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Szanowni Państwo,

M

oże są niepraktyczne, może nie nadają się do
wyjazdów rodzinnych, może za dużo kosztują.
Ale są piękne. Jeden z projektantów samochodów powiedział kiedyś, że linia Porsche 911 jest
niedoścignionym wzorem dla każdego designera. Coś w tym jest. I pewnie dlatego ma je w ofercie każdy liczący się na świecie producent. Jak się Państwo domyślacie, w tym
numerze tematem przewodnim są modele coupé. Od sportowych, poprzez wygodne jak limuzyna, po SUV-y. Różne ceny,
różne przeznaczenie, ale zawsze przyciągające wzrok.

Jak zawsze jest dużo informacji o najnowszych modelach, które pojawiły się, albo lada moment pojawią, w salonach: BMW 4
Gran Coupé, Audi RS3, Mini, Škoda Octavia Sportline, Smart. Nasi eksperci radzą, jakich samochodów unikać na dalsze trasy, bo
lubią sprawiać nieprzyjemnie niespodzianki, oraz czy warto kupować auta popowodziowe, które zaczęły się pojawiać na naszym rynku. Podpowiemy, jakie gadżety samochodowe warto
kupić, żeby podróż była bezpieczniejsza i wygodniejsza. A na
koniec zapraszamy na weekend do Austrii – blisko Polski, a klimaty warte obejrzenia.

Piszemy także o półmetku Rajdowych Samochodowych Mi- Zachęcam do lektury
strzostw Polski, których sponsorem tytularnym zostało ProfiAuto, oraz o realizacji niezwykłego marzenia sześcioletniego chłopca, które było związane z tą imprezą. Warto zapamiętać Stasia,
bo może to początek wielkiej kariery rajdowej?

Natalia Piskorz

Kontakt: Moto-Profil Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów, tel. 32 604 10 00, e-mail: info@profiauto.pl.
Produkcja: Imago Public Relations
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Jeszcze więcej lamp warsztatowych
w ofercie firmy OSRAM
Firma OSRAM nieustannie ulepsza portfolio swoich produktów dla motoryzacji.
Nie inaczej jest z rodziną lamp warsztatowych. Rozszerzenie rodziny produktów obejmuje
aż 12 lamp o różnych parametrach i zastosowaniu.
Lampy zostały zaprojektowane jako wszechstronne narzędzia do precyzyjnej pracy. Indywidualna konstrukcja
każdego produktu jest dopasowana do różnorodnych zadań. Posiadają zginane i obrotowe części tak, aby można
było skierować światło tam, gdzie jest potrzebne. Ponadto,
można w nich regulować natężenie strumienia świetlnego,
dostosowując jasność do swoich preferencji. Wskaźnik
naładowania baterii podpowie, kiedy należy lampę doładować, a praktyczne magnesy i haczyki ułatwią montaż.

LEDinspect® Max 1000 zapewnia światło sięgające
1000 lm oraz możliwość płynnej regulacji strumienia świetlnego aż do 100 lm.
W gamie znalazła się także tzw. czołówka, czyli lampa mocowana na głowie. Produkt Headtorch 250 jest wyposażony w czujnik ruchu, co ułatwia właściwe oświetlenie
miejsca pracy bez użycia rąk.
Gdy jest potrzeba oświetlenia dużej powierzchni, idealnie
do tego celu nada się lampa LEDinspect® Utility 1000.
Lampa o długości 500 mm może oświetlać całą komorę
silnika, świetnie nada się także do pracy przy podwoziu.
Mercedes

profiWYDARZENIA	6
6
7

Mechanicy z pewnością docenią lampy LEDinspect®
Fast Charge Pro 500 i LEDinspect® Fast Charge
Slim 500. Ich największą zaletą jest możliwość szybkiego ładowania – po pełnym naładowaniu, które zajmuje ok.
godziny, lampy mogą pracować nawet 7 h (przy strumieniu świetlnym 100 lm). Maksymalny strumień tych lamp to
500 lm.

9

Większość lamp nowej gamy OSRAM LEDinspect ma
możliwość ładowania przy pomocy kabla USB C. Wszystkie są objęte dwuletnią gwarancją producenta.
®
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Dynamika biznesu
i rajdowe emocje

Codzienna dynamika działania sieci porównana do rajdów samochodowych, w których udział bierze ProfiAuto Racing – to główny motyw najnowszego filmu ProfiAuto mającego za zadanie promować partnerskie sklepy, hurtownie i serwisy. Prezentuje on również aktualne motto marki: „Nasza pasja – Twój spokój”.

