez lata. Dzięki
temu jesteśmy teraz gotowi do zmierzenia się z kolejnymi wyzwaniami.

mimo pandemii ludzie nie przestali jeździć samochodami, a wybierali je chętniej
i częściej niż inne środki lokomocji. Co więcej, nastąpił znaczący spadek sprzedaży
nowych pojazdów. A skoro kierowcy jeżdżą więcej, to znaczy, że ich samochody
są dużo bardziej eksploatowane. To dobry
prognostyk dla aftermarketu, jak i całej
branży warsztatowej. Z pewnością odnotować trzeba zmiany dotyczące organizacji
pracy w firmach czy dostosowywanie modelu usług do zmieniających się preferencji
klientów. Część aktywności przeniosła się
do Internetu i ta tendencja raczej będzie
się utrzymywać, a nawet nasilać. I bardzo
dobrze, bo to napędza branżę. Wiele firm
udowodniło, że potrafi stawić czoła zmianom i w szybkim tempie dostosować się
do nowej rzeczywistości. Projekty takie jak
aplikacje mobilne dla klientów, wirtualne
prezentacje czy np. przeniesienie części
wydarzeń do Internetu wytyczają kierunki na przyszłość dla całej branży.

Jak nakreśliłby Pan wizję rozwoju
polskiego rynku aftermarket
w najbliższym czasie, czego możemy
się spodziewać?
Myślę, że sytuacja polskiego aftermarketu będzie stabilna. Jak już wspomniałem,

Wywiad ukazał się na stronie
motofaktor.pl.
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PROFIWIADOMOŚCI

WIELE BARW

PROFIWIADOMOŚCI
KALENDARZ

MOTORYZACJI

Części zamienne, piękne kobiety, artystyczna zabawa grafiką i kolorem. Już
wkrótce do partnerów, współpracowników oraz fanów marki ProfiAuto trafi
kalendarz 2021. Każdego roku marka zaskakuje oryginalnymi, nowoczesnymi
pomysłami. Tym razem efekt ten osiągnięto, koncentrując się za każdym razem
na wybranej, wyrazistej barwie.

K

olorowy kalendarz ProfiAuto 2021 pokazuje różne barwy
świata warsztatowego. Karty
z kolejnymi miesiącami przedstawiają skąpane w żywych
kolorach części zamienne, m.in. tarczę
hamulcową, turbosprężarkę czy filtry.
W centrum wyrazistych projektów znalazły się piękne modelki. Całości dopełniło wykorzystanie nowoczesnych technik graficznych.
– Nasze kalendarze powstają w twórczej
atmosferze. Nie pozwalamy, aby presja corocznego projektu stłumiła naszą kreatywność. Tym razem pokazaliśmy różne barwy
świata warsztatowego. Paweł Cieśliński, na
co dzień nasz kierownik działu graficznego
i fotograf, potraktował to dosłownie i połączył warsztat samochodowy ze swoim
doskonałym warsztatem artystycznym.
W efekcie otrzymaliśmy oryginalne zdjęcia, korespondujące z najpopularniejszymi trendami graficznymi. Na kartach kalendarza zaprezentowaliśmy wszystko to,
czego w takim projekcie nie może zabraknąć, czyli części zamienne i piękne modelki – mówi Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto.
Kalendarz ProfiAuto 2021 wydrukowany
został w nakładzie 7 tys. sztuk, z czego ponad 5 tys. trafi na polski rynek, do partnerów, kontrahentów i fanów marki.
Materiał „making of” z sesji kalendarzowej można zobaczyć tutaj: https://youtube/
Ab00yX5Bt1s.
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PROFIWIADOMOŚCI
PROFIPOWER
Ultinon Pro9000

HANDLOWCY STAWIAJĄ NA CZĘŚCI

PROFIPOWER

Ponad 60000 km rocznie w samochodzie. Tyle średnio pokonują przedstawiciele działu handlowego ProfiAuto,
aby spotkać się z obecnymi i przyszłymi klientami. Długie dystanse to większa eksploatacja części samochodowych.
Teraz, wymieniając klocki, tarcze hamulcowe, filtry czy akumulator, każdy z nich sięga po asortyment ProfiPower.
„Egzaminujemy części, które sami polecamy naszym klientom, to oczywiste” – twierdzą zgodnie handlowcy.

S

amochód jest dla nas podstawowym narzędziem pracy. Dzięki niemu szybko i sprawnie przemieszczamy się z jednego spotkania na
kolejne. To kluczowe, by był w dobrym stanie technicznym. Codzienne trasy
liczące od kilkudziesięciu do nawet kilkuset
kilometrów sprawiają, że wiele części zużywa się szybciej. Od kiedy w naszej ofercie zagościły części ProfiPower, sięgamy po nie,
gdy przychodzi do wymiany klocków, tarcz,
filtrów czy akumulatora – ujawnia Paweł
Siedlarek, menedżer regionu. – Dla mnie
to oczywisty wybór – oferuję te produkty innym, bo sam z zadowoleniem z nich korzystam. Dzięki temu na spotkaniach z klientami mogę śmiało zachęcać do używania
produktów ProfiPower i wiem, że jestem

wiarygodny. Te same części polecam również rodzinie i znajomym – dodaje Paweł
Siedlarek.
W dziale handlowym ProfiAuto działa na
co dzień 20 osób – są to zarówno menedżerowie regionu, przedstawiciele handlowi, jak i inżynierowie sprzedaży. Rekordzista spędza w ciągu roku za kierownicą aż
3500 godzin, pokonując 100 tys. km. Tymczasem, jak pokazują statystyki, blisko 30
procent polskich kierowców pokonuje
rocznie od 10 do 20 tys. km. To pokazuje skalę obciążeń, z jakimi muszą mierzyć
się pojazdy handlowców.
Marka ProfiPower zadebiutowała na rynku w tym roku. W jej ofercie znaleźć można
m.in. tarcze, bębny, szczęki i klocki hamulcowe, filtry kabinowe, oleju i powietrza,

a także akumulatory. Części oraz akcesoria samochodowe dostępne są w sklepach
i hurtowniach ProfiAuto w całej Polsce,
a wszystkie bieżące informacje znajdują
się na stronie www.profipower.eu.
Wysoka jakość części ProfiPower gwarantowana jest przez wnikliwą kontrolę
jakości oraz wyśrubowane europejskie
standardy. Charakteryzują je trzy istotne
dla właścicieli pojazdów aspekty: bezpieczeństwo, trwałość oraz niezawodność.
Niedawno marka ProfiPower została laureatem prestiżowego certyfikatu „Dobra
Marka 2020 – jakość, zaufanie, renoma”.
Dołączyła tym samym do największych
marek w Polsce, wyróżnionych na podstawie badań konsumenckich.

Opanuj światło,
walcz z ciemnością
Ogarnij noc
n z mocą żarówek Philips Ultinon Pro9000.
Niezrównanie wydajna wiązka do 250% jaśniej* oświetla
Niezrów
najciemn
najciemniejsze obszary, niezależnie od warunków.
Teraz mo
możesz pokonać ciemność.
Dostępne w większości popularnych typów lamp
Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że używanie żarówek
LED retrofit jest zgodna z obowiązującymi lokalnymi wymaganiami
prawnymi.

* W porównaniu
porówna
z minimalnymi normami prawnymi dotyczącymi
Do 200% jaśniejsze światło dla HL [H1] i HL [H3].
lamp halogenowych.
haloge

philips.com/led-bulbs
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PROFIWIADOMOŚCI
PŁATNOŚCI RATALNE

Płatności ratalne
w ProfiAuto Serwis

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA
OD HELLA

Aplikacja ProfiAuto została wzbogacona o kolejną funkcję. Za pośrednictwem jej webowej wersji za naprawy w wybranych warsztatach sieci można płacić ratalnie. To standard proponowany dotychczas głównie przez autoryzowane stacje obsługi. Teraz klientom oferuje go także część serwisów niezależnych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKTY OBJĘTE DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ:
Zyskujesz komfort i bezpieczeństwo dzięki wydłużonemu bezterminowo okresowi gwarancji
Utrzymujesz wartość swojego pojazdu - w przypadku jego sprzedaży, prawa dożywotniej
gwarancji przechodzą na nowego własciciela
W przypadku akceptacji reklamacji otrzymujesz zwrot pieniędzy lub wymianę na nowy produkt
Wybierasz produkt wykonany w jakości oryginalnego wyposażenia
Hella posiada ponad 100-letnie doświadczenie przy produkcji oświetlenia
Produkty w ramach Programu Dożywotniej Gwarancji posiadają szerokie
pokrycie carparku w Polsce
Programem objętych jest ponad 1800 części

W

ebowa wersja aplikacji ProfiAuto została uruchomiona z myślą o kierowcach,
którzy chcą skorzystać
z atutów zdalnej usługi za
pośrednictwem swoich komputerów. Rozwijając ją, dodano funkcjonalność będącą nowością na rynku niezależnym – płatność ratalną. Zmianom towarzyszyło także odświeżenie
wyglądu mobilnej wersji aplikacji – uproszczono ją, unowocześniono i dodano kolejne elementy przyjazne dla użytkowników.
– Jako największa sieć warsztatów niezależnych w Polsce przykładamy dużą wa-

gę do nowoczesnej obsługi klienta. Aplikacja ProfiAuto z modułem ProfiAuto Pay,
umożliwiająca umówienie się na naprawę, śledzenie przebiegu usługi serwisowej
i płatność za nią zdalnie, to projekt przełomowy. Teraz uzupełniamy go o opcję dostępną dotychczas głównie w ASO. Wiemy,
że płatność ratalna to coś, czego kierowcy oczekują. Profesjonalizacja standardu
obsługi klienta w warsztatach niezależnych to zauważalny trend, na który mocno stawiamy od początku działania sieci –
mówi Mariusz Maksym, koordynator sieci
warsztatowej ProfiAuto Serwis.

W opcji ratalnej klient może rozłożyć
płatność za usługę serwisową na okres od
3 do 48 miesięcy. Minimalna wartość takiej
płatności to 50 złotych, maksymalna 10 tys.
złotych. Koszt kredytu poniesiony przez
klienta to 1 procent do raty. Opcja dostępna jest webowo, poprzez przeglądarkę.
Miesięczne zobowiązanie można obliczyć za pomocą kalkulatora kredytowego
na stronie: https://profiauto.pl/aplikacja/
naprawa-na-raty.
Webowa wersja aplikacji dostępna jest
pod adresem https://uslugi.profiauto.pl/
login.

PRODUKTY OBJĘTE DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ:

Reflektory przednie

Reflektory przeciwmgielne

Lampy tylne

Kierunkowskazy

W Programie Dożywotniej Gwarancji znajdują się produkty wykonane
w technologii Halogen i Xenon dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie.

Dowiedz się więcej o
Programie Dożywotniej Gwarancji:
www.hella.pl/dozywotniagwarancja
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Klienci są różni i mają różne
potrzeby, Valeo ma rozwiązanie
dla każdego z nich
SPECJALISTA W UKŁADACH PRZENIESIENIA NAPĘDU

PROFIFELIETONY

DOBRE, bo stare

*dwumasowe koło zamachowe

To jeszcze deska rozdzielcza czy już kokpit samolotu? „Kiedyś to były auta” – słyszą mechanicy od klientów, gdy przychodzi do drogiej naprawy skomplikowanych
systemów. Bo chociaż motoryzacja zmienia się na plus – jeździmy sprawniejszymi
i bezpieczniejszymi samochodami – nowym modelom brakuje duszy. Mechanicy
zgodnie twierdzą, że teraz auta się składa, a nie produkuje. To najlepsze podsumowanie różnicy między nowoczesnymi modelami a youngtimerami.

VALEO FullPACK DMF™*
Perfekcyjnie dobrane komponenty, aby ułatwić Ci naprawę
> Optymalna redukcja wibracji
> Redukcja hałasu
> Komfort prowadzenia

SPECIALIST CLUB

Bezpłatne
szkolenie
online >>>

100% cyfrowy PROGRAM LOJALNOŚCIOWY dla warsztatów

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje na swój smartfon lub przejdź na valeoservice.pl/pl/specialistclub,
zarejestruj się tam i skorzystaj z naszej oferty.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

C

o mają w sobie stare samochody? Pisząc „stare”, generalizuję.
Nie chodzi tu o sztuki, których
wydech wydaje właśnie ostatnie tchnienie. Mam na myśli
te, na widok których pozostali kierowcy
robią się zazdrośni. Auta, przy produkcji
których nie oszczędzano. Inwestowano
w dobre materiały, bo z zasady miały posłużyć co najmniej kilkanaście lat. Samochody ponadprzeciętne, które mogą stanąć w szranki z pojazdami opuszczającymi
właśnie fabryki. Jeśli chcesz powitać w garażu taki model – przed Tobą duże wyzwanie. Niełatwo kupić samochód z duszą w dobrym stanie. Przeważnie trzeba
żmudnie przeszukiwać oferty w pogoni
za perełką, której wartość rynkowa będzie stale wzrastać.
Co zyskujesz, jeżdżąc zadbanym, dobrze utrzymanym, ale leciwym samochoAdobeStock
19 	

dem? Przede wszystkim oszczędzasz na
częściach i nie musisz płakać nad kolejną
naprawą, której wartość pozwoliłaby na
spłatę miesięcznej raty kredytu (niektóre
elementy są tak tanie, że więcej zapłacisz
za dobrą motoryzacyjną gazetę). Mniej
bolą bąble i rysy na powierzchni samochodu, bo wiesz, że zakup Twojej maszyny nie kosztował milionów monet (i nie
szkoda Ci dołożyć trochę gotówki na jej
doinwestowanie). Dobry youngtimer to
niebanalny klasyk, który przyciąga uwagę
i stale nabiera wartości. W latach 90. stanowił synonim luksusu i był wart majątek,
teraz kupisz go w cenie nowego, miejskiego samochodu.
Jeśli nie czujesz współczesnej motoryzacyjnej sztuki, a od obsługi skomplikowanego komputera zdecydowanie bardziej
kręcą Cię drobne, własnoręczne naprawy, pomyśl, jakie auto było tym z mło-

dzieńczych marzeń. Chociaż modeli wyjątkowych, spotykanych na drodze bardzo
rzadko, jest coraz mniej, to te z nich, które
są sprawne i zadają szyku, jeszcze długo
nie przejdą na samochodową emeryturę. I skoro, zgodnie z telewizyjną reklamą, wszystko mi Volvo – wybieram „starą” Toyotę.

NATALIA PISKORZ
PR manager
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ALFABET SZOSTAKA
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JAK YUGO KORAL
„Jak się nazywa pasażer w Yugo? Pochłaniacz wstrząsów”. „Jak sprawić, by Yugo jechało szybciej? Trzeba wezwać lawetę”. „Jak podwoić wartość Yugo? Wystarczy zatankować do pełna”. To tylko kilka
dowcipów o Yugo, najgorszym aucie dostępnym w USA po II wojnie światowej według magazynu „Forbes”.

orbes” nie był zresztą jedyny.
Yugo było nominowane do tej
niechlubnej kategorii przez
wiele innych mediów, by wy„
mienić choćby program Car
Talk, CNN czy „Complex Magazine”. Tygodnik „Time” również umieścił je na swojej
liście 50 najgorszych samochodów wszech
czasów. Nie ma więc w tym nic dziwnego,
że sfrustrowany pojazdem Jeremy Clark
son ostatecznie zniszczył go w jednym
z odcinków Top Gear przy pomocy czołgu.
Z drugiej strony Yugo Koral było najszybciej sprzedającym się samochodem
z Europy w amerykańskiej historii. I zdecydowanie najtańszym. W 1985 roku jego
cena wynosiła 3990 dolarów, podczas gdy
za nowe auto trzeba było zapłacić średnio ponad dwukrotnie więcej. Gigantyczna kampania reklamowa Yugo sprawiła,
że Amerykanie ustawiali się do salonów
w kolejkach.
Nie wiem, czy Malcolm Bricklin (tak, to
ten od Bricklina SV-1), który sprowadził Yugo do Stanów, zrobił na nim interes życia,
ale na pewno nie zbiedniał. W sumie uda-

ło mu się sprzedać ponad 145 tys. egzemplarzy tego brzydkiego malucha. Popularność Yugo za granicą nie sprowadzała się
tylko do USA. 75 tys. sztuk kupili też Brytyjczycy. W sumie na świecie liczba sprzedanych egzemplarzy wyniosła blisko 800 tys.
Yugo zadebiutowało na rynku w 1981 roku i było produkowane przez 27 lat. Za bazę posłużył Fiat 127, z którego zapożyczono
silnik. Pod maską dzielił on miejsce z kołem zapasowym i to koło było większe.
45-konna jednostka o pojemności kartonu mleka (0,9 l) zapewniała marne osiągi.
Nieco mocniejsze silniki 1,1 l (60 KM) i 1,3 l
(65 KM) wcale nie były lepsze.
Auto funkcjonowało pod wieloma nazwami. W Stanach jako Yugo GV (od Good
Value), we Włoszech jako Innocenti Koral.
W biedniejszej części Europy (czytaj: w krajach bloku wschodniego) było po prostu
Zastavą Yugo czy Yugo Ciao. Doczekało się
też kilku liftingów i wersji – nawet odmiany
kabrio. Ich chronologia jest jednak równie
pogmatwana, co historia samej Jugosławii.
Złota era Yugo przypadła na lata 1989–
1991. Fabryka Zastavy działała pełną parą,

a Yugo z tych lat odznaczało się najwyższą jakością. Do dziś egzemplarze z tego
okresu rzadziej się psują i mniej korodują. Wojna domowa w 1991 roku i załamanie gospodarcze na świecie wpłynęły na
pogorszenie jakości. Skutkowało to tym,
że klienci otrzymywali samochód, w którym dobór materiałów w kokpicie wydawał się przypadkowy. Inna sprawa, że stylistyka wnętrza sama w sobie prezentowała
się niezwykle topornie – szczególnie deska
rozdzielcza przypominająca dzieło rzeźbiarza bez palców.
W 1999 roku NATO zbombardowało
fabrykę Yugo w Kragujevacu. Linia produkcyjna została doszczętnie zniszczona
i nigdy jej nie odbudowano. Zmodernizowane Yugo Koral In, które zadebiutowało
w 2001 roku na salonie samochodowym
w Belgradzie, było już tylko zwiastunem
schyłku tego modelu.

MARCIN SZOSTAK
felietonista ProfiAuto
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KAŻDY SAMOCHÓD ZASŁUGUJE NA BREMBO
Najbardziej kompletna gama gwarantowana przez Brembo

Bądź bezpieczny dzięki naszej kompletnej, odświeżonej ofercie: klocki hamulcowe, tarcze, bębny, szczęki,
podzespoły hydrauliczne, regenerowane zaciski i płyn hamulcowy.
Myślimy nie tylko o tym, co niezbędne, bowiem każdy pojazd zasługuje na bezpieczeństwo Brembo.

Wejdź na brembonext.com
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PROFIKWESTIONARIUSZ

PROFIKWESTIONARIUSZ
JOANNA JĘDRZEJCZYK

MISTRZYNI

ZA KIEROWNICĄ
Joanna Jędrzejczyk –
reprezentantka
Polski w mieszanych
sztukach walki
(MMA), boksie
oraz Muay Thai.
Trzykrotna
zawodowa mistrzyni
świata, dwukrotna
mistrzyni Europy,
pięciokrotna
mistrzyni Polski
w boksie tajskim.
Pierwsza Polka
występująca
w prestiżowej
organizacji UFC. Jako
trzecia Europejka
(i jedyna Polka)
została mistrzynią
tej federacji.
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Idealny samochód powinien mieć…
Cztery koła i fajną budę. A przede wszystkim powinien być bezpieczny i niezawodny.
Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłabym sobie w samochodzie to…
Chyba AMG, które zresztą mam (śmiech).
W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry…
Zdecydowanie wysoki moment obrotowy silnika i przyspieszenie. Ale także komfort
jazdy i szybkość reakcji samochodu na moje manewry. Pokonuję miesięcznie dziesiątki tysięcy kilometrów i od tego zależy moje bezpieczeństwo.
Mój pierwszy samochód to był…
Opel Astra kombi. Mój tata ściągnął ten samochód z Niemiec od cioci. To był straszny jamnik. Pamiętam, że kiedyś wracałam z treningu o 23.30 i jechałam do rodziców
na wieś koło Olsztyna. Padał deszcz ze śniegiem, nic nie widziałam na metr. W pewnym momencie chciałam zawrócić do Olsztyna, żeby pojechać spać do siostry. Ale
jak takim jamnikiem zawrócić? Stanęłam w poprzek drogi w środku lasu, bez zasięgu komórki… Masakra.
Obecnie jeżdżę samochodem marki…
Mercedes GLC AMG 43. Bawią mnie komentarze, że mercedesy to samochody dla
dziadka i babci. Mój ma prawie 400 „kucy”, jestem bardzo zadowolona z tego auta.
To było zresztą moje marzenie od dziecka – mieć zajebistą furę. Cieszę się, że je zrealizowałam.
Gdybym mogła kupić dowolny samochód, to byłby to…
Mustang, Mustang, Mustang! Konkretnie – model dwie generacje wcześniejszy od
obecnego. I będę go miała! Marzę też o czerwonym maluchu 126 p. Też go sobie kupię!
W samochodzie słucham…
Muzyki i audiobooków. Lubię słuchać głośnej muzyki na autostradach w Niemczech,
gdzie można rozwijać duże prędkości. Muzyka nakręca mnie, dodaje energii. W samochodzie bardzo dużo rozmawiam też przez telefon, bo załatwiam w drodze różne sprawy.
Największa wada samochodu to…
Usterki niezależne od nas, na przykład komputerów, które nagle przestają działać.
Dużą wadą auta jest też brak przyspieszenia, kiedy nie możesz wyprzedzić, podjąć
jakiejś szybkiej reakcji na sytuację na drodze.
Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to…
Polska. Gdy dwa lata temu promowałam moją książkę i po raz pierwszy od wielu lat
pojechałam na Śląsk, zachwyciły mnie te piękne drogi. Polska naprawdę fajnie się
rozwija, jest coraz bezpieczniej na drogach. Ale to drogi są bezpieczniejsze, bo ludzie nie do końca. Bardzo lubię też podróżować autostradami w Niemczech czy
Stanach Zjednoczonych.
WWW.PROFIAUTO.PL

Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie…
Nie mogę powiedzieć… (śmiech). Zakochałam się w Lamborghini. Jak mieszkałam na Florydzie, to widziałam ich tam wiele.
Lubię tę adrenalinę i uważam, że jazda takim burczącym mruczkiem jest czasami jak dobry seks (śmiech).
Las Vegas Sun/Associated Press/East News
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W 37 dni dookoła
GSMP 2020

Podium ustawione na rynku w Korczynie oficjalnie zakończyło zmagania w Górskich
Samochodowych Mistrzostwach Polski. Finał sezonu na trasie Wyścigu Prządki to
jednak jedno z niewielu podobieństw, jakie łączyły kalendarz GSMP 2020 z wcześniejszą formą rozgrywek. Tym bardziej cieszy wicemistrzostwo Polski Michała
Tochowicza z ProfiAuto Racing.

PROFIAKTUALNOŚCI
GSMP 2020
Pierwsze nadzieje rozbudziły dopiero zapewnienia, że 23. Grand Prix Sopot–Gdynia
odbędzie się zgodnie z planem. Organizator danego słowa dotrzymał, a 15 sierpnia na linii startu w Trójmieście stawiła
się prawie cała polska czołówka. Na liście
zgłoszeń imprezy, która po raz pierwszy
w swojej historii przejęła rolę inauguracji
cyklu, znalazło się 53 kierowców.
Zawodnicy i kibice po raz pierwszy mogli
zobaczyć, jak w praktyce działa nowy podział na klasy oparty na współczynniku
Performance Factor. Specjalny wskaźnik
wyliczany jest m.in. na podstawie parametrów silnika, parametrów układu napędowego i kół, masy samochodu, konstrukcji
nadwozia czy zastosowanych elementów
aerodynamicznych. Nowe rozwiązanie początkowo wprowadziło dużo zamieszania,
ale rywalizacja o punkty stała się jednocześnie bardziej nieprzewidywalna.
Niezależnie od podziału na klasy w sezonie 2020 utrzymana została klasyfikacja generalna dla samochodów z napędem na przednią oś, w której ProfiAuto
Racing miało swojego przedstawiciela.

S

ezon 2020 miał się oficjalnie rozpocząć w połowie maja, ale już
17 marca potwierdziły się złe
informacje, że 46. Bieszczadzki
Wyścig Górski zostanie odwołany, a niedługo później podobny los spotkał 7. Wyścig Górski Magura Małastowska
(19–21 czerwca). Po rezygnacji Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA z organizacji cyklu FIA EHC – Wyścigowych
Mistrzostw Europy – również na trasie w Limanowej zabrakło w tym roku dźwięków
wyczynowych silników. Plany przeniesienia słowackich Banovców na końcówkę
września także nie napawały kibiców optymizmem.
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Michał Tochowicz w Skodzie Fabia Kit Car
Super 2000 już podczas pierwszego wyścigowego weekendu dwukrotnie stanął
na drugim stopniu podium „ośki”. Inauguracji sezonu do udanych nie mógł zaliczyć urzędujący mistrz Polski GSMP 2019
kategorii II – Szymon Łukaszczyk, który
po awarii technicznej Mitsubishi Lancera Evo V AMS wycofał się z rywalizacji już
pierwszego dnia. Zwycięstwa podzielili między siebie Tomasz Myszkier (Skoda
Fabia WRC 4×4) i DUBAI (Mitsubushi Lancer Berg Monster). W sumie punkty przydzielono w 24 nowych klasach i grupach.
5 i 6 sierpnia zawodnicy GSMP ponownie ruszyli do walki, aby tym razem zmierzyć się z rywalami ze Słowacji i Czech.
Dla Polaków był to zupełnie nowy wyścig,
ale szybko okazało się, to właśnie reprezentanci GSMP na czele z Szymonem Łukaszczykiem będą nadawać główne tempo rywalizacji. Dla przykładu w sobotę
w czołowej dziesiątce „generalki” było aż
7 Polaków – spośród wszystkich 35 zgłoszonych do TODOS Cena Slovenska Pezinok Baba 2020. Kierowca Lancera wrócił
do walki o obronę tytułu w widowiskowym stylu. Reprezentant ProfiAuto Racing
nie miał tego dnia powodów do radości
po tym, jak na podjeździe treningowym
uszkodził zawieszenie. Mimo pecha po
drugim wyścigowym weekendzie utrzymał miejsce w topowej trójce.

26

	

Wraz z rozwojem sezonu cały czas trwały
prace nad ostatecznym harmonogramem
kalendarza, a obok Wyścigu Prządki starano się też o zorganizowanie rund na trasie Banovce – Jankov Vŕšok lub Dobšinský Kopec. Już 1 września ziścił się kolejny
czarny motorsportowy scenariusz. O wynikach GSMP 2020 miały ostatecznie zadecydować dwie ostatnie rundy Wyścigu
Górskiego Prządki (18–20 września). W puli
do podziału zostało już niewiele punktów,
zatem tym bardziej cenny stał się nawet
pojedynczy z nich. Na rynku w Korczynie
zjawili się więc wszyscy, którzy liczyli się
w walce o podia i tytuły – łącznie 65 zawodników zgłoszonych zarówno do mistrzostw Polski, jak i mistrzostw Słowacji.
Ograniczenia wynikające z pandemii nie
osłabiły atmosfery i ducha sportowego
święta na najpopularniejszym wyścigowym rynku w Polsce.
Był to dla ProfiAuto Racing szczególny,
jak deklarował Michał Tochowicz, ostatni
weekend przygody z GSMP rozpoczętej
w 2015 roku. Dla kierowcy i ekipy serwisowej EvoTech sezon 2021 przyniesie nowe
wyzwanie w Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski. Żeby jednak godnie
pożegnać się z wyścigami górskimi Michał musiał stoczyć jeszcze walkę o tytuł
w „ośce”, na który szansę mieli także Łukasz Nowak (Seat Leon TCR) i Paweł Stefanicki (Honda Civic R3).

WWW.PROFIAUTO.PL
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Zarówno w tej grupie, jak i praktycznie w każdej klasie, a przede wszystkim
w klasyfikacji generalnej, zacięta rywalizacji trwała do ostatniego metra 4,5-kilometrowego finałowego podjazdu. Straty
punktowej do lidera nie udało się odrobić,
ale skuteczna jazda pozwoliła dopisać do
dorobku ProfiAuto Racing także wicemistrzostwo Polski w „ośce”.
Na mecie w Korczynie kibice poznali pełny skład tegorocznych triumfatorów GSMP
na czele z Szymonem Łukaszczykiem, który dzięki czterem zwycięstwom z rzędu,
mimo problemów w Sopocie, swoją determinacją obronił tytuł.

Klasyfikacja generalna GSMP 2020
1
2
3
4
5

Szymon Łukaszczyk (Mitsubishi Lancer Evo V AMS)
Dubai (Mitsubishi Lancer Evo Berg Monster)
Waldemar Kluza (Skoda Fabia)
Daniel Stawiarski (Mitsubishi Lancer Evo)
Tomasz Myszkier (Skoda Fabia 4×4)

80 pkt
74 pkt
64 pkt
62 pkt
50 pkt

Klasyfikacja w Grupie FWD
1
2
3
4
5

Łukasz Nowak (Seat Leon TCR)
Michał Tochowicz (Skoda Fabia)
Paweł Stefanicki (Honda Civic R3)
Paweł Sanecki (Honda Integra KMF)
Maciej Serafin (Renault Clio)

50 pkt
40 pkt
36 pkt
27 pkt
21 pkt

MATEUSZ BUCHTYAR
dziennikarz specjalizujący się
w motorsporcie
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YOUNGTIMER
NA CO DZIEŃ
Youngtimer to samochód
z duszą. Ma w sobie to coś,
co wzbudza powszechny podziw i szacunek innych użytkowników drogi.

Przyjrzyjmy się dziesięciu najciekawszym
youngtimerom dostępnym na rynku.

W czasach motoryzacyjnej
unifikacji pozwala wyróżnić
się stylem i podkreślić swój
indywidualizm.

30

	Adobe Stock
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Honda CRX

Y

oungtimer ma kilka charakterystycznych cech. Jest to auto z lat 80. lub początku lat 90.
W odróżnieniu od klasyka, przynajmniej w teorii, jest łatwo dostępne. Teoretycznie nie trzeba posiadać
fortuny, by móc zaparkować nim w swoim garażu.
Co więcej, można go użytkować na co
dzień bez przesadnej obawy o niezawodność. To zaleta sprawdzonej i wytrzymałej konstrukcji. Ważną rolę w przypadku
youngtimerów odgrywa prostota zastosowanych rozwiązań i często brak skomplikowanych elektronicznych systemów
na pokładzie.

Honda CRX cieszy się szczególną popularnością wśród tunerów, którzy potrafią
dostrzec jej sportowy potencjał i surowość – auto nie ma ABS-u czy wspomagania. Poza tym jest niskie, dobrze wyważone i dość lekkie. Przy precyzyjnym układzie
kierowniczym i nieprzesadnie twardym
zawieszeniu oferuje sportowe doznania
i wiele frajdy z jazdy.
Najczęściej poszukiwany jest wariant
z motorem 1,616 VTEC o mocy 150 KM, który chętnie wkręca się na wysokie obroty,
ale i w słabszej, 130-konnej wersji jest to
pojazd godny polecenia. Niestety, znalezienie na rynku egzemplarza w dobrym
stanie technicznym stanowi wyzwanie.
Jeśli uda się mu sprostać, trzeba się liczyć
z wydatkiem co najmniej kilkunastu tysięcy złotych.
łatwiej kupić jednak odmianę z benzynową jednostką 1,4 lub 1,6 l lub 90-konnego diesla. Trzeba się jednak liczyć z tym,
że znalezienie Citroëna BX w dobrym stanie jest czasochłonne i często zależne od
szczęścia.

Audi 100 C3
Popularne „cygaro” w latach 80. znajdowało się na liście marzeń wielu mieszkańców kraju nad Wisłą. To właśnie dzięki temu kanciastemu modelowi Audi weszło do
segmentu premium, oferując przestronność, niezłe wyciszenie i lepszej jakości

materiały we wnętrzu. Komfort podróżowania docenią szczególnie pasażerowie
z tyłu, gdzie znalazła się bardzo wygodna kanapa, drewniane inkrustacje i osobne lampki do czytania.
Audi 100 C3 wyróżnia się nie tylko charakterystyczną sylwetką i, co ciekawe, niezłym współczynnikiem oporu powietrza
Cx 0,3, który przekładał się na mniejsze
zużycie paliwa, ale także odpornością na
korozję – od 1987 roku auto zyskało pełne ocynkowanie.
Pod maską pracuje jedyny w gamie 4-cylindrowy silnik 1,8 oraz cała masa 5-cylindrowych jednostek o różnych pojemnościach.

Peugeot 205 GTI
Jest nazywany prekursorem współczesnych hot-hatchy. Zadebiutował w 1984 roku i niemal z miejsca stał się pojazdem pożądanym przez miłośników szybkiej jazdy.
Wersja GTI dostępna jest z silnikiem 1,6 lub
1,9 (od 105 do 130 KM).
Dzięki niewielkiej masie i znakomitemu
zawieszeniu Peugeot 205 GTI zapewnia
stabilność i niską podsterowność, tak charakterystyczną dla aut z przednim napędem. Na pochwałę zasługują też jego właściwości jezdne.

Peugeot 205 GTI doczekał się kilku wydań specjalnych. Znawcy docenią limitowaną edycję Roland Garros ze składanym
dachem czy wariant GTI Griffe wyróżniający się metalizowanym turkusowym kolorem nadwozia. Na bazie GTI powstał
też rajdowy wariant Rallye. W sumie do
1991 roku z taśmy produkcyjnej zjechało ok. 330 tys. egzemplarzy tego modelu.

ubogie wyposażenie, sprowadzające się
do manualnej klimatyzacji, elektrycznych
szyb czy radia, rekompensuje silnik. Auto napędzane jest 16-zaworową jednostką benzynową o pojemności 1,8 l i mocy
139 KM. Cena dobrze utrzymanego egzemplarza sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Wśród najciekawszych odmian Golfa
Mk2 są wersje Rallye z ośmiozaworowym
silnikiem wspomaganym kompresorem
o mocy 160 KM oraz wariant G60 Limited,
który ma aż 210 KM. Tych pierwszych poDruga odsłona sportowego kompaktu wstało 5 tys. sztuk, drugich – zaledwie 71
z Wolfsburga zadebiutowała w 1985 ro- egzemplarzy.
ku i zdobyła status kultowego. Jego dość

Volkswagen Golf II GTI

Citroën BX
Niewiele jest aut, które odznaczały się oryginalną stylistyką i jednocześnie odniosły
sukces komercyjny. Jednym z nich jest nawet dziś futurystycznie prezentujący się Citroën BX. Produkowany w latach 1982–1994
pojazd powstał w liczbie ponad 2,3 mln
egzemplarzy.
BX cechuje się lekkim nadwoziem. Legendarne jest również jego hydropneumatyczne zawieszenie – pod względem
wygodnego pokonywania nierówności
to auto mogłoby konkurować z wieloma
współczesnymi modelami.
W kwestii gamy silnikowej wybór jest
dość duży. W najciekawszym i zarazem najbardziej limitowanym wariancie
BX 4 TC miało uturbioną jednostkę o pojemności 2,1 l i mocy 203 KM. Znacznie
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Mercedes 190 (W201)
Od samego początku, czyli od swojego debiutu w 1982 roku, Mercedes 190 wzbudzał
duże emocje. Niemiecki producent zawarł
w nim wszystko to, czego oczekiwać można było od pojazdu luksusowego, choć bogate opcje wymagały dopłaty.
Projekt kanciastego nadwozia stworzył
włoski stylista Bruno Sacco. Poza eleganckim designem auto oferowało wysoki
komfort jazdy za sprawą konstrukcji tylnego wielowahaczowego zawieszenia, które
po raz pierwszy zastosowano wielkoseryjnie właśnie w Mercedesie 190.
Wśród innych zalet auta najczęściej wymienia się trwałość i niezawodność oraz

PROFIAKTUALNOŚCI
YOUNGTIMER NA CO DZIEŃ

dostęp do części. Można wybierać spośród
bogatej palety jednostek napędowych:
od benzynowych 1,8 l, 2,0 l, po diesle 2,0 l
i 2,5 l, a także rzadkie wersje z jednostkami 2,3 l i 2,5 l. Na szczycie gamy jest absolutny rarytas – wariant 190E 2.5–16 Evolution, który w wersji drogowej osiąga
235 KM i może rozpędzić się do 250 km/h.

Volvo 240
W ciągu 19 lat produkcji Volvo 240 doczekało się wielu liftingów i aż sześciu wersji nadwoziowych. Jeśli chodzi o oryginalność, to na pierwsze miejsce wysuwa
się 2-drzwiowa odmiana od Bertone.

Najpopularniejszą wersją było jednak
kombi.
Volvo 240 zadebiutowało w 1974 roku
z nowym 4-cylindrowym silnikiem B21, który miał 97 KM w wersji z gaźnikiem oraz
123 KM w wariancie z wtryskiem paliwa.
Jednostka ta do dziś uważana jest za niezwykle trwałą i długowieczną. Pod maskę
trafiały też diesle od dostawczych Volkswagenów LT, a nawet motor 2,7 V6 (model 264).
Główne atuty Volvo 240 wydają się oczywiste – to ogromna przestrzeń bagażowa, bezpieczeństwo i wygoda. Niepowtarzalny wygląd jest tylko wisienką na
torcie. Poruszanie się tak dużym pojazdem
w zakorkowanym mieście może jednak
przysporzyć kierowcy trochę problemów,
szczególnie gdy trzeba manewrować na
parkingu.

Saab 900
Sztandarowym przykładem youngtimera
jest Saab 900, który z racji wyglądu i długiej maski nazywany jest krokodylem.
W tej stylistyce auto było produkowane
przez 15 lat, od 1978 do 1993 roku. Konstrukcyjnie bazowało na Saabie 99.
Najpopularniejsza wersja GL miała silnik
o mocy 100 KM i podwójny gaźnik. Największą nowością w latach 80. było pojawienie się silnika z turbodoładowaniem.
Taka odmiana na rynku cieszy się większym uznaniem, ale trudniej znaleźć dobrze utrzymany egzemplarz na sprzedaż.

Zainteresowani zakupem „dziewięćsetki” też diesel 1,3 l. Wspólne elementy z takimuszą liczyć się z ograniczoną dostępnoś- mi modelami jak Cinquecento czy Panda
cią części na rynku.
sprawiają, że jego użytkowanie nie musi
być drogie. Na start za zadbany egzemplarz trzeba jednak wyłożyć od kilku do
kilkunastu tysięcy złotych.

Fiat 127

Fiat 127 nie cieszył się taką popularnością
jak model 125, co nie znaczy, że nie zapisał
się w historii motoryzacji. Był produkowany w latach 1971–1995, a już rok po debiucie otrzymał tytuł Europejskiego Samochodu Roku.
Jego główne cechy to niewielki rozmiar
i przedni napęd. W porównaniu z maluchem oferował znacznie więcej miejsca
i mógł pomieścić z łatwością cztery dorosłe osoby.
Fiata 127 napędzają niewielkie silniki
benzynowe o pojemności 0,9, 1,0 i 1,3 l. Jest

Toyota Celica VI
Toyota Celica szóstej generacji łączy w sobie nietuzinkowy wygląd, trwałość i sportowe geny, które docenią miłośnicy szybszej jazdy. Auto zadebiutowało na rynku
w 1994 roku i zjeżdżało z taśmy do 1999
roku.
W podstawowej wersji Celica wykorzystuje silnik 1,8 o mocy 116 KM. Regularnie
serwisowany egzemplarz nie powinien

przysporzyć użytkownikowi zbyt wielu
problemów.
W sprzedaży był też wariant GT z silnikiem wolnossącym o pojemności 2,0 l
i mocy na poziomie 175 KM. W Polsce jego
cena zaczyna się od kilku tysięcy złotych.
Znacznie więcej, bo nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych trzeba wysupłać z portfela za zadbany wariant GT-Four z napędem na cztery koła i silnikiem 2,0 turbo
produkcji Yamahy o mocy 242 KM. Ta najbardziej poszukiwana odmiana Celiki powstała w liczbie 2,5 tys. egzemplarzy. Tylko 300 z nich trafiło do Europy.

MARCIN SZOSTAK
felietonista ProfiAuto

Wikipedia
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CZTERY KÓŁKA

W HOLLYWOOD

Widowiskowe pościgi, spektakularne kraksy
i kultowy wygląd. Są samochody, które
zapisały się nie tylko w historii motoryzacji,
ale także kinematografii, stając się dzięki temu
nieśmiertelną częścią kultury popularnej.
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Pewne modele „zagrały” w filmach i serialach uchodzących
już za kultowe, a kiedy wymienia się ich tytuły, na
myśl przychodzą aktorzy na równi z autami, którymi
jeździli. Każdy ma swoją listę tych ulubionych, dlatego
my prezentujemy nasze TOP 5 filmowych samochodów.
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Aston Martin DB5 („Goldfinger”, „Operacja Piorun”, „GoldenEye”,
„Jutro nie umiera nigdy”, „Casino Royale”, „Skyfall” i „Spectre”)
James Bond, słynny agent 007, zawsze kojarzony będzie z pięknymi kobietami i samochodami rozpalającymi wyobraźnię
niejednego kierowcy. Jednym z najbardziej kultowych jest Aston Martin DB5, który produkowany był w latach 1963–1965.
Ten model jest ulepszoną wersją DB4,
a największą modyfikacją była zwiększona pojemność silnika – z 3700 cm³ do

4000 cm³. Na rynku pojawił się w wersjach
coupé oraz cabrio. Aston Martin DB5 wyposażony był w silnik R6 4.0 l o mocy 282
KM z napędem na tylne koła. Nie powinno
dziwić, że sam James Bond chciał jeździć
takim cackiem. Jak przystało na auto agenta 007, miał na wyposażeniu takie bajery
jak ukryte karabiny maszynowe, katapultę
czy zasłony dymne. Jednak największym

hitem w Astonie DB5 używanym przez
Bonda była elektroniczna mapa, z której
007 mógł korzystać na długo przez pojawieniem się nawigacji samochodowych.
Jeśli chcielibyście kupić takiego Astona,
to musicie się nastawić na spory wydatek. Jeden z tych, które „zagrały” w filmie
o Jamesie Bondzie, zostały sprzedany za
4,6 mln dolarów.

kolekcjonerów Mustangów. Auto powstało dzięki współpracy Ford Motor Company i Carrolla Shelby, amerykańskiego projektanta aut sportowych, który odmienił
wizerunek Mustanga. Shelby GT500 produkowany był w latach 1967–1968, a z linii produkcyjnej zjechało „zaledwie” 2048
sztuk. Ten model wyposażony jest w potężny, 7-litrowy silnik o mocy 550 KM, a do
setki rozpędza się w 6,7 sekundy. To budzi
respekt, a jeśli nie wierzycie, to zobaczcie
film „60 sekund” i przekonajcie się, jakim
respektem samochód darzył bohater grany przez Nicolasa Cage’a.

Ferrari Testarossa („Miami Vice”)
111 odcinków, dokładnie tyle liczył serial
„Miami Vice”, który emitowany był w latach 1984–1989. W pierwszych dwóch sezonach James „Sonny” Crockett i Ricardo
„Rico” Tubbs jeździli kultowym już, białym
Ferrari Testarossa. Samochód trafił do tego zestawienia ze względu na ciekawą historię, która się z nim wiąże. W pierwszych
dwóch sezonach samochodem detektywów było Ferrari Daytona Spyder 365 G,

a raczej jego… podróbka. Na potrzeby serialu stworzono replikę na podwoziu Chevroleta Corvette C3 z 1980 roku. Kiedy serial stał się sławny, a widzowie oszaleli na
jego punkcie, o replice dowiedział się zarząd Ferrari. Producent złożył pozew do
sądu, domagając się zabronienia takich
działań. Twórcy „Miami Vice” chcieli uniknąć problemów i gigantycznych kar, dlatego zastąpili Daytonę modelem Testarossa.

Na początku trzeciego sezonu replika Daytony została widowiskowo zniszczona. Co
ciekawe, nowe samochody Ferrari na plan
dostarczyła firma… Ferrari. Były to aż dwie
sztuki Testarossy w kolorze czarnym, które
producenci serialu przemalowali na biało,
aby samochód był lepiej widoczny w scenach nocnych pościgów.

Mustang GT 390 („Bullit”) / Mustang GT Shelby („60 sekund”)
Ford Mustang to auto, któremu można poświęcić całkowicie odrębne zestawienie.
Nie ma chyba bardziej kultowego samochodu, a ten model pojawiał się i wciąż pojawia w filmach, serialach czy teledyskach.
Trudno wybrać tylko jeden tytuł z Mustangiem w roli głównej, dlatego wybraliśmy
dwa. Pierwszy to Mustang Fastback GT 390
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z kultowej produkcji „Bullit” (1968). Wersja,
którą w filmie jeździł Steve McQueen, miała 8-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 320 KM. Samochód zapisał się w historii dzięki spektakularnemu, trwającemu
10 minut, pościgowi po ulicach i uliczkach San Francisco. Była to pierwsza tego typu scena w historii kina. Tytułowy

bohater właśnie za kierownicą Mustanga
ściga przestępcę uciekającego Dodge’em
Chargerem.
Drugi Mustang w tym zestawieniu to Eleanor, czyli Mustang Shelby GT500 z filmu
„60 sekund” (2000). Do dziś ten model jest
jednym z najbardziej pożądanych przez
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Mini Cooper S 1275 („Włoska robota”)

Nowe akcesoria OSRAM do akumulatorów
BATTERYcharge
– Inteligentne prostowniki i urządzenia do konserwacji
akumulatorów 4A, 6A i 8A
– Do ładowania wszystkich typów akumulatorów, w tym także
litowo-jonowych
– Dla pojazdów 6V, 12V i 24V – możliwość wyboru napięcia
dopasowanego do pojazdu
– Automatycznie przełącza się w tryb podtrzymania, gdy akumulator
jest w pełni naładowany
– Tryb ładowania zimowego, który chroni akumulatory przed
rozładowaniem w niskich temperaturach

BATTERYstart
– Bezpieczne i kompaktowe jump startery litowo-kobaltowe
do uruchamiania pojazdów 12 V o pojemności do 8l
– Pojemność baterii 6000mAh, 13 000mAh i 16800mAh
– Funkcja powerbanku umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych
– Szybkie ładowanie
– Inteligentne kable podłączeniowe zapewniające bezpieczne połączenie
jump startera z samochodem

BATTERYstart PRO
– Profesjonalny rozrusznik litowy z baterią litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4)
– Natychmiastowe naładowanie*, pełne naładowanie w 60 sekund
– Dla małych, średnich i dużych samochodów osobowych i dostawczych
do pojemności silnika 8l (benzyna) i 6l (diesel)
– Prąd rozruchowy 650 A do uruchamiania pojazdów w warunkach
warsztatowych

Ten niepozorny „maluch” nazywany jest
jednym z najbardziej kultowych samochodów w historii. Z pewnością jest najbardziej znanym i kojarzonym brytyjskim samochodem – ponad 5 mln sprzedanych
egzemplarzy mówi samo za siebie. Nic
dziwnego, że filmowcy chętnie sięgali po
Mini, a jego najbardziej znana „rola” to
oczywiście „Włoska robota” z 1969 roku.
Film przeszedł do historii między innymi
dzięki słynnej scenie gangsterskiej ucieczki
trzema Mini Cooperami – czerwonym, białym i niebieskim. Kolory są tutaj dość istotne, bo w każdej scenie auta jechały dokładnie w takiej kolejności, aby nawiązać
do brytyjskiej flagi. Filmowe Mini dysponowały 4-cylindrowymi silnikami o pojemności 1071 cm³ i mocy 68 KM, co pozwalało im osiągnąć maksymalnie 155 km/h.
Samochody były bardzo lekkie, ich masa
wynosiła zaledwie 635 kg, a do setki przyspieszały w 12,1 sekundy. W 2003 roku powstał remake „Włoskiej roboty”, w którym
ponownie wystąpiły Mini, ale były to już
Coopery nowej generacji.

Dodge Charger R/T – („Szybcy i wściekli”)
„Szybcy i wściekli” to seria, która stała się trzeba potem naprawić. Ze względu na re- wsiada za kierownicę. Oczywiście tylko do
kultowa już po pierwszej części. Kolejne spekt do silnika i traumę po wypadku gra- momentu, aż zmusi go do tego bieg wydapojawiały się w kinach co kilka lat, następ- ny przez Vina Diesla Dominic Toretto nie rzeń scenariusza. Resztę pewnie już znacie.
ne są w planach, a marka po drodze doczekała się nawet spin-offu. Pierwsza odsłona serii była wyświetlana w kinach w 2001
roku. Na ekranie nie brakowało pięknych
i szybkich samochodów, ale w pamięci widzów i fanów motoryzacji najbardziej zapisał się Dodge Charger R/T z 1970 roku.
Jeździł nim główny bohater filmu, którego zagrał Vin Diesel. Samochód przykuwa
uwagę od pierwszego momentu pojawienia się na ekranie. Sportowe koła, błyszczące, wypolerowane alufelgi i chromowany silnik w układzie V8 wystający znad
maski. Określenie „ryk silnika” pasuje do
tego modelu idealnie. Dodge Charger
R/T ma w „Szybkich i wściekłych” swoją
własną historię. Został zbudowany, a raczej przerobiony przez głównego bohatera w czasach jego dzieciństwa. Młody pomagał tacie przy tym samochodzie i trzeba
przyznać, ze nieźle go podkręcili, bo filmowy Charger R/T miał moc 900 KM! Ojciec
bierze udział w wyścigach i ginie, a auto

* W normalnych warunkach, przy w pełni działającym alternatorze, pozostawienie zacisków podłączonych do pojazdu spowoduje naładowanie
rozrusznika awaryjnego z alternatora pojazdu w około 60 sekund, jeśli rozrusznik jest w pełni naładowany przed użyciem
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ROZSZYFRUJ SWOJE CZUJNIKI:
CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN
Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych
norm dotyczących emisji spalin sprawia, że
w nowoczesnych pojazdach znacznie częściej
montuje się czujniki temperatury spalin (EGT).
Czujniki temperatury spalin łatwo ulegają
awariom, co sprawia, że pojazdy często z ich
powodu goszczą w warsztatach. W artykule
przedstawimy funkcje czujnika temperatury
spalin, przyczyny awarii oraz porady dotyczące
wymiany tego elementu, które pozwolą
niezależnym warsztatom samochodowym
świadczyć więcej wysokiej jakości usług
wykonywanych w oparciu o najlepsze praktyki.
Czym jest czujnik temperatury spalin?
Zadaniem czujnika temperatury spalin jest, jak sugeruje je‑
go nazwa, pomiar temperatury spalin. Informacja ta jest na‑
stępnie przekazywana do jednostki sterującej silnika lub ECU,
gdzie podejmowane są odpowiednie działania. Jego głów‑
nym zadaniem w silnikach benzynowych jest ochrona kluczo‑
wych elementów przed wysokimi temperaturami, które często
występują w silnikach o mniejszych gabarytach. Jeśli tempe‑
ratura spalin będzie zbyt wysoka, ECU zmniejszy ją, np. ob‑
niżając doładowanie ciśnienia w przypadku turbosprężarek
lub zwiększając ilość paliwa wtryskiwanego do katalizatora.
Czujniki temperatury spalin w silnikach Diesla wykorzystuje
się również do monitorowania temperatury czujnika różni‑
cy ciśnień filtra cząstek stałych (DPF), aby ustalić prawidło‑
wą temperaturę regeneracji, ograniczając tym samym emisję
szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Często zdarza
się, że w układzie wydechowym znajdziemy trzy lub więcej
czujników: jeden przed turbosprężarką, następny przed fil‑
trem cząstek stałych i kolejny za filtrem.
Jak działa czujnik temperatury spalin?
Wyróżnia się dwa rodzaje czujników temperatury spa‑
lin: z dodatnim współczynnikiem temperaturowym (PTC)
elementu pomiarowego lub z ujemnym współczynnikiem
temperaturowym (NTC), różniącymi się sposobem pomiaru
temperatury. Element z NTC ma wysoką rezystancję w ni‑
skich temperaturach i niską w wysokich. Innymi słowy –
rezystancja zmniejsza się w miarę wzrostu temperatu‑
ry. W elemencie z PTC natomiast, najbardziej popularnym
rozwiązaniu, rezystancja zwiększa się wraz z temperaturą.
W obu przypadkach do rezystancji w ECU przypisana jest
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konkretna temperatura i na jej podstawie podejmowane yy Zbędna regeneracja filtra DPF: awaria czujników może uru‑
chomić niepotrzebny proces regeneracji, powodujący niedo‑
jest odpowiednie działanie.
godności dla właściciela pojazdu.
Dlaczego czujniki temperatury
yy Problem z badaniem technicznym pojazdu – badanie po‑
spalin ulegają awarii?
ziomu emisji spalin: błędny odczyt sprawia, że układ recyrku‑
Jednym z najczęstszych powodów awarii czujnika tempe‑ lacji spalin przestaje działać prawidłowo, a lampka kontrolna
ratury spalin jest wystawienie na działanie wysokich tem‑ silnika się nie zapala. Z tego też powodu, nasz pojazd może nie
peratur – w niektórych przypadkach przekraczających na‑ przejść badania technicznego w zakresie poziomu emisji spalin.
wet 900°C, przed którymi chronią inne elementy układu. yy Awaria elementu: zwiększenie temperatury spalin mo‑
Tak, jak w przypadku pozostałych czujników podłączonych że również doprowadzić do przedwczesnej awarii pozosta‑
za pomocą przewodu, nadmierne drgania mogą poluzować łych elementów układu wydechowego lub wewnętrznych
wewnętrzne połączenia, a jakiekolwiek ugięcia bądź wygię‑ elementów silnika.
cia kabli mogą przyczynić się do ich przerwania, co sprawia,
że są one bardzo podatne na uszkodzenie podczas wymiany Jakie są najczęstsze kody błędów wskazujące
pozostałych elementów układu wydechowego. Uszkodze‑ na awarię czujnika temperatury spalin?
nie czujników oraz ich zanieczyszczenie płynami, takimi jak yy P0544: Czujnik temperatury recyrkulacji spalin (EGRT),
olej lub płyn chłodniczy, może wpłynąć na funkcjonowa‑ bank 1, czujnik 1 – awaria obwodu
nie czujnika, sprawiając, że jego odczyty będą niedokład‑ yy P0546: Czujnik temperatury recyrkulacji spalin (EGRT),
ne lub poza tolerancją.
bank 1, czujnik 1 – wysoki sygnał wejściowy
yy P2033: Temperatura recyrkulacji spalin, bank 1, czuj‑
Jakie są objawy awarii czujnika
nik 2 – obwód wysoki
temperatury spalin?
Awaria czujnika temperatury spalin, może mieć negatywny yy P247A: Czujnik temperatury recyrkulacji spalin (EGRT),
wpływ na układ oczyszczania spalin w pojeździe, co może bank 1, czujnik 3 – poza zakresem
yy P0549: Czujnik temperatury recyrkulacji spalin (EGRT) –
spowodować następujące objawy:
bank 2, czujnik 1 – obwód wysoki
yy Zapalona kontrolka silnika: jeśli ECU wykryje problem z czuj‑
yy P2031: Czujnik temperatury recyrkulacji spalin (EGRT) –
nikiem lub sygnałem, zapali się kontrolka silnika.
bank 1, czujnik 2 – awaria obwodu
yy Zwiększone zużycie paliwa: jeśli czujnik przekazuje nie‑
prawidłowe dane dotyczące napięcia, proces regeneracji fil‑ Uwaga! Czujniki z dodatnim współczynnikiem temperatu‑
tra DPF może trwać dłużej, co będzie skutkowało zwiększo‑ rowym (PTC) przesyłają dalej błędne informacje do jednost‑
ki sterującej silnika bez wyświetlania kodu błędu.
nym zużyciem paliwa.
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Maybach na bogato
Nowy Mercedes-Maybach klasy S łączy w sobie perfekcję i zaawansowane rozwiązania zaprezentowanego niedawno flagowego modelu Mercedes-Benz z ekskluzywnością i tradycją marki Maybach.

M

ercedes-Maybach klasy S
(długość/szerokość/wysokość: 5469/1921/1510 mm)
to klasyczna trójbryłowa
limuzyna. Wyróżniają ją
m.in. charakterystyczna pokrywa silnika
z chromowaną „płetwą” oraz typowa dla
Mercedesa-Maybacha osłona chłodnicy
z pionowymi, trójwymiarowymi listwami
ozdobnymi. W chromowaną oprawę wlotu powietrza elegancko wkomponowano
napis „MAYBACH”.
Tylne drzwi są szersze niż w klasie S, a na
słupkach C pojawiły się nieotwierane małe okna oraz podkreślające ekskluzywność
emblematy marki Maybach. Na życzenie
Mercedes-Maybach klasy S może być wyposażony w elektrycznie sterowane komfortowe tylne drzwi.
Lista opcji nowej limuzyny obejmuje także dwukolorowe malowanie z linią
rozdzielającą, ręcznie nanoszoną zgodnie
z najwyższymi kryteriami jakości, oraz rewolucyjne reflektory DIGITAL LIGHT, które oferują niespotykane funkcje, takie
jak rzutowanie wskazówek lub symboli
ostrzegawczych na drogę przed autem.
Każdy reflektor DIGITAL LIGHT zawiera
Daimler
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moduł świetlny z trzema niezwykle moc- tywnego nastrojowego oświetlenia (opnymi LED-ami, które emitują światło za- cja) z inteligentną komunikacją działania
łamywane i kierowane przez 1,3 miliona funkcji komfortu i bezpieczeństwa.
mikroluster.

Cyfrowy luksus
Wnętrze Mercedesa-Maybacha klasy S bazuje na rewolucyjnym wzornictwie kabiny
nowego Mercedesa klasy S. Architektura
deski rozdzielczej, konsoli środkowej i podłokietników zdaje się unosić w przestrzeni. Cyfrowy luksus harmonijnie łączy się tu
z analogowym. W kabinie może znajdować się do pięciu ekranów. Standardowe
wyposażenie obejmuje 12,8-calowy centralny wyświetlacz OLED pełniący funkcję nowoczesnego centrum sterowania.
Na życzenie dostępny jest 12,3-calowy
wyświetlacz 3D dla kierowcy z trójwymiarową prezentacją wskazań oraz efektem
głębi. Szczególny status limuzyny Mercedes-Maybach podkreśla charakterystyczny wygląd wyświetlacza kierowcy w widoku Exclusive: obramowanie zegarów
ma wtedy „firmowy” kolor różowego złota. Ten sam odcień jest używany do ak-

W polskich salonach latem
Jednostki napędowe Mercedesa-Maybacha klasy S pochodzą z oferty Mercedes-Benz i są częściowo wspomagane elektrycznie. Elektryfikacja jest realizowana
za pomocą rozrusznika zintegrowanego z alternatorem drugiej generacji (ISG).
Zapewnia on dodatkowy „zastrzyk” mocy (tzw. funkcja boost, do 15 kW/20 KM),
ułatwia efektywne „żeglowanie” podczas
jazdy ze stałą prędkością, sprawia, że system start/stop działa jeszcze płynniej
i ogólnie poprawia efektywność układu
napędowego.
Na niektórych rynkach sprzedaż Mercedesa-Maybacha klasy S rozpocznie się
przed końcem 2020 r. W ofercie w Niemczech model pojawi się wiosną 2021 r.
W USA i Chinach pierwsi klienci otrzymają zamówione egzemplarze w kwietniu
2021 r. W Europie pierwsze auta trafią do
salonów latem 2021 r.
WWW.PROFIAUTO.PL
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PODKRĘCA OSIĄGI
U dilerów można już zamawiać
nowe modele Porsche Panamera. Wersja Turbo S udowodniła już
swoje bezkompromisowe osiągi na
legendarnej północnej pętli Nürburgringu – najbardziej wymagającego toru wyścigowego na świecie. Kierowca testowy Lars Kern
pokonał tam okrążenie o długości 20 832 m w ciągu 7 minut 29,81
sekundy. To nowy oficjalny rekord w klasie samochodów luksusowych.
Turbo S: od 0 do 100 km/h w 3,1
sekundy
Dysponując mocą 463 kW (630 KM) oraz
maksymalnym momentem obrotowym
820 Nm, nowa Panamera Turbo S oferuje o 59 kW (80 KM) i o 50 Nm więcej od
poprzedniego flagowego wariantu Turbo z jednostką spalinową. Zdecydowanie
pozytywnie wpływa to na osiągi: w trybie
Sport Plus odmiana Turbo S przyspiesza
od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy.
Zaprojektowany w Weissach i wytwarzany w Zuffenhausen znany 4-litrowy silnik
V8 biturbo został gruntownie przebudowany, by samochód mógł osiągnąć prędkość maksymalną 315 km/h.

46

	Porsche

Zoptymalizowane systemy podwozia
Jednostka V8 biturbo pod maską Porsche
Panamera GTS została zoptymalizowana
ze szczególnym naciskiem na sposób oddawania mocy – jej krzywa pnie się w górę aż do ogranicznika prędkości obrotowej
silnika. Dzięki temu charakterystyka silnika
przypomina wolnossące motory w klasycznych autach sportowych. Nowa Panamera
GTS zapewnia moc o 15 kW (20 KM) wyższą od poprzedniczki – generuje 353 kW
(480 KM) oraz 620 Nm.
Nowe odmiany Porsche Panamera i Panamera 4 są teraz wyposażone w znany na
wszystkich światowych rynkach silnik V6
biturbo o pojemności 2,9 l. Jego parametry pozostają niezmienne – moc wynosi
243 kW (330 KM), a maksymalny moment
obrotowy to 450 Nm.
Panamera 4S E-Hybrid
Panamera 4S E-Hybrid zapewnia inteligentne połączenie silnika elektrycznego
o mocy 100 kW (136 KM), zintegrowanego
z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową
PDK, oraz 2,9-litrowej jednostki V6 biturbo o mocy 324 kW (440 KM), generuje moc
systemową 412 kW (560 KM) i maksymalny systemowy moment obrotowy 750 Nm.
Nic więc dziwnego, że osiągi są imponujące: w połączeniu ze standardowym pakietem Sport Chrono sprint od 0 do 100 km/h
zajmuje 3,7 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 298 km/h. W porównaniu
z poprzednimi wariantami hybrydowymi, dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych ogniw, pojemność akumulatora brutto wzrosła z 14,1 do 17,9 kWh, a tryby jazdy

zostały zmodyfikowane pod kątem jeszcze efektywniejszego wykorzystywania
energii. W trybie elektrycznym Panamera
4S E‑Hybrid ma zasięg do 54 km (zgodnie
z cyklem WLTP EAER City; NEDC: do 64 km).
„Ostrzejszy” design
Nowe Porsche Panamera – w zależności od
układu napędowego dostępne nie tylko jako sportowa limuzyna, ale także jako Sport
Turismo lub wariant Executive z wydłużonym rozstawem osi – jest teraz fabrycznie wyposażone w opcjonalny wcześniej
przedni pas Sport Design z efektownym
wypełnieniem wlotów powietrza, dużymi otworami chłodzącymi po bokach oraz
jednorzędowymi modułami przedniego
oświetlenia. Zupełnie nowy przód Porsche
Panamera Turbo S wyróżnia się większymi
bocznymi wlotami powietrza i nowo zaprojektowanymi elementami w kolorze
nadwozia, które – łącząc się ze sobą w poziomie – podkreślają szerokość pojazdu.
Podwójne moduły przedniego oświetlenia wersji Turbo są teraz znacznie bardziej
oddalone od siebie.
Przez pokrywę bagażnika przebiega zmodernizowany tylny pas świetlny wraz z charakterystycznym konturem. Tworzy w ten
sposób harmonijne połączenie dwóch nowo zaprojektowanych lamp LED. Warianty
GTS są standardowo wyposażone w nowe przyciemnione tylne światła Exclusive
Design z dynamiczną wizualizacją funkcji
oświetlenia powitalnego/pożegnalnego.
Do oferty dodano trzy nowe rodzaje 20i 21-calowych obręczy – tym samym ich
gama obejmuje teraz 10 różnych wzorów.
WWW.PROFIAUTO.PL
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Filtry Sogefi w najpopularniejszym
samochodzie dostawczym
w Europie.
Sogefi jest dostawcą filtra oleju oraz filtra oleju
napędowego do najpopularniejszego samochodu
dostawczego Europy: Forda Transita.
Sogefi jest jednym z wiodących europejskich dostaw‑
ców filtrów samochodowych, który odpowiada na po‑
trzeby swoich partnerów dzięki swojemu DNA z rynku
pierwszego montażu, obejmującemu filtry oleju, po‑
wietrza silnikowego, paliwa i powietrza kabinowego.
Obejmuje to wszystkich głównych europejskich, ame‑
rykańskich i azjatyckich producentów samochodów.
Filtr paliwa silnika wysokoprężnego 2.0 l od
Sogefi (do gamy silników Forda) jest zgodny z najnow‑
szymi przepisami dotyczącymi emisji spalin i kompa‑
tybilności z biopaliwami, biorąc pod uwagę wysokie
wymagania w zakresie wytrzymałości i żywotności

TOYOTA GR SUPRA

w celu spełnienia oczekiwań użytkowników. Jedno‑
cześnie łączy bardzo zaawansowaną wiedzę specja‑
listyczną Sogefi: plisowanie Chevron i technologia
Diesel3Tech + ™.
Moduł filtra został zaprojektowany, aby zapewnić bar‑
dzo wysoką wydajność filtrowania dla cząstek wiel‑
kości do 4 mikronów, zapewniając bardzo długą ży‑
wotność pompy wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy.
Diesel3Tech + ™ zapewnia ekstremalną ochronę przed
obecnością wody w paliwie, chroniąc zarówno nieza‑
wodność silnika, jak i układ wtryskowy przed rdzą, zu‑
życiem i awarią.

Z NOWYM SILNIKIEM 2.0

Technologia ta oddziela krople wody od paliwa i prze‑
chowuje wodę w specjalnym zbiorniku na wodę. Po
osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w zbior‑
niku czujnik obecności wody w paliwie zapala lamp‑
kę ostrzegawczą na desce rozdzielczej i w ten sposób
oddzieloną wodę można usunąć ze zbiornika przez
śrubę spustową. Zapraszamy do obejrzenia filmu Die‑
sel3Tech + ™ dostępnego na Sogefi YouTube – lista
odtwarzania Aftermarket.
Filtr oleju Sogefi skutecznie chroni silnik, zatrzy‑
mując szkodliwe cząsteczki zanieczyszczeń obec‑
ne w oleju, dzięki czemu czysty olej może ponownie
krążyć w silniku i zapobiegać niepotrzebnemu zuży‑
ciu lub uszkodzeniu.
Jest to szczególnie ważne w przypadku tej kategorii
pojazdów użytkowych, jeżdżących na co dzień w wa‑
runkach intensywnej eksploatacji. W 2019 roku park
samochodów dostawczych zwiększył się o ponad 2,1
miliona pojazdów, co oznacza wzrost 7 lat z rzędu
w całej Unii Europejskiej.
Sogefi potwierdza swoje doświadczenie w dziedzinie
filtracji na najwyższym poziomie, zwiększając portfo‑
lio produktów na rynku wtórnym (tzw. aftermarket),
które są wytwarzane zgodnie ze standardami OE i są
dostępne na zamówienie pod znaną marką: Purflux.
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Na rynku debiutuje nowa wersja Toyoty GR Supra z 2-litrowym, 4-cylindrowym
silnikiem o mocy 258 KM. Dołączy ona do wersji z 3-litrowym silnikiem R6 o mocy
340 KM, która trafiła do sprzedaży w ubiegłym roku.

T

oyota GR Supra to pierwszy globalny model opracowany przez
zespół TOYOTA GAZOO Racing,
który reprezentuje markę w międzynarodowym motorsporcie.
Samochód zadebiutował podczas North
American International Auto Show 2019
w Detroit, a w połowie ubiegłego roku
pierwsze egzemplarze trafiły do klientów.
GR Supra to 2-osobowe coupé o złotych
proporcjach, idealnym rozłożeniu masy między przodem i tyłem oraz świetnych właściwościach jezdnych. Początkowo auto było
dostępne z 3-litrowym, turbodoładowanym
silnikiem o mocy 340 KM. Teraz do sprzedaży trafia model z 2-litrowym silnikiem.

Bogate wyposażenie
w standardzie
Dynamiczną stylistykę GR Supry podkreślają przednie i tylne światła LED, przetłoczenia karoserii oraz 18-calowe aluminiowe obręcze kół. We wnętrzu znajdują się
cyfrowe zegary, sportowe fotele z alcantary ze skórzanymi wstawkami z podgrzewaniem i regulacją odcinka lędźwiowego
Toyota
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oraz 8,8-calowy kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego z bluetoothem, funkcją rozpoznawania głosu,
nawigacją i systemem Toyota Supra Connect. Na ekranie dotykowym wyświetlany
jest obraz kamery cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi. Standardem jest
również dwustrefowa klimatyzacja, wspomaganie kierownicy o zmiennym przełożeniu, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall, tempomat oraz
pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. W jego skład
wchodzą układ wczesnego reagowania
w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem
wykrywania pieszych i rowerzystów, układ
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany
tor jazdy (SC), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) i adaptacyjne automatyczne światła drogowe (AHB).

Auto w kolorach Toyota Gazoo Racing łączy
biały metalizowany lakier z czarnymi, matowymi, kutymi felgami o średnicy 19 cali i lakierowanymi na czerwono lusterkami. We
wnętrzu deska rozdzielcza zawiera wstawki
z włókna węglowego, fotele zaś są pokryte
czarno-czerwoną alcantarą. Standardowe
pedały zostały zastąpione aluminiowymi.
Coupé w tej wersji ma także sportowy aktywny mechanizm różnicowy, adaptacyjne
zawieszenie i sportowe hamulce.

Nowy silnik 2.0

Nowa, 2-litrowa jednostka napędowa ma
cztery cylindry w układzie rzędowym, jest
wyposażona w turbosprężarkę typu twin-scroll i połączona z 8-biegową automatyczną skrzynią ZF. Ten zestaw zapewnia
osiągi prawdziwie sportowego samochodu i niesamowite wrażenia z jazdy. Moc
maksymalna to 258 KM (190 kW), a maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm.
Pozwala to na osiągnięcie 100 km/h w 5,2
Toyota GR Supra w limitowanej edycji Fu- sekundy i uzyskanie maksymalnej prędji Speedway otrzymuje pakiet stylistyczny kości 250 km/h. Emisja CO2 wynosi od 168
i systemy wspomagające sportową jazdę. do 172 g/km (norma WLTP).

GR Supra Fuji Speedway
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NOWY CZUJNIK EGT
JAKOŚĆ OE

KONTROLA EMISJI

SZYBKI I PRECYZYJNY POMIAR

ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO
DO 1000°C

OGRANICZENIE
ZUŻYCIA PALIWA
OCHRONA PRZED
PRZEGRZANIEM SILNIKA

catalogo.eps-autoparts.com

PRODUKT ODPOWIADAJĄCY JAKOŚCI OE.
PEŁNY, AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO ZAKRES,
ZGODNY Z NOWOŚCIAMI ZE ŚWIATA
MOTORYZACJI.
MOTO
OTO
ORYZACJ
CJI

OCNY DEBIUT
FORMENTORA

Pierwszy w pełni autorski model marki Cupra trafił do salonów. Formentor
będzie dostępny w wersji napędu benzynowej (TSI) o mocy do 310 KM
oraz hybrydzie typu plug-in (PHEV).

M

odel wybijający markę
na pełną niezależność
dostępny będzie w szerokiej gamie silnikowej,
której zwieńczeniem jest
wariant VZ, wyposażony w 310-konny
dwulitrowy turbodoładowany silnik benzynowy TSI o momencie obrotowym wynoszącym 400 Nm.
Inauguracyjny Formentor VZ dostępny
jest z 7-stopniową skrzynią biegów DSG
z mechanizmem opartym na technologii
shift-by-wire. W systemie dźwignia zmiany biegów nie jest połączona ze skrzynią
w sposób mechaniczny, a do sterowania
wykorzystuje sygnały elektroniczne. Właściwości jezdne auta wspomaga również
technologia 4Drive, która stale monitoruje parametry pojazdu i zachowanie kie-

rowcy, aby dostarczać odpowiednią moc
na właściwą oś. Samochód rozpędzi się do
100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy, a maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć,
wynosi 250 km/h.

Dostosowany do
różnych potrzeb
Model będzie produkowany aż w 7 wariantach silnikowych, co pozwoli klientom wybrać samochód zgodnie z własnymi potrzebami, oczekiwaniami i stylem
życia. W kolejnych miesiącach po premierze 310-konnego Formentora VZ do salonów trafi podstawowa wersja benzynowa
modelu z 1,5-litrowym silnikiem. Na niektórych rynkach pojawi się również wariant

z dwulitrową jednostką diesla. Oba silniki
zapewniają 150 KM mocy oraz współgrają
zarówno z manualną, jak i z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG.
W ofercie znajdzie się również mocniejsza wersja benzynowa ze 190-konnym
dwulitrowym silnikiem oraz opcja hybrydowa typu plug-in z 1,4-litrowym silnikiem
TSI, oferująca 204 KM mocy – dostępne
z automatyczną skrzynią biegów DSG.
Ponadto linię VZ uzupełni wariant Formentora z dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 245 KM oraz wersja
z napędem hybrydowym, integrującym
1,4-litrową jednostkę spalinową TSI o mocy
150 KM i silnik elektryczny o mocy 115 KM
wyposażony w baterię jonowo-litową
o pojemności niemal 13 kWh. Układ zapewnia łączną moc na poziomie 245 KM.

TECHNOLOGY IS A PART OF US
IATF 16949

Cupra
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MAZDA
MX-30

JEST EKO
Wsiadamy, zapinamy pasy.
Na razie wszystko odbywa się
jak w typowym samochodzie.
Naciskamy pedał gazu i… szok.
Teraz dopiero zauważamy,
że siedzimy w elektryku.

52 	Mazda
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Mazda MX-30 – podstawowe dane techniczne
Typ nadwozia
Liczba miejsc
Długość całkowita × szerokość całkowita x wysokość całkowita
Rozstaw osi
Układ napędowy
Zawieszenie kół przednich
Zawieszenie kół tylnych
Układ kierowniczy – mechanizm
Hamulce (przód/tył/sterowanie)
Rozmiar opon
Akumulator trakcyjny

Silnik elektryczny
Ładowanie

S

amochód aktywnie steruje dźwiękiem naśladującym brzmienie
układu napędowego, samodzielnie stworzonym i emitowanym
z głośników systemu audio, tak
by brzmiał on naturalnie i przyjemnie dla
ucha. Odpowiednia synchronizacja dźwięku, który jest proporcjonalny do aktualnej
siły napędowej i sytuacji dynamicznej – na
przykład czy jedziemy pod górę, czy z góry – ułatwia kierowcy precyzyjniejszy dobór odpowiedniej prędkości, a pasażerom bardziej instynktowne rozumienie
ruchu pojazdu, co przekłada się na wyższy komfort jazdy.
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Freestylowe drzwi
W modelu MX-30 projektanci odeszli od
motywu skrzydła, wizualnej wizytówki
innych produktów w tej linii modelowej.
Chociaż jego szczątkową obecność nadal
można wyczuć, teraz wszystkie refleksy
i napięcia zbiegają się w umieszczonym
pośrodku logo Mazdy, które staje się centralnym punktem frontalnego wyglądu
samochodu.
Nowy, pełen siły grill przedni zrasta się
płynnie z głęboko wyrzeźbionymi formami
okalającymi reflektory. W modelu MX-30
wykorzystano podobny wzór reflektorów,
jak w pozostałych modelach Mazdy nowej
generacji – mają one formę cylindryczną,
a ich wygląd łączy w sobie głębię i ekspresję. Dla podkreślenia trójwymiarowej bryły zespolonych lamp tylnych ich skrajnie
zewnętrzne partie z kręgami światła również ukształtowane są cylindrycznie i dopasowane do kloszy obudowy.
Wrażenie silnej i spójnej bryły kontynuowane jest w widoku boków nadwozia –
obszernych, konsekwentnych i prostych
powierzchni. Boczne obramienia biegnące od słupków A do C wzdłuż ścian kabiny
i w bocznych partiach pokrywy bagażnika pokryte są lakierem metalik w kolorze
kontrastującym z głównym kolorem nadwozia. Rozwiązanie to zarówno akcentuje opływowe kształty kabiny, jak i sprzyja jej spójnemu wtopieniu w partię tylną.
Sam dach jest czarny, by jeszcze mocniej

SUV
5
4395 mm × 1795 mm × 1555 mm
2655 mm
e-Skyactiv
kolumny Macpherson
belka skrętna
przekładnia zębatkowa
tarcze wentylowane / tarcze pełne /
układ hamulcowy uczestniczący
w procesie odzysku energii
215/55 R18
typ
litowo-jonowy
ogniwa
pryzmatyczne
napięcie całkowite
355 V
całkowita pojemność akumulatora
35,5 kWh
typ
silnik synchroniczny na prąd przemienny
układ chłodzenia
chłodzenie cieczą
ładowanie prądem stałym (DC)
wg specyfikacji COMBO, maks. 50 kW
ładowanie prądem przemiennym (AC) maks. 6,6 kW

podkreślać silne łuki tworzone przez te wykończone na metaliczny połysk elementy.
Mazda MX-30 ma drzwi typu freestyle,
bez środkowego słupka. Są one wyposażone w specjalnie zaprojektowane zawiasy,
dzięki czemu drzwi przednie otwierają się
aż do kąta 82°, a tylne do tyłu do kąta 80°.
Tak szerokie kąty otwarcia drzwi w połączeniu z eliminacją środkowego słupka
zwiększają wygodę wsiadania i wysiadania
z obydwu rzędów siedzeń oraz znacznie
ułatwiają wkładanie i wyjmowanie z wnętrza dużych przedmiotów.
W boczku drzwi tylnych umieszczony
jest pionowy uchwyt uławiający ich otwieranie i zamykanie z mniejszym obciążeniem dla nadgarstka nawet wtedy, gdy
drzwi są otwarte szeroko.
Fotele przednie wyposażone są w specjalny mechanizm dostępu, który za jednym dotknięciem składa oparcie ku przodowi i jednocześnie przesuwa cały fotel
do przodu.

Ekologiczne wnętrze
Osobliwością w kabinie MX-30 jest środkowa konsola pływająca, niezależna od
tablicy rozdzielczej i wizualnie dominująca wśród innych komponentów zabudowy wnętrza. W jej przedniej górnej części
umieszczony jest nowy ekran dotykowy
o przekątnej 7 cali; w kondygnacji dolnej
znajdują się schowki i półeczki na drobne
WWW.PROFIAUTO.PL
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przedmioty osób zajmujących przednie
siedzenia.
Co więcej, pływająca konsola środkowa,
panel elementów sterowania na tablicy
rozdzielczej, konsola wskaźników za kierownicą wraz z osłaniającym ją daszkiem
i otaczające ją elementy wykończenia zaprojektowane są tak, aby wywoływać wrażenie ciągłości i lekkości form.
Boczki tylnych drzwi ukształtowane są
w podłokietniki przypominające boczne
oparcia domowej kanapy. W ten sposób
MX-30 wykorzystuje drzwi typu freestyle
do stworzenia w tylnej części kabiny przytulnego miejsca, budzącego skojarzenia
z umeblowaniem salonu.
Przy doborze materiałów i kolorów do
Mazdy MX-30 projektanci koncentrowali
się na stworzeniu wnętrza w nowoczesnym
stylu, o wyglądzie naturalnym i świadczącym o wysokiej jakości. Wykorzystano na
przykład korek naturalny. Aby zapewnić
wysoką trwałość – niezbędną cechę części samochodowych – Mazda samodzielnie
opracowała specjalną powłokę oraz technikę obróbki korka wraz z tworzywem, na
które jest on nakładany.
W modelu MX-30 Mazda wykorzystuje też materiał pochodzący z resztek po
produkcji korków do butelek. Charakterystyczne ciepło, delikatność faktury i sprężystość tego materiału widać w partiach
wierzchnich konsoli oraz na uchwytach
drzwiowych.
W górnej partii boczków drzwi wykorzystana została tkanina, którą zaprojektowano wyłącznie ze względu na jej charakter,
gęstość i barwę włókien. W dotyku i wyglądzie przypomina filc. Tkanina ta produkowana jest z przetworzonych butelek
PET, co dodatkowo zmniejsza wpływ produkcji MX-30 na środowisko. Niektóre tkaniny użyte na obiciach siedzeń zawierają
do 20 procent włókien z recyklingu, co nie
wpływa ujemnie na ich atrakcyjność dotykową i wysoką jakość wizualną.
Sztuczna skóra Premium Vintage Leatherette zaprzecza przekonaniom, że imitacje skóry są jedynie namiastkami szlachetnego oryginału. Została ona opracowana
specjalnie dla MX-30 i cechuje się fakturą
dawnej, tradycyjnej skóry wytłoczoną na
wysokiej jakości sztucznym podłożu. Na tę
warstwę nakładana jest następnie powłoka silikonowa o precyzyjnie kontrolowanej
grubości, co nadaje materiałowi wrażenie
głębokości i sprawia, że jest on przyjemny
w dotyku. Ta sztuczna skóra produkowana jest z użyciem wody, a nie rozpuszczalników organicznych, co jest mniej szkodliwe dla środowiska.
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„Warkot” silnika z głośnika
MX-30 wprowadza wśród modeli Mazdy nową technikę napędu elektrycznego
nazwaną e-Skyactiv. Dzięki maksymalnej
mocy systemu wynoszącej 107 kW/145 KM
i maksymalnemu momentowi obrotowemu 270,9 Nm napędzana na przednie koła
Mazda MX-30 może przyśpieszać od 0 do
100 km/h w 9,7 sekundy.
Przy zużyciu energii na poziomie 19
kWh/100 km (i emisjach CO2 0 g/km; wg
normy WLTP w cyklu mieszanym) akumulator litowo-jonowy e-Skyactiv o pojemności 35,5 kWh zapewnia modelowi MX-30
zasięg 200 km w cyklu mieszanym (wg normy WLTP), co znacznie przekracza średnie
dzienne zapotrzebowanie klientów europejskich wynoszące 48 km.
Dla modelu MX-30 Mazda opracowała
własną, oryginalną koncepcję aktywnego pedału gazu. Jest to modyfikacja tradycyjnego pedału gazu pozwalająca skrócić
czas reakcji urządzenia na impuls. Ponadto
poprzez głośniki systemu audio emitowany jest dźwięk przyśpieszania pomagający w percepcji przyrostu momentu obrotowego – rozwiązanie to ułatwia kierowcy
dokładne panowanie nad prędkością pojazdu. MX-30 wyposażona jest także w łopatki przy kierownicy dla jeszcze pełniejszej satysfakcji z prowadzenia samochodu
elektrycznego.
System e-Skyactiv można ładować prądem przemiennym o mocy do 6,6 kW albo,
szybką metodą, przy użyciu prądu stałego.
Model ten umożliwia ładowanie prądem
stałym zgodnie ze standardami CHAdeMO
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lub COMBO. Przyjęcie standardu właściwego dla konkretnego regionu umożliwia ładowanie Mazdy MX-30 na każdej stacji ładowania na świecie.
Akumulator Mazdy MX-30 można naładować od poziomu 20 do 80 procent w ciągu
trzech godzin, stosując prąd przemienny,
lub w 36 minut prądem stałym.

Nacisk na bezpieczeństwo
Zestaw zaawansowanych technik bezpieczeństwa i-Activsense użytych w modelu
MX-30 jest poszerzony o nową funkcję dodaną do systemu SBS (Smart Brake Support,
czyli inteligentnego wspomagania hamowania) i przeznaczoną do zapobiegania

kolizjom na skrzyżowaniach oraz o funkcję Emergency Lane Keeping – zapobiegania niekontrolowanemu opuszczeniu
drogi, opracowaną po to, by pomóc kierowcom w zachowaniu właściwego toru jazdy na drogach z krawężnikami lub
stromym skrajem, nawet tam, gdzie brakuje oznaczeń pasa ruchu.
Pomimo użycia drzwi typu freestyle, bez
słupka środkowego, nadwozie MX-30 łączy
w sobie wysoką sztywność ze zdolnością skutecznego pochłaniania energii, co
przekłada się na doskonałą ochronę przed
skutkami kolizji. Inżynierowie Mazdy zastosowali najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne i koncepcje rozwojowe, włącznie z dokładnie zaprojektowaną strukturą
chroniącą akumulator wysokiego napięcia.
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DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Jak odróżnić części oryginalne od nieoryginalnych? Czy zawsze należy unikać tych
wyprodukowanych w Chinach? Lepiej kupować u mechanika czy na portalach
aukcyjnych? – Wiedza kierowców na temat rynku części samochodowych nie
jest pełna. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które warto odczarować –
podkreślają mechanicy z największej w Polsce sieci warsztatów niezależnych
ProfiAuto Serwis.

P

olscy kierowcy miewają problemy z prawidłową definicją
terminu „części oryginalne”.
Często błędnie za takie uważają jedynie te oferowane przez
autoryzowane stacje obsługi – oceniają
mechanicy. Nieprawdziwe są także niektóre obiegowe przekonania na temat tego, jak zaoszczędzić na częściach. Z jakimi
mitami na co dzień mierzą się specjaliści
rynku motoryzacyjnego?

znaczane do trzech zastosowań. Po pierwsze, do produkcji samochodów na liniach
montażowych. Po drugie, na potrzeby sieci
serwisowych marek samochodowych, czyli dla autoryzowanych stacji obsługi (ASO),
w „białym pudełku” z logo i numerem OE
producenta pojazdu. Po trzecie – te same
podzespoły powstają również dla rynku
aftermarket, a więc niezależnych sklepów,
hurtowni i warsztatów samochodowych.

Są pakowane w pudełko z logo producenta części i jego własną numeracją. Producent zaświadcza, że są one tej samej jakości, co części trafiające na pierwszy montaż
w fabryce pojazdu. Dodatkowo na rynku niezależnym można też znaleźć części
z logo producenta pojazdu, te same, które trafiają do ASO. W każdym z tych przypadków mamy więc do czynienia z częścią oryginalną.

„Części oryginalne to
tylko te z logo marki
samochodowej” – FAŁSZ
Żadna marka samochodowa nie dysponuje pełnymi liniami produkcyjnymi pozwalającymi na wytwarzanie wszystkich
typów części we własnym zakresie. Samochód aż w 80 procentach składa się z elementów przygotowanych przez niezależnych producentów, którzy specjalizują się
w określonych podzespołach i dostarczają je koncernom. Producenci samochodów
zwykle wytwarzają jedynie elementy konstrukcyjne nadwozia, a następnie z dostarczonych przez zewnętrznych kooperantów
podzespołów składają całość pojazdu. Dostawcy części przygotowują je jednak nie
tylko na potrzeby „pierwszego montażu”.
Na liniach produkcyjnych wytwórców
części samochodowych powstają identyczne elementy, które następnie są prze-
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„Chińskie zawsze znaczy gorsze” – FAŁSZ
W Polsce działa kilku dużych i średniej jak i Włoch czy Polski. Istotne są renoma ta konkretnego elementu i dystrybutora,
wielkości dystrybutorów części samocho- i wewnętrzne procedury jakości producen- który zajmuje się jego sprzedażą.
dowych. Dostarczają oni na rynek produkty oryginalne, pochodzące od uznanych
dostawców. Jedynie kilka procent wszystkich części zamiennych sprzedawanych
w naszym kraju (a także w Europie) pochodzi od dostawców z krajów tzw. taniej
siły roboczej.
Określenie „chińskie części” nie zawsze
oznacza jednak produkcję niskiej jakości.
W dobie globalizacji większość produktów
sygnowanych przez dostawców europejskich pochodzi z fabryk na całym świecie,
w tym w dużej mierze z Chin. Wielu producentów z Europy lokuje swoje zakłady na
Dalekim Wschodzie i tam wytwarzane są
gotowe części lub ich elementy, które trafiają potem na Stary Kontynent. Podział terytorialny na produkty „gorsze” i „lepsze”
nie ma żadnego odzwierciedlenia w realiach rynkowych. Części dobrej oraz złej
jakości mogą pochodzić zarówno z Chin,

„Po co kupować części u mechanika? Na portalach aukcyjnych będzie taniej” – FAŁSZ
Szukając oszczędności, wielu kierowców
decyduje się na kupno części zamiennych
we własnym zakresie, bez uprzedniej konsultacji z mechanikiem. To podejście tylko
z pozoru ekonomiczne. Dobór odpowiedniej części do danego modelu jest dziś bardzo skomplikowanym procesem m.in. dlatego, że na etapie produkcji konkretnego
egzemplarza samochodu wytwórca może
kilkakrotnie zmienić dostawcę podzespołu. Jeśli zatem chcemy uniknąć złych decyzji i dodatkowych kosztów, lepiej powierzyć dopasowanie specjalistom. Wówczas
zyskujemy pewność, że w naszym samochodzie zostanie zainstalowany właściwy
element, spełniający odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Czasem nawet numer VIN pojazdu nie
wystarczy, aby dobrać np. odpowiednie elementy układu hamulcowego. Nawet wiodący dostawca katalogu części,
obecnie dostępny również na największej polskiej platformie internetowej, nie
gwarantuje stuprocentowej pewności
właściwego doboru. Profesjonalny serwis posiada narzędzia do doboru części,
odpowiednie katalogi oraz wyszukiwarki. W ostateczności, kiedy samochód jest
już w warsztacie, mechanik może zamówić u dystrybutora dwie lub trzy wersje
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danego podzespołu i przymierzając do samochodu rozpoznać, która jest właściwa.
Serwis bierze wtedy na siebie odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo zarówno produktu, jak i samej usługi. Przynosząc do mechanika element kupiony

na własną rękę, możemy mieć problem
z ewentualną reklamacją. Warsztat będzie
odpowiadał jedynie za usługę, a reklamację części trzeba zgłosić bezpośrednio do
sprzedawcy, co zdecydowanie wydłuża
cały proces.
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„Naprawiając samochód w serwisie nie mam wpływu na koszt części” – FAŁSZ
Korzystając zarówno z usług warsztatu niezależnego, jak i ASO, możemy zażyczyć sobie części z różnych kategorii. Są elementy,
które trudno kupić na rynku aftermarketowym, wówczas sklep czy mechanik poleci części OE z logo producenta pojazdu
dystrybuowane przez sieć autoryzowanych stacji obsługi. Serwisując samochód
w ASO (także ten na gwarancji), możemy
z kolei zażyczyć sobie naprawy z wykorzystaniem części z aftermarketu. Możemy też
przynieść do ASO własne części, olej czy
płyny eksploatacyjne kupione w sklepie
motoryzacyjnym. Również wtedy, gdy samochód jest na gwarancji. Większość producentów pojazdów ma w swojej ofercie
także tańsze części zamienne z własnych
tzw. economy lines (linii ekonomicznych).
Warto o nie zapytać. To części dostępne
w ASO, a dostarczane przez tych samych
producentów, z którymi współpracuje rynek aftermarketowy.

„Oryginalne części blacharskie to tylko te z oznaczeniem O” – FAŁSZ
Od 2005 roku, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, przyjęto podział części blacharskich używanych do
napraw powypadkowych na te oznaczone symbolami O, Q, P i Z. Części blacharskie typu O to produkty kupowane z sieci
ASO. Elementy oznaczone symbolem Q to
także części oryginalne, pochodzące z tych
samych fabryk co O, ale nieopatrzone logo
producenta pojazdu. Oznaczenie P odnosi
się do wysokojakościowych zamienników,
a symbol Z oznacza inne części.
Części typu Z nie są używane do napraw,
których koszty pokrywają towarzystwa
ubezpieczeniowe. Pozostałe kategorie części: O, Q lub P powinny być używane do
napraw zgodnie z zapisami danej polisy,
stosownie do wieku pojazdu. Wybierając
odpowiednią kategorię, należy wziąć pod
uwagę stosunek rzeczywistej wartości pojazdu do wartości części.
Największe mity dotyczące rynku części
samochodowych warto odczarowywać.
Dzięki temu kierowcy będą w stanie podejmować świadome decyzje i serwisować
swoje pojazdy zgodnie z oczekiwaniami
co do jakości, jak i z zasobnością portfela.
Jeśli nie jest się ekspertem, to najbezpieczniej kupić część bezpośrednio w serwisie i tam też ją wymienić. Wówczas wyeliminujemy nieporozumienia na linii
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warsztat-klient-sprzedawca części. Bezpieczeństwo zakupu zapewni nam również sprzedawca w sklepie – pomoże skojarzyć asortyment po numerze nadwozia
i katalogu części zamiennych oraz doradzi
odpowiedniego producenta. Natomiast

internetowe aukcje nierzadko narażają
kupujących na złudne okazje. Pojawiają
się tam podróbki części OE. Zapakowane
w oryginalne opakowania do złudzenia
przypominają oryginał, ale nie gwarantują
takiego samego poziomu bezpieczeństwa.

Zimmermann Sport:Z – sprawdzona jakość dla Twojego bezpieczeństwa
Zalety:
Znacznie lepsza skuteczność hamowania
Krótsza droga hamowania
Bardziej sportowy wygląd
1:1 możliwości wymiany oryginalnej tarczy

Zimmermann
Otto Zimmermann GmbH / Deutschland
WWW.PROFIAUTO.PL

info@otto-zimmermann.de

otto_zimmermann_official

www.otto-zimmermann.de
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ŻARÓWKI

TO ZA MAŁO
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Krótkie dni, częste opady
śniegu lub deszczu,
poranne zamglenia –
zima daje się we znaki
kierowcom. Według
policyjnych statystyk
w tym okresie dochodzi
do największej liczby
wypadków. Jedną
z przyczyn jest zły stan
techniczny pojazdów,
w tym bardzo często –
braki w oświetleniu.
Tymczasem, jak
wynika z badań
przeprowadzonych przez
markę ProfiAuto, nawet
25 procent kierowców
porusza się po drogach
z nieprawidłowo
ustawionymi
reflektorami.
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D

bałość o oświetlenie to nie
tylko pamięć o zapasowych
żarówkach w schowku –
podkreślają specjaliści. Należy także zatroszczyć się
o szereg innych elementów, takich jak
m.in. regulacja i kontrola stanu technicznego reflektorów. To nie kosmetyka, ale
kwestie stanowiące o bezpieczeństwie jazdy. Według raportu Komendy Głównej Policji braki w oświetleniu były przyczyną aż
30 procent wypadków z powodów technicznych w 2019 roku.
– Każdego roku przypominamy kierowcom, aby nie zaniedbywali prostych czynności związanych z bezpieczeństwem na
drodze, takich jak prawidłowe ustawienie
reflektorów w samochodzie. Niestety, nasze statystyki pokazują, że w tym względzie wciąż jest sporo zaniedbań. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez
ProfiAuto w ramach akcji ProfiAuto PitStop 2019, aż 25 procent kierowców miało źle wyregulowane reflektory w swoich
samochodach. Tymczasem ich ustawienie
bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo.
Nieprawidłowo ustawione światła mogą
m.in. oślepiać innych kierujących, niewystarczająco doświetlać jezdnię czy zaburzać widoczność odblasków u pieszych –
mówi Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

Samodzielna wymiana
żarówek – o czym
pamiętać?
Teoretycznie wymiana żarówek nie powinna sprawiać żadnego problemu, jednak producenci samochodów skutecznie
dbają o to, aby kierowcy i mechanicy „mieli co robić” podczas tej czynności. Coraz
częściej zdarza się, że w celu wymiany żarówki konieczny jest demontaż zderzaka
czy osłony chłodnicy lub innego elementu utrudniającego dostęp do tyłu reflektora. W niektórych przypadkach bez wizyty w serwisie się nie obejdzie.
– Jeśli mamy dostęp do reflektora, to
zwykłą żarówkę halogenową możemy
wymienić sami. Przeważnie wystarczy
najpierw zdjąć gumową lub plastikową
osłonę, odpiąć wtyczkę z trzema stykami,
a potem sprężynkę mocującą kołnierz żarówki. Niemal każdy model ma tę sprężynkę wygiętą w inny sposób, dlatego warto
poćwiczyć wymianę „na sucho”. W niesprzyjających warunkach drogowych bę-
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dzie nam niezwykle trudno poprawnie
osadzić żarówkę w kloszu. Nie zaszkodzi założenie do tej czynności rękawiczki,
a w razie dotknięcia szkła żarówki konieczne jest przetarcie jej alkoholem. Trzeba pamiętać, aby założyć żarówkę dokładnie
w taki sposób, jak pokazuje to metalowy
kształt jej kołnierza. Jeśli tego nie zrobimy, to owszem, będzie ona świeciła, ale
nieprawidłowo. Regulacja ustawienia reflektora także niewiele pomoże – dodaje
ekspert ProfiAuto.

Pojedynczo czy parami?
W przypadku zwykłych żarówek halogenowych można pokusić się o wymianę jedynie tej, która akurat się przepaliła, choć
należy pamiętać, że skoro zawiodła jedna,
to prawdopodobnie niedługo zrobi to też
druga. Dlatego lepiej wymienić komplet –
wykluczymy problem w różnicy intensywności i barwie oświetlenia, a jeśli operacja
wymaga zdemontowania np. zderzaka,
oszczędzimy też czas i pieniądze. W przypadku żarówek ksenonowych różnica zarówno w barwie, jak i natężeniu światła
jest na tyle dostrzegalna, że zdecydowanie
należy wymieniać je parami. Po wymianie
każdorazowo trzeba sprawdzić ustawienie
świateł. Najlepiej zrobić to u mechanika
lub w stacji kontroli pojazdów. Jeśli w danym momencie nie ma takiej możliwości,
można porównać zarys światłocienia obydwu reflektorów na drzwiach garażu lub
pionowej ścianie. Samochód należy wtedy ustawić w odległości od 3 do 5 metrów
od ściany. Pozioma granica światła powinna być jednakowa dla lewego i prawego
reflektora, a prawe krańce cienia uciekać
w górę pod kątem 15–20 stopni. Jednak
metoda „na ścianę” może nam tylko powiedzieć, czy założyliśmy żarówkę prawidłowo, a nie odwrotnie czy ukośnie. Dokładne ustawienie świateł możliwe jest jedynie
na stacji obsługi, za pomocą profesjonalnego przyrządu optycznego. Warto pamiętać, aby tę kwestię kontrolować nie
tylko po każdej wymianie żarówki, ale również po ewentualnej naprawie blacharskiej
związanej z wymontowaniem reflektora.
Kilkumilimetrowe przesunięcie żarówki to
często nawet kilkucentymetrowe zmiany
w oświetleniu obiektów znajdujących się
na drodze.

Budżetowe ksenony
i żarówki długiej
żywotności – czy warto?
Zdarza się, że kierowcy chcą mieć w swoich samochodach oświetlenie ksenonowe, ale próbują uniknąć kosztów. Dlatego niektórzy montują żarniki ksenonowe
do zwykłych reflektorów halogenowych.
Jest to niedopuszczalne i niebezpieczne.
Można w ten sposób uszkodzić reflektory, ich odbłyśniki, szyby, osadzenia żarnika
i instalację elektryczną, a przede wszystkim oślepić innych kierowców silnym i niedostosowanym strumieniem światła. Jeżeli ktoś chce wyposażyć swój samochód
w ksenony, konieczna jest instalacja kompletnego systemu lamp ksenonowych wyposażonego w spryskiwacze i opcję samopoziomowania.
– Niektórzy kierowcy, szukając oszczędności, decydują się z kolei na żarówki typu
„long-life”. Teoretycznie mają one wydłużoną żywotność, jest jednak istotne „ale”.
Kiedy żarnik żarówki, czyli drucik oporowy
w jej wnętrzu, jest cieńszy, bardziej się rozgrzewa i daje więcej jaśniejszego światła.
Kiedy jest grubszy, daje mniej światła, ale
dłużej wytrzymuje. Dlatego też żarówki
„long-life” świecą słabiej. Wyjeżdżając poza miasto, będziemy mieli dużo gorszą widoczność – komentuje ekspert ProfiAuto.

Stare, dobre reflektory?
Specjaliści podkreślają, że dbając o oświetlenie kompleksowo, należy także zwrócić
uwagę na stan reflektorów. To elementy,
które we współczesnych samochodach
z biegiem lat ulegają zużyciu. Zbudowane
z tworzywa sztucznego klosze matowieją, a odbłyśniki śniedzieją. Żółte, zmatowiałe klosze skutecznie ograniczają wydostawanie się światła, które zatrzymuje
się w ich obrębie. Na szczęście są to części, które można efektywnie zregenerować za niewielkie pieniądze.
– Warto sprawdzić stan oświetlenia
w naszych samochodach, szczególnie teraz, w okresie zimowym. Dla opornych na
argumenty dotyczące bezpieczeństwa: za
oświetlenie w złym stanie technicznym
grozi do 500 złotych mandatu, łącznie z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego do
czasu naprawy usterki – podsumowuje
Adam Lehnort.
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NA POLSKICH
DROGACH – TDI I SDI

Są samochody, które cieszą się niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem kierowców. Wśród nich
znajdują się modele z konkretnymi wersjami silnika. Takim przykładem są auta z popularnym motorem Volkswagena 1,9 TDI i SDI. Ten
pierwszy uchodzi już za żywą legendę, a drugi za mniej znanego
brata. Co je łączy? Niezawodność
doceniana zarówno przez mechaników, jak i właścicieli.
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Limited warranty.
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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

Prosta konstrukcja i niskie
koszty utrzymania
Powodów, dla których volkswagenowskie
motory wciąż cieszą się tak dużą popularnością, jest wiele. Zarówno pracownicy
warsztatów, jak i kierowcy zwracają uwagę na jeden najważniejszy aspekt – niezawodność. Wynika to z prostej budowy
silników gwarantującej niską awaryjność,
a co za tym idzie – niskie koszty utrzymania. Jeśli już dojdzie do jakiejś usterki, to
zwykle z powodu wieku i wysłużenia danego elementu. Pomimo nie najnowszej
konstrukcji na rynku nie ma też problemu
z dostępem do części do obu silników i to
w bardzo przystępnych cenach.
TDI z racji posiadania turbosprężarki
jest bardziej wymagającą jednostką, ale
ogólnie oba silniki są praktycznie bezawaryjne. Może brzmi to jak tani slogan,
ale na przykład w wersji SDI nie psuje się
nic. Oczywiście zdarzają się awarie pompy wtryskowej, ale są one spowodowane
jej naturalnym zużyciem. Najczęściej to
wynik olbrzymich przebiegów samochodu, przekraczających 500 czy 600 tys. km.
Zdarzają się nawet jednostki przekraczające milion kilometrów, jednak przebiegi
samochodów z tym silnikiem są dziś trudne do udokumentowania.
Adobe Stock
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Podobieństwa i różnice

Z czym do serwisu

Patrząc na konstrukcje tych silników, ktoś
mógłby pomyśleć, że to relikty przeszłości
kojarzące się jedynie z motoryzacją przełomu lat 80. i 90. Jak się jednak okazuje,
prosta budowa to ich ogromny atut. Wersje TDI posiadają doładowanie, większość
koło dwumasowe i można je podzielić na
dwa typy pod względem zasilania – pompą wtryskową i pompowtryskiwaczami.
Te pierwsze miały mniejszą moc, ale od
momentu wprowadzenia pompowtryskiwaczy ich moc wzrastała aż do uzyskania
156 KM. Z kolei w motorach SDI nie ma ani
doładowania, ani koła dwumasowego. Nie
ma także filtra DPF, napęd rozrządu odbywa się za pomocą paska, a za zasilanie
odpowiada pompa wtryskowa. Przekłada się to na maksymalną moc na poziomie 64–68 KM.
Jednostki są do siebie bardzo zbliżone,
a różnią je tak naprawdę pojedyncze elementy, jak na przykład przepływomierz.
Urządzenie, które w niektórych jednostkach TDI może sprawiać kłopoty, jest nieobecne w SDI. Jednak największa różnica
między nimi to ich wysilenie. Dlatego też
na rynku wtórnym można znaleźć TDI po
remoncie, ale o SDI po remoncie raczej
będzie trudno.

Koszty eksploatacji obu jednostek nie rujnują kieszeni kierowcy. Tańszy w utrzymaniu jest SDI. Wynika to głównie z braku
turbosprężarki, koła dwumasowego czy
przepływomierza. Ewentualny serwis silnika ogranicza się do standardowych wymian filtrów i oleju. Zdarza się, że w tym
motorze konieczna jest wymiana świec żarowych. Nieco większe koszty może generować konieczność naprawy pompy wtryskowej. Jej regeneracja nie jest droga i nie
ma problemu z dostępem do serwisów,
które ją wykonują. Pasek rozrządu, podobnie jak w wersjach TDI, wymieniać trzeba co
około 90 tys. km. Nieco droższe są naprawy w jednostkach TDI. Wśród usterek, które zdarzają się w samochodach z tym motorem, są wycieki oleju, szczególnie spod
pokrywy zaworów. Bywa, że ze względu
na przebieg konieczna jest też regeneracja
skrzyni biegów, turbosprężarki i wymiana
sprzęgła z kołem dwumasowym. Na pocieszenie warto dodać, że niezbędne części są ogólnodostępne, a ich ceny rozsądne.

ADAM LEHNORT
ekspert ProfiAuto
WWW.PROFIAUTO.PL
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FLOTĄ POJAZDÓW W DOBIE COVID-19

Epidemia koronawirusa zmusiła firmy do szybkiego adaptowania się do zmian,
aby zachować ciągłość procesów biznesowych. Część przedsiębiorstw zaczęła pracować w trybie zdalnym, przez co wielu pracowników musiało się przestawić na
tzw. home office. Czas przemodelować dotychczasowy sposób pracy i, tam gdzie
się da, stosować narzędzia oraz rozwiązania IT do tego, aby z powodzeniem obsługiwać klientów.

Jak pandemia przekłada
się na zarządzanie flotą
samochodową? Z tytułu
przestoju pojazdów
spadną koszty związane
z paliwem, ale czy
z eksploatacją również?
Osoby zarządzające flotami i tak większość spraw załatwiały do tej pory zdalnie, szczególnie jeżeli floty były rozproszone po całym kraju. Jednak nie było to
możliwe w zakresie m.in.:
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• kwestii administracyjnych (rejestracja

pojazdów, praca z dokumentami papierowymi),
• wydania/zdania lub podmiany pojazdów pomiędzy pracownikami,
• serwisu pojazdów.
W tych przypadkach trzeba fizycznie
wykonać pracę. Nie da się tego zrobić bez
kontaktu z drugą osobą, oczywiście postępując zgodnie z wszelkimi zasadami
bezpieczeństwa, przy zachowaniu należytych środków ostrożności. Takie środki
bezpieczeństwa stosuje się m.in. podczas
holowania aut, wynajmu pojazdów zastępczych czy przekazywania pojazdu do serwisu. Firmy świadczące te usługi do minimum ograniczają sytuacje, w których musi
nastąpić bezpośredni kontakt, np. przeka-

zanie protokołu wykonania usługi czy kluczyków do pojazdu.
Podstawą są tutaj naturalnie maseczki i rękawiczki ochronne oraz zachowywanie dystansu między zlecającym a odbierającym. Przed przekazaniem pojazdu
zastępczego pojazd powinien zostać przewietrzony i odkażony odpowiednimi środkami dezynfekującymi. Podczas podpisywania protokołów (o ile jest taka potrzeba)
każdy powinien używać własnego długopisu. Aby ułatwić pracę w tym trudnym
okresie, można skorzystać z usługi door
to door, co pozwoli ograniczyć poruszanie się i narażenie na zakażenie. Taką możliwość proponuje coraz większa liczba serwisów w ramach wykonywanej naprawy
lub za niewielką opłatą.
WWW.PROFIAUTO.PL

Jak korzystamy obecnie
z pojazdów firmowych?
Zdecydowanie mniej niż do tej pory. Pracujemy w dużej mierze zdalnie, ograniczamy poruszanie się, dlatego pojazdy służbowe robią o wiele mniej kilometrów niż
podczas standardowej eksploatacji. Warto o nie odpowiednio zadbać. Podczas
postoju, w zależności od naszych możliwości, powinniśmy zadbać o akumulator,
wykorzystując do tego celu urządzenia do
podtrzymania napięcia lub prostowniki do
ładowania. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, warto zrobić test akumulatora, aby
sprawdzić, w jakiej jest kondycji. Raz na kilka dni należy odpalić samochód i przejechać kilkanaście kilometrów, by alternator
miał możliwość doładowania akumulatora. Warto też zadbać o stan układu hamulcowego – przy kilkudniowym postoju dochodzi do powstania nalotu korozyjnego
na tarczach hamulcowych, który podczas
jazdy zostanie usunięty przez klocki hamulcowe w trakcie hamowania.
Dłuższe unieruchomienie pojazdu może doprowadzić do głębszych wżerów
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korozyjnych na tarczach hamulcowych,
a nawet do zablokowania układu hamulca ręcznego. Należy pamiętać również
o kontroli lub wymianie płynu hamulcowego, który ma właściwości higroskopijne, co negatywnie wpływa na pozostałe
elementy układu, m.in. tłoczki hamulcowe.
Zwracajmy również uwagę na regularne
sprawdzanie ciśnienia w oponach. Po dłuższym postoju, przed uruchomieniem wycieraczek, warto pióra wycieraczek przeczyścić z zalegającego kurzu i brudu, co
zapobiegnie porysowaniu szyby. Uważajmy także na lakier pojazdu. Zalegające na
nim przez dłuższy czas odchody ptasie powodują odbarwienie, a nawet uszkodzenie
lakieru. Taki sam wpływ mogą mieć pyły
z pieców opalanych węglem, powodując
mikroskopijne plamki. W przypadku pojazdów zasilanych olejem napędowym,
gdy są one zatankowane jeszcze paliwem
„letnim”, możemy mieć problem z uruchomieniem auta.
Biorąc pod uwagę powyższe, w tym
trudnym dla wszystkich okresie trzeba
dbać przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, ale również o pojazdy – zarówno firmowe, jak i prywatne. Najlepszym

rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług
sprawdzonego partnera biznesowego ze
skoordynowaną siecią serwisową, jakim
jest MOTO Flota. Dzięki temu łatwo umówisz wizytę serwisową i będziesz miał
wpływ na zakres wykonywanych czynności oraz ponoszone koszty. Profesjonalny serwis wykona usługę przy użyciu
najlepszych części zamiennych w dobrej
cenie, a na koniec dostaniesz fakturę z odroczonym terminem płatności. Dlatego
warto wykorzystać czas, gdy pojazd jest
mniej użytkowany – do sprawdzenia jego kondycji i przeprowadzenia ewentualnej naprawy, aby był w pełni przygotowany do momentu, kiedy wszystko wróci
do „normalności”. Czego wszystkim Państwu życzę.

ŁUKASZ
BARCZYK
project manager
w firmie MOTO Flota
WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWARSZTAT
NASI EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

PROFIWARSZTAT
NASI EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Mariusz Maksym

Łukasz Cholewa
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Jazda na rezerwie
szkodzi –
zwłaszcza zimą
Akumulator naładowany, rozrusznik kręci, a dalej masz problem z odpaleniem samochodu? Może zamarzło paliwo?
Dotyczy to w większym stopniu właścicieli diesli niż benzyniaków.
Olej napędowy sprzedawany w lecie na stacjach może zamarznąć już w temperaturze
0 st. C. Olej przejściowy, dostępny od 1 października do 15
listopada, zamarza w -10 st. C.
Zimowy, sprzedawany od połowy listopada do 1 marca, zamarza w temperaturze -20 st. C.
Temperatura zamarzania
benzyny wynosi -45 st. C, co
sprawia, że w naszym klimacie problem zamarzania benzyny właściwie nie istnieje. Nie
znaczy to, że właściciele samochodów benzynowych wolni są
od problemów. Ponieważ biokomponenty dodawane do paliw chłoną wodę z powietrza,
przedostaje się ona do baku.
Benzyna jest o ok. 25 procent
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
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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.

Systemy bezpieczeństwa
a opony

aniżeli podsterowność. Po drugie, problemy podczas ruszania na gorszej jakości oponach
to sygnał, że nawierzchnia jest
śliska i należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli lepsze
ogumienie będziemy mieć
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 stosować rotację
ogumienia przód-tył. Niebezpieczną i nieodpowiedzialną
praktyką jest zakładanie opon
zimowych wyłącznie na jedną
oś, mimo że przepisy na to zezwalają, a zezwalają, ponieważ
w naszym kraju w dalszym ciągu nie ma regulacji dotyczących
poruszania się na oponach sezonowych. Warto pamiętać, że
nieodpowiednio dobrane lub
też nierównomiernie zużyte
opony będą zakłócać pracę systemów bezpieczeństwa, które podejmować będą próbę zachowania trakcji auta w sytuacji
tego niewymagającej.

Producenci, wyposażając samochody w systemy bezpieczeństwa zakładają, że kierowca porusza się po drodze
sprawnym samochodem, który
ma opony jednego typu i o podobnym zużyciu. W Niemczech
bardzo rygorystycznie podchodzi się do jakości ogumienia,
które musi mieć nie tylko 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
każdej z osi. Co gorsza, dozwolone jest przez prawo stosowanie ogumienia na różne sezony.
Dlatego (z oszczędności) część
kierowców praktykuje zakładanie opon zimowych wyłącznie na jedną oś. Ponieważ większość samochodów ma napęd
przedni, to na tej osi znajdzie- Dla posiadaczy prawka naturalmy opony zimowe.
ną rzeczą jest zadbanie o to, by
pojazd był tak przygotowany
Czym to się może skończyć? do drogi, żeby nie zagrażał inPo pierwsze, jeżeli z przodu nym kierującym. Tym bardziej,
będziemy mieć lepsze opo- że nie chodzi tutaj o nadmiar
ny (w domyśle – zimowe), to śniegu, ale o grube bryły lonasz samochód będzie miał du spadające z wysokości, i to
tendencję do nadsterowności z ogromną siłą. Okazuje się, że
(uciekania tyłu pojazdu). Jest dla zawodowych kierowców
ona trudniejsza do opanowa- sprawa nie jest tak oczywista,
nia dla przeciętnego kierowcy a wszystko przez przepisy BHP.

Odśnieżanie ciężarówki
to praca na wysokości

Wedle prawa „pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma
być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie
zagrażało bezpieczeństwu
osób nim jadących lub innych
uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek
na szkodę”. Sprawa jest klarowna i nie wymaga wyjaśnienia.
Problem pojawia się jednak,
gdy wgłębimy się w przepisy
BHP.
Otóż ściąganie wody z plandeki czy jej odśnieżanie to praca na wysokościach. Zaliczamy
do niej czynności wykonywane na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach,
kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co
najmniej jednego metra nad
poziomem terenu lub poziomem podłogi. Tego typu roboty wykonywać może pracownik
po specjalnym przeszkoleniu,
który przeszedł badania wysokościowe, odbył szkolenie
w zakresie BHP oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający go ze specyfiką prac na wysokości, a także z zagrożeniami
występującymi na stanowisku,
i został zaznajomiony z oceną
ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Osoba pracująca na wysokości ma
mieć zapewniony odpowiedni rodzaj sprzętu chroniącego przed upadkiem, jak: szelki
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do
stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa
z pasem biodrowym.

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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Dość skomplikowane, jeśli
chodzi o zawód kierowcy?
Trochę tak! Pracodawca może
również zapewnić pracownikowi rodzaj rampy na podwyższeniu ze stabilnym podłożem
i barierkami. Wówczas odśnieżanie nie będzie podlegało tak rygorystycznym obwarowaniom.
Ale czy takie przygotowanie do
pracy gdziekolwiek występuje?
Na razie kierowcy chcący wypełnić przepisy ruchu drogowego muszą łamać przepisy
BHP. Mogą się również narazić
pracodawcy i odmówić wykonania polecenia. Przypuszczalnie wyruszą w podróż z bryłami lodu na dachu. Pewnie są
też tacy, którzy z lenistwa lub
braku czasu nie przygotują pojazdu do drogi.
W każdym razie apelujemy
o ostrożność. Kiedy zobaczycie na ulicy porozbijane płaty lodu, zwiększcie czujność –
przed Wami jedzie potencjalny
zabójca!

Powłoka ceramiczna,
kwarcowa, teflonowa,
a może wosk –
co skutecznie
zabezpieczy lakier?
Od kiedy do utwardzania lakieru zabroniono stosowania toksycznych środków, ich jakość
pozostawia dużo do życzenia.
Są mniej wytrzymałe, szybko
ulegają zarysowaniom i matowieniu.
Dlatego popularność zdobywają firmy zajmujące się re-
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nowacją lakieru. Niestety, taka przyjemność do tanich nie
należy, a im trwalsze zabezpieczenie lakieru, tym większe są
koszty. Podstawowe pytanie
brzmi – czy w ogóle warto korzystać z usług detailingowych
i co mają one do zaoferowania?
Oprócz czyszczenia i konserwacji przestrzeni pasażerskiej firmy takie zajmują się
konserwacją i renowacją lakieru samochodowego. Myją
i przygotowują samochód pod
nałożenie powłoki zabezpieczającej. Najtańsza jest woskowa, ale też najmniej zabezpiecza i jest nietrwała. W ofercie
firm detailingowych spotykamy te z najwyższej półki,
które odznaczają się wysoką
trwałością, ale nie można ich
porównywać do kwarcu i ceramiki. Doskonałe właściwości hydrofobowe ma wosk teflonowy. Ma też mocne walory
nabłyszczające. Przeciwdziała korozji, promieniowaniu UV,
zmatowieniu i zanieczyszczeniom chemicznym oraz przemysłowym. Jeśli nie będziemy
korzystać z myjni bezdotykowych, taki wosk utrzyma się pół
roku. Aby go nałożyć, nie musimy specjalnie przygotowywać
lakieru (korekta lakieru). W sumie możemy zrobić to sami po
dokładnym oczyszczeniu samochodu. Zabieg wykonywany na wiosnę i przed zimą zabezpieczy lakier przed ostrym
słońcem i solą drogową.
Bardziej trwała jest powłoka kwarcowa. W zależności od
firmy, sposobu aplikacji i mycia samochodu utrzyma się na
lakierze 1–1,5 roku, a te z najwyższej półki ponoć nawet
do pięciu lat. Oprócz wspomnianych już właściwości nadaje ona lakierowi szklisty połysk oraz lepszą ochronę przed
słońcem i solą. Łatwiej jest też
usunąć z lakieru uliczną smołę, żywicę czy ptasie odcho-

dy. Do aplikacji powłoki należy już starannie przygotować
powierzchnię – oczyścić glinką
i spolerować lakier. Koszt takiej
operacji w warsztacie zaczyna
się od 1000 złotych. Odważni
mogą nałożyć preparat sami.
Ceny środków zaczynają się od
180 złotych.
Dla bardziej wymagających
kierowców przeznaczone są
powłoki ceramiczne. Zapewnią
one wyrazistszą głębię koloru
i zabezpieczą lakier przed drobnymi uszkodzeniami, w szczególności powstałymi po odśnieżaniu samochodu zmiotką czy
po wizycie w myjni automatycznej. Niektóre produkty oferują
twardość 9H w 10-punktowej
skali Mohsa. Ceramika utrzymuje się na pojeździe nawet do
pięciu lat. W zależności od wielkości samochodu koszt nałożenia wynosi od 3 do 5 tys. złotych.
Dla kogo jaka powłoka?
Jeśli mamy stary samochód,
który chcemy odnowić niewielkim kosztem, dobrym rozwiązaniem będzie cykliczne (raz
na pół roku) stosowanie wosku teflonowego. Dla uzyskania satysfakcjonującego efektu należy lakier dobrze oczyść
i dokonać jego korekty. Można to zrobić samemu, choć jeśli
jesteśmy mało odważni, lepiej
oddać samochód do odpowiedniego warsztatu. Powłokę kwarcową można polecić
użytkownikom samochodów
nowych lub kilkuletnich. Jeśli
wyjedziemy samochodem z salonu, nie musimy korygować lakieru, a cykliczna aplikacja powłoki trwale zabezpieczy lakier.
Ceramika zabezpiecza go na lata i to rozwiązanie sprawdzi się
najlepiej na samochodach nowych, jeśli ich właściciele myślą o długoletnim użytkowaniu.
Nakładając powłokę na salonowy samochód, zaoszczędzimy

na kosztach przygotowawczych, a one przewyższają cenę samej aplikacji.

Trudne warunki
eksploatacji oleju –
co to znaczy?
O ile oleje i konstrukcje silników znacznie się zmieniły, o tyle producenci pozostają przy
dość sztywnych ramach określających cykle wymiany. Z reguły jest to rok lub, w zależności od marki pojazdu, 15–30 tys.
km. Niestety, mało który producent uwzględnia trudne warunki eksploatacji oleju, a jeśli już,
to proponuje skrócenie interwału o połowę.
Co znaczą „trudne warunki
eksploatacji”?
Dla zobrazowania najlepiej na
to pytanie odpowiedzieć przewrotnie. Idealne warunki pracy
oleju to te w zakresie pracy obrotowej silnika pomiędzy 2,5–
3 tys. Wszystko poniżej lub powyżej tej granicy uznać można
za trudne warunki pracy. Kierowcy jeżdżący po mieście
z reguły nie dogrzewają oleju, z kolei kierowcy podróżujący z autostradowymi prędkościami będą go przegrzewać.
Ci kierujący powinni pomyśleć o szybszej wymianie oleju. Jest też grupa kierowców,
która pokonuje naprawdę krótkie odcinki (do 7 km) albo wyciska z silnika ostatnie poty. Ci
powinni pomyśleć o jeszcze
większym skróceniu interwału między wymianami, nawet
do 8 tys. lub co pół roku.
Tak więc, myśląc o okresowej
wymianie oleju, należy oprócz
parametrów wziąć pod uwagę styl jazdy, temperament kierowcy, warunki eksploatacji
i według tych wartości określać
dystans pomiędzy wymianami.
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Jak się to wszystko skończy, to pojadę na koniec świata! Ile razy tak
sobie obiecywaliście zamknięci w domach i biurach? Wiele wskazuje
na to, że za kilka miesięcy szczepionka uwolni nas od koronawirusa.

To będzie dobry moment, żeby zrealizować swoje najskrytsze
marzenie. I pojechać daleko. Na przykład do Nowej Zelandii.
Oto fotoreportaż z najbardziej ekscytujących miejsc.
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Wellington





Stolica Nowej Zelandii. W dzielnicy
Miramar znajduje się centrum przemysłu
filmowego, gdzie wyprodukowano
hit kinowy „Władca Pierścieni”.

Miłośnicy wina koniecznie muszą zajrzeć do
Marlborough, gdzie jest ponad 150 winnic.
To stąd pochodzi 75 proc. całkowitej
produkcji win nowozelandzkich.



Krajobraz rolniczy
Podstawą gospodarki Nowej Zelandii jest
hodowla owiec i bydła oraz uprawa zbóż,
warzyw i owoców. To jeden z większych
eksporterów drewna miękkiego oraz
miazgi i tarcicy na świecie.

Auckland

Port w Queenstown



Miasto nad jeziorem Wakatipu, kurort narciarski
odwiedzany przez Nowozelandczyków
i Australijczyków. A także baza wypadowa
dla wycieczek do fiordu Milford Sound.





Miasto ma ponad 1,5 mln mieszkańców.
Okoliczne wzgórza pokryte są lasem
deszczowym, a w okolicach miasta
znajdują się aż 53 śpiące wulkany.

Moria Gate, Kahurangi National Park
W roku 1984 niezwykły twór geologiczny,
przypominający bramę rzeźbioną w skale
wapiennej, postanowiono nazwać Moria Gate.
To na cześć bramy z trylogii „Władca Pierścieni”.



Zatoka Milforda

Czynny wulkan Mount Taranaki

Ze względu na charakterystykę geologiczną
(20 kilometrów długości i wysokie, strome
brzegi) przypomina typowy fiord.

72 	AdobeStock

Winnice w Marlborough
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Wulkan ma 2518 m n.p.m. W 1881 roku
w promieniu 6 mil od wierzchołka utworzono
rezerwat przyrody, przekształcony
później w Park Narodowy Egmont.
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Schabowy

Czego potrzebujemy

z kością z bawarskim
szałotem

Schabowy
.

Z schab z kością 4 szt
0g
Z smalec domowy 40
g
0
30
ta
Z bułka tar
0g
Z mąka orkiszowa 20
Z jajka kurze 5 szt.
Z sól, pieprz
Z rozmaryn
Szałot bawarski
Z ziemniaki 600 g
g
Z ogórki kiszone 100
udy 150 g
ch
y
on
Z boczek wędz
Z musztarda 50 g
Z majonez 80 g
i, pieprz czarny
Z szczypiorek 2 pęczk

Dla Marka Furczyka,
executive dyrektora oraz
współtwórcy Planety Smaku,
od zawsze gotowanie
było czymś wyjątkowym.
– Wychowałem się
w wyjątkowej kuchni
mojej Mamy. Jako dzieciak
najchętniej bawiłem się
garnkami, kaszą, grochem
i fasolą – wspomina.
Ale tak na serio jego szalona kulinarna
przygoda zaczęła się we Francji, gdzie
po szkole gastronomicznej wyruszył poznawać nowe smaki. Kulinaria pozwoliły mu zwiedzić także Hiszpanię, Włochy,
Kubę, Tajlandię, Maderę i praktycznie
całą Skandynawię. – Świetni szefowie
kuchni, wyjątkowe miejsca i ciężka praca zachęciły mnie do zrobienia głębokiego nura we wszystko, co kryje się w słowie KUCHNIA. Miałem kogo podglądać,
od kogo się uczyć.
74 	
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Jego kuchnia to kompilacja pomysłów na
własne kulinarne miejsce na ziemi, wykorzystanie tego, co nas otacza, co inspiruje. – O produktach, z których gotuję,
mógłbym rozpisywać się w nieskończoność. Ale wspomnę tylko o kilku punktach:
Naturalne – wszystko, czego używamy
w kuchni, jest naturalne.
Zdrowe – warzywa, mięso, nabiał – stosujemy takie techniki, aby zachować
i wyeksponować wszystko to, co w nich
najlepsze.

Lokalni dostawcy – ziemniaki i warzywa
kupujemy u zaprzyjaźnionego rolnika,
mleko u pszczyńskiego mleczarza, ser
kozi mamy z lokalnej hodowli.
Gotowanie od podstaw – wszystko, co
przygotowujemy, jest robione przez nas –
makarony, pieczywo, wywary, sosy, burgery, mięsa, dodatki.
Razem z Markiem Furczykiem
przygotujemy schabowy z kością
z bawarskim szałotem
WWW.PROFIAUTO.PL
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Jak
robimy
Schabowe
Schabowe poporcjuj w taki sposób, aby
każdy kawałek był z kością. Rozbij lekko
tłuczkiem lub ręką.
Przypraw solą, pieprzem i obłóż zgniecionym rozmarynem. Tak przygotowane
schabowe pozostaw w lodówce na 3 godz.
W tym czasie rozbij jajka i roztrzep w misce. Mąkę oraz bułkę również przesyp do
osobnych misek.
Schabowe obtocz w mące orkiszowej,
jajku, a następnie w bułce tartej w taki sposób, aby panierka była równomierna.
Do głębszego garnka przełóż smalec
i zagrzej go do temp. 165 stopni.
Wypanierowane schabowe smaż na
smalcu, aż będą miały ładny i jednolity
złocisty kolor. Wyjmij, przełóż na ręcznik
papierowy.

Jak robimy
Szałot bawarski
Ziemniaki ugotuj w mundurkach. Ostudź.
Obierz ze skórki i pokrój w kostkę.
Boczek wędzony pokrój w kostkę i wytop na patelni, smaż tak długo, aż boczek
będzie chrupiący.
Chrupiące, ciepłe skwarki przełóż wraz
z wytopionym tłuszczem do pokrojonych
ziemniaków.
Dołóż pokrojone w drobną kostkę ogórki kiszone, musztardę, majonez oraz zsiekany koperek.
Całość wymieszaj, przypraw świeżo mielonym pieprzem oraz solą.
Podawaj na usmażonym na złocisty kolor schabowym. Koniecznie zapijaj dobrym
niemieckim piwem (oczywiście bezalkoholowym).

Smac z nego!
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Bentley

w garażu czy na…

Serce każdego fana automobilów bije szybciej,
gdy padają hasła: Carrera, Bugatti, Mercedes AMG czy
Bentley. Ale te nazwy budzą także wiele emocji u fanów
zegarmistrzostwa, ponieważ Carrerę czy Bugatti możemy mieć
również na nadgarstku!

nadgarstku?
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O

d zarania dziejów obserwujemy upływ czasu, doświadczamy go także osobiście,
jednak nadal nie mamy na
to zjawisko wpływu. Staramy się natomiast od dawna upływ czasu
kontrolować. Pierwsze urządzenia służące
do pomiaru czasu powstały już setki lat temu, a następnie ewoluowały, by od dużych
zegarów wieżowych, poprzez zegarki kieszonkowe, trafić na nasze nadgarstki w formie zegarków naręcznych. Chęć posiadania kontroli nad czasem jest pragnieniem
dla wielu ludzi równie silnym, jak potrzeba
rywalizacji, dlatego pierwsze urządzenia
służące do odmierzania odcinków czasu
powstały na potrzeby wyścigów… konnych. Mowa o chronografach, czyli znanych nam dziś powszechnie stoperach,
które także ewoluowały na przestrzeni lat,
a ogromny wpływ na ich rozwój i funkcjonalność miała także dynamicznie rozwijająca się branża motoryzacyjna.
Komercjalizacja motoryzacji nierozłącznie związana jest z branżą zegarmistrzowską, szczególnie w zakresie chronometrażu w sportach motorowych, cieszących
się od kilku dekad stale rosnącą popular-

PROFISTYL ŻYCIA
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nością. Historia współpracy świata motoryzacji i zegarmistrzostwa to temat na
osobną opowieść, a w niniejszym opracowaniu skupimy się wyłącznie na jej efektach. Serce każdego fana automobilów
bije szybciej, gdy padają hasła: Carrera,
Bugatti, Mercedes AMG czy Bentley. Na
dźwięk tych słów wyobraźnia podsuwa
nam obrazy pięknych, luksusowych samochodów, które stanowią obiekt marzeń wielu. Ale te nazwy budzą także emocje u fanów zegarmistrzostwa, ponieważ
Carrerę czy Bugatti możemy mieć również
na nadgarstku!

Heuer słusznie uznał, że będzie to też doskonała nazwa dla zegarka inspirowanego
motoryzacją. Czytelnego zegarka ze stoperem, łatwego do użycia także dla kierowców. Zapoczątkował on jedną z najbardziej popularnych kolekcji firmy, która do
dziś funkcjonuje jako filar marki TAG Heuer.
Firma TAG Heuer obchodzi w 2020 roku
160. urodziny. By uczcić tę wyjątkową rocznicę prestiżowa marka zegarmistrzowska
przygotowała specjalny model zegarka –
TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition. Wyprodukowano tylko 1860
sztuk, co stanowi odniesienie do roku powstania firmy.
Pierwowzorem jubileuszowego zegarka
jest bardzo ciekawy i udany model z 1963
roku. Współczesna, limitowana wersja
Carrera to nie tylko nazwa kultowego mo- chronografu oferowana jest w cenie okodelu Porsche, ale także kolekcji zegarków ło 30 tys. złotych.
stworzonej w 1963 roku przez firmę Heuer,
dziś znaną jako TAG Heuer. Na początku
lat 60. powstały zegarki ze stoperem, których nazwa nawiązywała do amerykańsko-meksykańskich wyścigów Carrera Panamericana uchodzących za wyjątkowo Czy miłośnikom motoryzacji trzeba przedtrudne i niebezpieczne. Carrera oznacza stawiać firmę Bugatti? Pytanie retoryczne.
w języku hiszpańskim drogę, wyścig. Jack Ettore Bugatti ponad 100 lat temu stworzył

TAG Heuer Carrera

Parmigiani Fleurier –
Bugatti Super Sport

markę, która dziś jest synonimem samochodów o ultrawysokich osiągach, znanych ze swojego piękna i wielu zwycięstw
na torach wyścigowych. Przedstawić warto natomiast wyjątkowy zegarek Bugatti
Super Sport luksusowej manufaktury zegarkowej Parmigiani Fleurier.
Współpraca obu firm zaczęła się w 2004
roku, kiedy powstał pierwszy model zegarka Bugatti Type 370. Sześć lat później
miał premierę Bugatti Super Sport – zegarek, który niekonwencjonalnym wyglądem
koperty nawiązuje do kształtów karoserii
samochodów Bugatti, a założony na rękę,
dzięki umiejscowieniu tarczy, ma umożliwić odczyt czasu bez konieczności odrywania dłoni od kierownicy.
Model ten otrzymał miano „najszybszego zegarka na świecie”, w dniu premiery
znajdował się bowiem na nadgarstku kierowcy wyścigowego Bugatti, który przeW momencie premiery każdy z 25 egkroczył linię mety z prędkością 431 km/h. zemplarzy kosztował ponad 100 tys. złoRównie imponująca co sam zegarek jest tych.
jego cena, wynosząca ponad milion złotych.

IWC Schaffhausen
Ingenieur Automatic
Edition „AMG GT”
„Nie ma jazdy bez gwiazdy” – zapewne ten
slogan zna każdy miłośnik samochodów
marki Mercedes-Benz. Jazda autami tego
niemieckiego producenta dostarcza jeszcze większych emocji, kiedy mamy do czynienia z modelami w wersjach AMG (nie
mam tu na myśli wersji z pakietem wizualnym). Tworzenie samochodów o wysokich
osiągach i zegarków o nieprzeciętnych parametrach ma ze sobą wiele wspólnego:
opiera się na zaawansowanych technologicznie materiałach, najwyższej klasy
inżynierii i ciągłych innowacjach. Start
współpracy firm to 2004 rok. W 2010 roku Mercedes-Benz zaprezentował samochód SLS AMG, a w 2014 model ten znalazł
godnego następcę – Mercedesa AMG GT.
W 2015 roku, w dowód uznania dla tego arcydzieła inżynierii motoryzacyjnej,
firma IWC Schaffhausen wprowadziła na
rynek limitowany do zaledwie 25 egzemplarzy model Ingenieur Automatic Edition
„AMG GT”. Jest to pierwszy na świecie zegarek z kopertą wykonaną z litej ceramiki z węglika boru. To obecnie najtwardsza
dostępna ceramika – twarda jak diament
i lekka jak aluminium.
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Breitling Premier Bentley
Centenary Limited Edition

Historia współpracy między producentem
zegarków Breitling i brytyjskim producentem luksusowych samochodów Bentley
Motors sięga 2002 roku, kiedy to marka
Bentley zleciła firmie Breitling zaprojektowanie zegara pokładowego do pierwszego pojazdu Continental GT. Każdy szczegół tego niezrównanego grand tourera
odzwierciedlał jakość, luksus i osiągi charakterystyczne dla firmy Bentley. To był
początek ważnego dla obu marek partnerstwa, które trwa do dziś.

Efektem tego partnerstwa są także regularnie tworzone serie zegarków naręcznych. Jednym z nich jest model Breitling
Premier Bentley Centenary Limited Edition, mający kopertę wykonaną z 18-karatowego czerwonego złota oraz brązowy,
pikowany pasek ze skóry cielęcej, którego
wzór i szwy inspirowane są luksusowymi
siedzeniami samochodu Bentley.
Połączenie z producentem samochodów jest również podkreślone przez zastosowanie unikalnej, brązowej tarczy wykonanej z wiązu, inspirowanej drewnianą
deską rozdzielczą kultowego Bentleya Blowera z 1929 roku. Na lewej stronie koperty
umieszczona jest dodatkowo grawerowana tabliczka „Bentley”, inspirowana również projektem deski rozdzielczej Blowera.
Cena zegarka wynosi około 120 tys. złotych, jest więc wręcz okazyjna w stosunku do ceny auta.
…
Przedstawione wyżej modele zegarków
to oczywiście zaledwie kilka przykładów
z całej gamy stworzonych i nadal powstających, fascynujących czasomierzy łączących świat zegarmistrzostwa oraz motoryzacji. Dwa światy, które cenią te same
wartości: funkcjonalność, precyzję i osiągi, najwyższą jakość wykonania, ciągłe
przekraczanie granic i ponadczasowe
piękno.

MACIEJ KOPYTO
redaktor naczelny magazynu
oraz portalu „Zegarki i Pasja”,
www.zegarkiipasja.pl.
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COVIDOWY
TRENING

1. Pompki
– Przy pomocy krzeseł możesz
wykonać różne wariacje pompek
– Łatwiejsza wersja to
pompki głową w górę
– Trudniejsza głową w dół

Trening do wykonania w domu przy użyciu przedmiotów
codziennego użytku to doskonałe rozwiązanie, kiedy
siłownie i kluby fitness są zamknięte. Dbaj o formę pomimo
pandemii oraz wzmacniaj swój układ odpornościowy.

2. Przysiady

Trening został przygotowany przez Tobiasza Witka
oraz Łukasza Krawczyka ze Studia GTS w Katowicach.
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– Pierwsza seria w szerokim rozkroku
– Druga w wąskim
– Aby utrudnić ćwiczenie,
możesz użyć taśm oporowych
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3. Zakroki

5. Unoszenie bioder

– Do wykonania tego ćwiczenia
możesz użyć kanapy lub krzesła
– Wyprostuj plecy
– Schodź tak nisko, aż poczujesz
podłoże pod kolanem

– Połóż się na podłodze, ale stopy
pozostaw na podwyższeniu
– Unoś biodra tak wysoko, jak potrafisz

6. Krzesełko
– Zaprzyj się plecami o ścianę
– W stawach kolanowych
zachowaj kąt 90 stopni
– Dla utrudnienia możesz
podnieść jedną z nóg
– Wytrzymaj w tej pozycji 30 sekund.

4. Odwrotne pompki
– Do tego ćwiczenia wykorzystaj
tapczan oraz krzesło
– Patrz przed siebie, ściągnij łopatki
– Schodź nisko, tak aby w stawie
łokciowym osiągnąć kąt 90 stopni
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KAŻDY CZAS
JEST DOBRY
TM Parts jest najmłodszą hurtownią w sieci ProfiAuto. Otwarto ją przy ul. Ogrodowej 1 w Legnicy w sierpniu, kiedy wszyscy szykowali się do kolejnej fali koronawirusa. – Jeśli masz dobry pomysł i realizujesz go z pasją, to każdy czas jest dobry –
mówi współwłaściciel firmy Tomasz Orzechowski.

P

omysł zrodził się w trzy tygodnie. Pracowaliśmy z moim
wspólnikiem Marcinem Nowakowskim w hurtowni motoryzacyjnej. Ale po dziewięciu latach
odczuwaliśmy potrzebę radykalnej zmiany, pójścia na swoje. Usiedliśmy, przegadaliśmy temat i postanowiliśmy otworzyć
swoją firmę – wspomina.
Obaj świetnie znają branżę i rynek motoryzacyjny. Zatrudnili sześć osób, wszystko to pracownicy z poprzedniej firmy. Pan
Marcin zajął się sprzedażą, Tomasz – zarządzaniem firmą.
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W dwa tygodnie znaleźli lokal, który ma
300 metrów kwadratowych. Na półkach leży już towar za 700–800 tys. złotych. I od
razu zaczęli współpracę z siecią ProfiAuto.
– Zadecydowała o tym dostępność części, sprawna logistyka, dobre rozwiązania marketingowe – mówi Marcin Nowakowski. – Jako partner ProfiAuto możemy
zaoferować najszerszą ofertę części samochodowych w Legnicy, zarówno tych
oryginalnych, jak i zamienników w różnych
cenach. Współpraca umożliwia nam stałą
dostępność większości asortymentu oraz
możliwie szybkie sprowadzenie dla ser-

wisów samochodowych nawet nietypowych elementów.
Firma zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów do samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli. Ma szeroką gamę produktów wiodących firm (m.in. LUK,
FAG, Lemforder, INA, Bosch i wielu innych).
W ofercie są części zamienne, części oryginalne, oleje i płyny, filtry, akumulatory, akcesoria samochodowe, wyposażenie warsztatowe. Od razu wprowadzili też markę
ProfiPower.
– To strzał w dziesiątkę. Klienci na coś takiego czekali – mówi pan Tomasz.
WWW.PROFIAUTO.PL

Ich głównym odbiorcą są warsztaty samochodowe, ale ponieważ lokalizacja jest
bardzo dobra, nie narzekają na sprzedaż
detaliczną.
– Szukamy kolejnych pracowników. Musimy przyjąć przedstawiciela handlowego i dwóch kierowców, bo obecna załoga
już nie daje rady z zamówieniami – dodaje pan Tomasz.
Praca w firmie zajmuje im mnóstwo czasu, ale muszą go znaleźć także dla rodziny.
Tym bardziej, że panu Marcinowi urodzi się
niebawem dziecko, a ma już 9-letniego syna Nikodema. Nie zaniedbuje też aktywności fizycznej. Od 15 lat trenuje zapasy, od
dwóch jujitsu. Jest byłym młodzieżowym
mistrzem Polski, zajął też trzecie miejsce
w Pucharze Polski seniorów.
Pan Tomasz również aktywnie spędza
czas z żoną Dorotą i 13-letnim synem Dawidem. – Weekend to dla nas dzień dla rodziny. Staramy się w tym czasie nie odbierać służbowych telefonów, nie podchodzić
do komputera – zaznacza.
Co wyróżnia hurtownię motoryzacyjną TM PARTS?
– Atrakcyjne warunki współpracy dla
odbiorców hurtowych, konkurencyjne ceny, fachowa pomoc w doborze części samochodowych – wylicza jeden z klientów
warsztatu.
Od lewej: Marcin Nowakowski i Tomasz Orzechowski
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MOTOTRONIK

STAWIAMY NA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Wszystko da się naprawić. Ograniczają nas tylko poświęcony czas oraz
opłacalność. – Z takiego założenia wychodzi Tomasz Sztorc, właściciel serwisu
Mototronik w Niedomicach koło Tarnowa.

C

zęsto ma styczność z sytuacjami, gdy inne warsztaty bezradnie rozłożyły ręce, i słyszy od
klientów: „Nie wiem, czy da się
jeszcze coś zrobić. Ten samochód jest chyba nie do naprawy”.
– Podchodzę do tego z dużym zaciekawieniem, żeby ustalić, gdzie jest problem.
Wszystko da się naprawić, to tylko kwestia pieniędzy i czasu. Rzeczy, które zostały stworzone przez człowieka, muszą
dać się naprawić – mówi.
Pan Tomasz z wykształcenia jest robotykiem, a elektronikiem z krwi i kości – jak sam
o sobie mówi. Dlatego jego firma Mototronik stawia na nowoczesne technologie.
– Od dwunastu lat specjalizujemy się
w indywidualnym strojeniu silnika, czyli,
popularnie mówiąc, chip tuningu. Dzięki
doświadczeniu nabytemu na przestrzeni
wielu lat oraz setkom wystrojonych i naprawionych silników możemy zaoferować
usługę podnoszenia mocy silnika. Polega
ona na zmianie parametrów pracy silnika w elektronicznej jednostce sterującej,
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co umożliwia odblokowanie fabrycznych
rezerw mocy. Każdy samochód jest u nas
poddany rzetelnemu procesowi weryfikacji stanu jeszcze przed wjazdem na hamownię, aby określić, czy nadaje się do
takiego zabiegu, a następnie bez wyjątku indywidualnie modyfikowany. Usługa
nie tylko zwiększa dynamikę oraz komfort
jazdy, ale również pozwala osiągnąć niższe
zużycie paliwa, co potwierdzają nasze testy i co możemy zagwarantować.
Kolejna ważna specjalizacja to doposażanie samochodów.
– Nasz region to zagłębie aut z USA.
Zdarza się, że klient, oprócz standardowego dostosowania samochodu do wymogów europejskich, życzy sobie montażu kamery cofania, elektrycznych foteli
czy innych opcji, które występują w bliźniaczym nadwoziu, jakie montuje producent danej marki. Jesteśmy w stanie doposażyć każde auto z grupy Audi, VW, Seat,
Skoda, BMW, Mini, nie tylko amerykańskie,
ale i europejskie, we wszystko, co oryginalnie oferuje producent – wyjaśnia.

Obecnie Mototronik jest partnerem sieci ProfiAuto Serwis, która zrzesza profesjonalne autoserwisy z całej Polski, otrzymał Certyfikat ProfiAuto Serwis oraz jest
autoryzowanym centrum hamulcowym
ATE CONTINENTAL.
– Mamy trzy stanowiska pracy, w tym
jedno do pomiaru mocy samochodu na
hamowni. Klienci mogą skorzystać z aplikacji ProfiAuto Pay, używamy oprogramowania warsztatowego PAS24, stosujemy
też rekomendowany przez ProfiAuto Serwis program odbioru odpadów – mówi
pan Tomasz.
Oprócz indywidualnego strojenia silnika i doposażania aut Mototronik oferuje również:
– diagnostykę, programowanie oraz naprawę podzespołów elektronicznych
pojazdów,
– pomiar na nowoczesnej hamowni obciążeniowej 4×4 DYNOPROJECT, która jest obecnie najlepszą hamownią
obciążeniową na rynku, co gwarantuje bardzo precyzyjne pomiary mocy
i momentu obrotowego silnika,
– usługi elektroniki pojazdowej,
– obsługę serwisową,
– mechanikę samochodową.
– Wszystkie usługi dostępne są w ofercie door to door i kierujemy je zarówno do
klientów indywidualnych, jak i firm. Gwarantujemy zawsze wysoką jakość usług
oraz indywidualne podejście do każdego
problemu. Pracujemy na oryginalnym autoryzowanym oraz certyfikowanym sprzęcie przeznaczonym do naprawy nowoczesnych systemów elektronicznych i innych
w samochodach osobowych oraz dostawczych – zaznacza Tomasz Sztorc.

O możliwościach serwisu świadczą zdobyte doświadczenie, szkolenia, dyplomy oraz
samochody stojące na stanowiskach, np. Audi e-tron, który miał premierę zaledwie kilka
miesięcy temu. Klient sprowadził go z USA
i dostarczył na kompleksową konwersję na
rynek europejski do pana Tomasza. Autoryzowane serwisy nie chcą wykonywać takich
zmian, zresztą nie mają możliwości. Ograniczają je nie tylko przepisy, ale i odgórne wytyczne nałożone przez koncern.
– Specjalizujemy się w markach Audi
oraz BMW, dlatego trafia ich do nas dużo.
Ale samochody elektryczne, jak e-tron,
czy hybrydowe to przyszłość motoryzacji. Musimy umieć je naprawiać, nie możemy stać w miejscu, bo to jakby się cofać o dwa kroki. Cała motoryzacja zmienia
się bardzo dynamicznie, trzeba ciągle się
szkolić w najnowszych technologiach –
zaznacza właściciel serwisu.
Warsztat mieści się w Niedomicach przy
ul. Długiej 36. Wcześniej, przez sześć lat,
znajdował się w garażu przy domu, z jednym stanowiskiem.
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LISTA NASZYCH PARTNERÓW
DOLNOŚLĄSKIE
Bielawa AUTO EXPERT Parkowa 14, 78 264 10 20, expert‑24.pl
Bogatynia ZAWODNY Kościuszki 30C, 75 774 10 06,
zawodny‑profiauto.pl
Bolesławiec ZAWODNY Dolne Młyny 34b, 75 734 69 72,
zawodny‑profiauto.pl
Dzierżoniów AUTO EXPERT Świdnicka 38, 74 830 19 52,
expert‑24.pl
Głogów AUTO CZĘŚCI LIPIEC Kościuszki 16, 76 834 06 46,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Jelenia Góra PROFI 4 CARS Jana Sobieskiego 47, 75 61 05 487,
profi4cars.pl
Legnica TM PARTS Ogrodowa 1, 501 442 789
Lubań ZAWODNY Zgorzelecka 18a, 75 721 61 17,
zawodny‑profiauto.pl
Lubin KOT‑ CAR Bolesławiecka 1, 76 746 09 10,
czescisamochodowe.lubin.pl
Milcz AUTO – MAR MAREK PŁÓKARZ Piłsudskiego 5A/4,
513 100 053, auto‑mar.pl
Oleśnica AUTO MIX Rzemieślnicza 11a, 71 398 59 51, automixsc.pl
Polkowice MOTO RABAT Dąbrowskiego 1i, 531 287 919
Siechnice AUTO‑ CENTRUM Opolska 30, 571 808 543,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Strzelin AUTO‑ CENTRUM Dzierżoniowska 16c, 71 782 86 31,
autocentrum‑matusiewicz.pl AUTO‑ CENTRUM Kopernika 13,
71 786 41 36, autocentrum‑matusiewicz.pl
Syców AUTO MAR PŁÓKARZ Mickiewicza 25, 515 142 837,
auto‑mar.pl
Świdnica AUTO‑ CENTRUM Kliczkowska 35, 74 852 34 26,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Trzebnica PHU AUTOCRAFT Milicka 31, 71 387 02 66,
autocraft.net.pl
Twardogóra AUTO–MAR Marek Płókarz Leśna 1, 517 191 291,
auto‑mar.pl
Wałbrzych AUTO CZĘŚCI KOMAR Kombatantów 2,
53 279 87 68, autoczescikomar.pl
Wrocław CAR‑ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02, 88 898 97 77,
car‑zone.pl
Zgorzelec ZAWODNY Batorego 1a, 75 641 08 84,
zawodny‑profiauto.pl
Zgorzelec REMI Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e, 75 721 00 51
Złotoryja SIEMIENIEC Legnicka 1, 76 878 19 50, 66 863 61 99,
siemieniec‑zlotoryja.pl
KUJAWSKO ‑ POMORSKIE
Brodnica AUTO COMPLEX 18 Stycznia 34, 56 649 86 69,
autocomplex.eu
AUTO COMPLEX Wybickiego 3, 56 649 87 69, autocomplex.eu
Chełmno ARMAR Łunawska 2, 56 686 96 56, phuarmar.pl
Chełmża AUTO ‑ MAR Sienkiewicza 5, 56 675 26 73,
auto‑mar.com.pl
Grudziądz MOTO JACK Szosa Toruńska 13/15, 564644992
Inowrocław EURO‑ HURT Stanisława Kiełbasiewicza 9a,
52 353 03 41, eurohurt.eu
Janikowo EURO‑ HURT Klonowa 1c, 52 302 01 00, eurohurt.eu
Świecie ARMAR Cukrowników 3, 72 663 10 00, phuarmar.pl
Toruń AUTO-MAR Antczaka 58, 56 657 55 99, auto‑mar.com.pl
AUTO-MAR Grudziądzka 140, 56 657 55 98, auto‑mar.com.pl
Tuchola AUTO-STREFA Słoneczna 1, 52 334 17 51,
autostrefa‑profi.pl
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Wąbrzeźno ARMOT Wolności 4, 56 688 01 70, armotparts.pl
Włocławek AUTO‑AREX Słoneczna 13, 54 234 69 79, autoarex.pl
LUBELSKIE
Biała Podlaska MARKO al. Warszawska 111, 83 343 14 18,
marko.bt.pl
MAX‑AUTO Narutowicza 8a, 83 343 19 98, max‑auto.com.pl
Chełm MARKO Kolejowa 35, 82 565 25 89, marko.bt.pl
MOTO‑ GAMA Hrubieszowska 102, 82 564 86 14,
motogama‑profi.pl
Włodawa MARKO Korolowska 71, 82 572 14 37, marko.bt.pl
LUBUSKIE
Drezdenko TEMA Aleja Piastów 4, 602 755 155, tema.gorzow.pl
Gorzów Wlkp. TEMA Podmiejska 18, 95 725 75 05, tema.gorzow.pl
Kostrzyn TEMA Sucharskiego 19, 95 781 03 02, tema.gorzow.pl
Międzyrzecz AUTO ‑JAREX ks. Skargi 6, 50 160 52 28,
autojarex.pl
Nowa Sól ZAWODNY os. Konstytucji 3‑go Maja 28f, 68 352 49 30,
zawodny‑profiauto.pl
Skwierzyna AUTO ‑JAREX Mostowa 16, 95 717 62 00, autojarex.pl
Sława AUTO CZĘŚCI LIPIEC Powstańców Śląskich 21,
60 782 09 00, auto‑czesci‑lipiec.pl
Sulechów TEMA Żwirki i Wigury 2c, 538 558 270, tema.gorzow.pl
Sulęcin TEMA Emilii Plater 13, 532 465 216, tema.gorzow.pl
Świebodzin AUTO ‑JAREX gen. Władysława Sikorskiego 30,
51 258 43 96, autojarex.pl
Zielona Góra AUTO CZĘŚCI LIPIEC Ogrodowa 32,
60 906 06 60, auto‑czesci‑lipiec.pl
AUTO CZĘŚCI LIPIEC Trasa Północna 23, 51 969 66 21,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Żagań AUTO CZĘŚCI LIPIEC Józefa Piłsudskiego 45B,
51 149 84 93, auto‑czesci‑lipiec.pl
ZAWODNY Jana III Sobieskiego 12/1A, 88 105 47 78,
zawodny‑profiauto.pl
Żary MOTO‑ FART Moniuszki 33, 68 374 09 44, moto‑fart.pl
ŁÓDZKIE
Bełchatów LEMAR BIS Czapliniecka 31, 44 633 06 31,
lemarbis.com.pl
Łęczyca AUTO‑ NOVA CZĘŚCI DO SAMOCHODU
PRZEMYSŁAW NOWAK K. Odnowiciela 13, 24 721 34 68,
auto‑nova.pl
Łódź 4CARS Wróblewskiego 90/92, 42 205 97 20, 4carslodz.pl
GABRIELMOTOPARTS Gabriel Łubisz Obywatelska 103,
42 253 73 35, gabrielmotoparts.com
WAZCAR Wojska Polskiego 190, 42 616 17 50, wazcar.pl
WAZCAR Milionowa 23, 42 616 17 50, wazcar.pl
Opoczno PROFI CARS Inowłodzka 22E, 44 155 64 98, profi‑cars.pl
Pabianice WAZCAR gen. W. Sikorskiego 30/32, 42 215 50 30,
wazcar.pl
Piotrków Trybunalski 4CARS Próchnika 2, 44 715 50 10, 4cars.pl
Wieluń Z.U.H. AUTO‑ CZĘŚCI PATACZ Staszica 48,
43 843 95 70, patacz‑czesci.pl
LEMAR BIS Warszawska 44a, 43 843 41 41, lemarbis.com.pl
MAŁOPOLSKIE
Brzeźnica AUTO ‑ MOTO ‑VALDI Kalwaryjska 17, 33 879 20 26,
autoczescivaldi.pl
Gorlice AMIBO Reymonta 12, 18 352 70 87, amibo.com.pl

Kraków VAKKO Jugowicka 6, 12 262 21 95, vakko.pl
Kraków‑Zielonki AUTO CZĘŚCI HURT‑ DETAL
CYGANEK Malinowa 1, 12 415 20 64, autoczescizielonki.pl
Krynica‑Zdrój CAREX 1 J.I. Kraszewskiego 165, 18 472 40 20,
carex.auto.pl
Limanowa LIM CARS Kościuszki 27, 18 337 57 67, lim‑cars.pl
LIM CARS Krakowska 67a, 66 615 62 09, lim‑cars.pl
Mszana Dolna CAREX NR 1 Orkana 5, mszana@carexnr1.pl,
carex.auto.pl
Nowy Sącz CAREX NR 1 Klasztorna 45A, 18 414 88 68, carex.auto.pl
Oświęcim DARMA Kolbego 7, 33 848 55 99, darma.com.pl
Rogoźnik BIELA STARE BYSTRE os. Za Torem 12a,
18 265 59 00, biela.auto.pl
Skawina AUTO ‑ MOTO ‑VALDI Krakowska 85b, 12 276 82 35,
autoczescivaldi.pl
Tarnów MYTNIK Krakowska 234, 14 627 16 00, mytnik.com.pl
Zakopane AUTO MOTO HANDEL Chramcówki 3,
18 200 02 60, motorybka.pl
MAZOWIECKIE
Chotomów JARO‑ FILTR Piusa XI 30a, 693 913 002, jarofiltr.pl
Garwolin CARTEX Targowa 66, 25 682 64 38, cartexsklep.pl
Góra Kalwaria CARTEX Wyszyńskiego 13, 22 727 31 52,
cartexsklep.pl
Grójec MOTORESZKA ks. Piotra Skargi 29b, 663 163 888,
motoreszka.pl
Łaskarzew CARTEX Garwolińska 17, 25 684 61 03, cartexsklep.pl
Łosice AUTO KUCEWICZ Piłsudskiego 18, 83 357 32 30,
autokucewicz.pl
Maków Maz. INTER AUTO Przasnyska 77, 29 717 12 76,
interauto‑czesci.pl
Mińsk Mazowiecki CARTEX Boczna 11, 25 756 52 17,
734 404 857, cartexsklep.pl
Mława AUTO PARTS Płocka 124, 23 654 54 13, autoparts‑mlawa.pl
Pilawa CARTEX Letniskowa 1, 25 685 67 70, cartexsklep.pl
Płock AUTKO CZĘŚCI SAMOCHODOWE Przemysłowa 7,
24 366 88 78, autko.com.pl
Pruszków JARO‑ FILTR Janusza Korczaka 5, 515 405 725, jarofiltr.pl
Przasnysz INTER AUTO Leszno 6A, 29 766 67 00,
interauto‑czesci.pl
Pułtusk INTER AUTO Tadeusza Kościuszki 179, 23 692 03 17,
interauto‑czesci.pl
Radom EKONAFT Tartaczna 25, 48 362 73 62, ekonaft.com.pl
Radzymin JARO‑ FILTR Jana Pawła II 75, 609 514 004, jarofiltr.pl
Tłuszcz JARO‑ FILTR Tadeusza Kościuszki 17, 500 221 210, jarofiltr.pl
Warszawa JARO‑ FILTR Mechaników 12c, 22 510 10 20, jarofiltr.pl
Warszawa-Wesoła JARO‑ FILTR Fabryczna 14, 609 514 002,
jarofiltr.pl
OPOLSKIE
Głogów AUTO CZĘŚCI MORAWIEC 3 Maja 4A, 72 635 33 83
Głubczyce BOLE PAWEŁ DERKOWSKI Kręta 4,
77 543 22 10, derkowski.eu
Kędzierzyn‑Koźle TD AUTO Konstantego Damrota 28,
60 511 96 25
Kietrz CARTEL FHU Niepodległości 33, 77 485 59 35, cartel.biz.pl
Namysłów AUTO‑ CENTER Reymonta 6c, 77 410 70 75,
autocenter‑namyslow.pl
Namysłów AUTO‑ CENTER Stawowa 2, 77 410 59 80,
autocenter‑namyslow.pl
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Nysa AUTO MOTO EXPERT Podolska 20, 57 000 51 41,
autocenter‑namyslow.pl
PODKARPACKIE
Boguchwała FULL CAR Lutoryż 441, 17 871 53 54, fullcar.com.pl
Jarosław INTER‑AUTO Zamojska 10, Szówsko, 16 623 00 93,
inter.auto.pl
Kolbuszowa MOTORES Rzeszowska 12, 17 583 88 38, motores.pl
Lubaczów MOTO FAN abp. E. Baziaka 11, 53 484 99 99,
automotofan.com
Łańcut MOTORES Podzwierzyniec 78, 66 882 48 31, motores.pl
Miłocin FULL CAR Miłocin 296, 17 852 81 90, fullcar.com.pl
Narol MOTO FAN Warszawska 38, 53 510 22 24, automotofan.com
Niebylec FULL CAR Pawilon 4, 17 276 01 01, fullcar.com.pl
Przemyśl MOTO FAN Mickiewicza 65a, 16 676 05 50,
automotofan.com
Radymno MOTO FAN Budowlanych 1, 533 748 000,
automotofan.com
Rzeszów MOTORES Mikołaja Reja 13, 17 864 22 71, motores.pl
MOTORES Podkarpacka 55, 17 860 04 77, motores.pl
Sanok MOTORES Jana Pawła II 59, 13 464 78 72, motores.pl
Sokołów Młp. FULL CAR pl. św. Jana, 17 771 28 60, fullcar.com.pl
Stalowa Wola AUTO EXPRESS al. Jana Pawła II 92,
15 844 51 52, auto‑express.net.pl
Tajęcina MOTORES Tajęcina 110a, 17 864 22 77, motores.pl
Tarnobrzeg HURT DETAL Dekutowskiego 7, 15 823 38 61,
mwdyl.pl
PODLASKIE
Augustów AUTO MOTO CENTRUM Mostowa 30,
87 643 45 64, amcentrum.pl
AUTO ‑ MICHAŚ Kilińskiego 5, 87 643 74 55, automichas.pl
Białystok POLAMEL Wysockiego 51, 85 653 89 22, polamel.com.pl
POLAMEL Handlowa 7, 85 746 10 72, polamel.com.pl
Dąbrowa Białostocka AUTO ‑ MICHAŚ 1000‑lecia Państwa
Polskiego 34, 88 898 90 81, automichas.pl
Siemiatycze MARKO Pałacowa 12, 85 655 40 66, marko.bt.pl
Suwałki POLAMEL Przytorowa 19, 87 506 50 50, polamel.com.pl
POMORSKIE
Brusy MOTO‑ GAWIN Kalwaryjna 10a, 609 543 682, motogawin.pl
Bytów DAN‑ CAR Przemysłowa 40, 59 721 24 80, dancar.pl
Dzierzgoń AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Zawadzkiego 10b,
662 069 571, czesci‑woznicki.pl
Gdańsk KM AUTO CZĘŚCI Barniewicka 44, 58 719 66 06,
km.auto.pl
KM AUTO CZĘŚCI Miałki Szlak 26, 50 489 60 77, km.auto.pl
Kościerzyna ATRO Wojska Polskiego 5a, 58 686 62 05, atro.com.pl
Kwidzyn AUTO ‑ CZAR Spacerowa 7, 55 279 42 60, autoczar.pl
Lębork MOTO Gosz Traugutta 3, 50 120 26 23, motogosz.pl
Luzino AUTO‑ LIEDER Narcyzowa 50a, 58 736 13 66, autolieder.pl
Prabuty AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Legionów 3A,
668 058 747, czesci‑woznicki.pl
Pruszcz Gdański BIG‑ MOT Grunwaldzka 107, 58 692 14 99,
bigmot.pl
Puck AUTO‑ LIEDER Swarzewska 25A, 58 774 30 23, autolieder.pl
KOWALSKI Sychty 1, 58 673 00 05, kowalski‑hurt.pl
Reda KM AUTO CZĘŚCI Obwodowa 117, 50 489 59 83,
km.auto.pl
Sierakowice MAWW Dworcowa 1, 58 681 60 16, maww.pl
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Starogard Gdański MOTO JACK Norwida 2, 58 562 53 87
MOTO JACK Wł. Jagiełły 2, 58 563 03 35
Stegna KM AUTO CZĘŚCI Gdańska 17, 55 247 64 39,
www.km.auto.pl
Tczew MOTO JACK 30 Stycznia 53A, 58 531 04 28
Wejherowo AUTO‑ LIEDER Gdańska 146, 58 672 56 03,
autolieder.pl
Władysławowo KOWALSKI Stoczniowców 14, 58 674 22 55,
kowalski‑hurt.pl
Żukowo LDJ MAGROS Gdyńska 43b, 58 681 74 66, magros‑auto.pl
ŚLĄSKIE
Bielsko‑Biała DARMA Karpacka 22, 33 444 50 50, darma.com.pl
Chorzów JADAR AUTO 3 Maja 157, 32 246 01 26 722 104 104,
jadar‑auto.pl
Częstochowa ARKO Bardowskiego 46/56, 34 366 18 03, arko.net.pl
Dąbrowa Górnicza AUTO‑ PARTS Majewskiego 220a, 32 764
05 47, auto‑parts.pl
Godów MROAUTO 1 Maja 23, 32 476 56 09, mroauto.pl
Gumna DARMA Nad Stawem 2, 33 858 84 44, darma.com.pl
Istebna DARMA Istebna 1241, 33 471 17 30, darma.com.pl
Jastrzębie‑Zdrój DARMA Podhalańska 15a, 32 473 24 22,
darma.com.pl
Katowice ABAK MOTO Warzywna 9, 32 202 15 55, abak‑moto.pl
Lubliniec HENEL AUTO ‑ CZĘŚCI Skłodowskiej 57a,
34 351 31 14, henel.com.pl
Orzesze JADAR AUTO Katowicka 17, 32 322 28 30, jadar‑auto.pl
Pszczyna DARMA Słowackiego 61, 32 447 04 60, darma.com.pl
GO‑WEST Uzdrowiskowa 4a, 32 750 57 40, go‑west.ig.pl
Racibórz BOLE Paweł Derkowski pl. Wolności 1, 32 414 03 07,
derkowski.eu
Rogów MROAUTO Raciborska 69a, 32 451 24 08, mroauto.pl
Rybnik DARMA Prosta 135B/2, 32 421 08 68, darma.com.pl
Skoczów DARMA Krzywa 4, 33 853 49 37, darma.com.pl
Tarnowskie Góry X‑TECH Gliwicka 98, 697 740 715, x‑techauto.pl
Tychy DARMA Paprocańska 72, 729 053 224, darma.com.pl
DATA AUTO Mikołowska 60, 32 329 81 00 wew. 21, data.com.pl
DATA AUTO Dąbrowskiego 27, 32 327 60 41, data.com.pl

Kisielice AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI aleja Wojska Polskiego 7A,
600 977 149, czesci‑woznicki.pl
Lidzbark AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3, 608 809 187,
czesci‑woznicki.pl
Olecko AUTO‑ REFLEX Kamienna 1B, 87 520 01 11, autoreflex.pl
Olsztyn PROFI Automotive Lubelska 36, 53 332 59 71,
profiautomotive.pl
Rozogi MACIEJ PARZYCH DYSTRYBUCJA CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH Rynek 1, 89 722 66 99, parzychauto.pl
Susz AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Stare Miasto 20, 782 494 100,
czesci‑woznicki.pl
Szczytno MACIEJ PARZYCH DYSTRYBUCJA CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH Bohaterów Westerplatte 3, 89 624 01 23,
parzychauto.pl
Zalewo AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Żeromskiego 26/3,
881 057 280, czesci‑woznicki.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kielce MOTOART Tarnowska 18, 41 362 22 22, motoart.com.pl
Ostrowiec Świętokrzyski POLSAD Kilińskiego 35a,
41 247 91 00, autocentrum.ostrowiec.pl
POLSAD Żabia 34, 41 247 96 20, autocentrum.ostrowiec.pl
Skarżysko‑Kamienna IZJ‑AUTO Norwida 19, 41 252 02 82,
izjauto.pl
Staszów RD DYL Świerczewskiego 11, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
RD DYL Towarowa 30a, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl

WIELKOPOLSKIE
Buk FIRMA BILIŃSKA Katarzyna Bilińska‑Kaus Dobieżyńska 60,
61 894 96 81, automotosklep.com
Czarnków TEMA Ogrodowa 23, 538 553 493, tema.gorzow.pl
Gniezno ARMICAR Grunwaldzka 6, 61 423 74 80, armicar.pl
Grabów M‑ MOT Klasztorna 11B, 62 738 57 98, m‑mot.pl
Grodzisk Wlkp. MAXOIL Gorzelniana 4a, 61 444 53 54, maxoil.pl
Jarocin M‑ MOT Wojska Polskiego 55, 62 738 57 83, m‑mot.pl
Kalisz M‑ MOT Obozowa 3, 62 738 57 86, m‑mot.pl
Kępno M‑ MOT Rzeźnicka 14, 62 738 57 85, m‑mot.pl
Koło AUTO CZĘŚCI‑AD MARCINIAK Powiercie Kolonia 3J,
63 261 53 07, admarciniak.eu
Konin BANASZAK & BANASZAK AUTO CZĘŚCI
Dąbrowskiego 22a, 63 244 15 39, 63 240 60 43, banaszak.konin.pl
Krotoszyn M‑ MOT Bolewskiego 25, 62 738 57 87, m‑mot.pl
Kostrzyn Wielkopolski MOTO ‑ CAR Okrężna 18, 61 639 47 25,
moto‑car.net
MOTO ‑ CAR Półwiejska 1, 60 522 28 01, moto‑car.net
Międzychód TEMA gen. Sikorskiego 37 A, 95 725 60 10,
tema.gorzow.pl
Odolanów M‑ MOT Kaliska 17, 62 738 57 82, m‑mot.pl
Ostrów Wlkp. M‑ MOT Dworcowa 16a, 62 738 57 80, m‑mot.pl
M‑ MOT Wrocławska 93f, 62 738 16 00, m‑mot.pl
Ostrzeszów M‑ MOT pl. Stawek 6, 62 738 57 89, m‑mot.pl
Piła JARG ‑ MOT Philipsa 2, 67 213 50 17, jargmot.pl
Pleszew M‑ MOT Ogrodowa 1, 62 742 32 33, m‑mot.pl
Poznań AKTYW Kopanina 20, 61 839 15 55, aktyw.pl
SAROS Kopanina 109, 61 868 50 65, saros.com.pl
Przeźmierowo SAROS Krańcowa 6c, 61 652 41 07, saros.com.pl
Szamotuły MOKAR Sportowa 30, 61 292 70 71, mokar.pl
Turek AUTO MARKET Kaliska 85, 50 332 32 32, amturek.pl

WARMIŃSKO‑ MAZURSKIE
Biskupiec AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Lipowa 2, 608 521 173,
czesci‑woznicki.pl
Ełk UNICAR Śląska 1, 87 621 60 29
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73,
autolech.net
Gołdap AUTO REFLEX Kolejowa 4, 790 575 151, autoreflex.pl
Iława AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kościuszki 4/2, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Wiejska 2B, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE
Koszalin MS AUTO Szczecińska 25C, 607 354 820, msauto.pl
Stargard Szczeciński ARIS AUTO Różana 2, 91 578 35 44,
aris.auto.pl
WIECZOREK I SYN Kwiatowa 9, 537 330 780,
wieczorekisyn.pl
Szczecin MOTO‑ PARTNER Dąbrowskiego 60, 91 489 07 12,
moto‑partner.szczecin.pl
WIECZOREK I SYN Wernyhory 15, 91 487 87 14,
wieczorekisyn.pl
Szczecinek PROCAR Pilska 5, 79 474 50 40, procar.org.pl
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