PROFIWYDARZENIA
cykl spotkań

Wielki finał

ProfiAuto Racing Cup 2021
Dwanaście emocjonujących i pełnych adrenaliny eventów już wkrótce znajdzie swój
finał w Szczecinie. ProfiAuto Racing Cup to połączenie rywalizacji na torze gokartowym z merytoryczną wiedzą z zakresu zarządzania i rozwijania warsztatu.

N

owa produkcja skupia się na kluczowych dla sieci ProfiAuto wartościach: szerokiej ofercie oraz wysokiej jakości części i akcesoriów
samochodowych, które codziennie dostarczane są do ponad 2200 partnerskich
warsztatów w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Fabuła opiera się na zestawieniu scen dostawy
realizowanej przez jeden z setek samochodów
dostawczych sieci ze ścigającym się na odcinku
specjalnym samochodem rajdowym ProfiAuto
Racing (marka jest sponsorem tytularnym cyklu ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski). Ponadto promuje stworzoną
przez sieć w zeszłym roku markę własną części
zamiennych – ProfiPower.
– W nowej produkcji pokazujemy przede
wszystkim dynamikę naszego biznesu. Branża,
w której działamy, to bardzo intensywnie funkcjonujący organizm, na którego sukces składa
się wiele czynników – od perfekcyjnej jakości
części naszych dostawców po nowoczesne narzędzia IT do ich zamawiania, na profesjonalnym
serwisie kończąc. Finalnie chodzi o to, aby kierowca wyjechał z warsztatu z poczuciem dobrze
wykonanej usługi. Stąd też nasz slogan kończący spot: „Nasza pasja – Twój spokój” – mówi Michał Tochowicz, wiceprezes firmy Moto-Profil.
Dziękujemy partnerskiej hurtowni Jadar Auto
oraz ProfiAuto Serwisowi Michalski Car Service
z Chorzowa za zaangażowanie w realizację projektu!

P

rofiAuto Racing Cup to projekt przeznaczony dla właścicieli ProfiAuto Serwisów. Cykl
składa się z kilkunastu eliminacji; z każdej z nich wyłanianych
jest trzech finalistów, którzy z początkiem
października zmierzą się w wielkim finale
organizowanym w Szczecinie.
Uczestnicy wydarzenia, oprócz rywalizacji w wyścigach, mieli także możliwość

Materiał dostępny jest na
kanale YouTube ProfiAuto:
https://www.youtube.com/
watch?v=S91rdjklzY0.
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skorzystania ze szkolenia na temat „Jak
prowadzić i rozwijać rentowny warsztat”,
przygotowanego przez ProfiAuto, w trakcie którego poruszane były takie zagadnienia jak:
• analiza kosztów,
• przychody, koszty i przepływ gotówki,
• rachunek wyników a przepływ gotówki.
Dotychczasowe eventy eliminacyjne
odbywały się m.in. w Łodzi, Olsztynie,

Kielcach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku,
Rzeszowie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Zmagania uczestników zostaną zwieńczone
wielkim finałem, który odbędzie się 1 października 2021 roku w jednym z najnowocześniejszych obiektów gokartowych
w Polsce – Szczecin Silver Hotel & Gokart
Center.
Partnerami tegorocznej edycji są Brembo oraz MANN-FILTER.
www.profiauto.pl
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ProfiAuto tworzy historię
MARMA Rajd Rzeszowski, którego jubileuszowa 30. edycja odbyła się w pierwszy
weekend sierpnia, symbolicznie zamknął pierwszą część sezonu polskiego czempionatu w rajdach samochodowych. Był to sezon historyczny dla marki ProfiAuto,
która została sponsorem tytularnym Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Marka powołała do życia ProfiAuto EvoTech Rally Team, w skład którego weszły trzy rajdowe duety.
Rally Žemaitija / Rajd Żmudzi,
4–6 czerwca 2021 (Litwa) – nawierzchnia
szutrowa, 104 zgłoszenia
Zawody z bazą w litewskich Kielmach miały dołączyć do kalendarza RSMP już w minionym roku, ale na ich debiut warto było
czekać nawet do tegorocznego czerwca.
Połączone stawki polskiego i litewskiego
czempionatu sprawiły, że z dwunastoma
odcinkami specjalnymi zmierzyło się ponad sto załóg. Polacy w konfrontacji z reprezentantami gospodarzy nie mieli łatwego zadania na specyficznych i szybkich
próbach. Najlepiej w tych warunkach poradziły sobie trzy polskie załogi w Škodach
Fabia Rally2 evo. Powracający do RSMP mistrzowie z sezonu 2019 – Mikołaj Marczyk

i Szymon Gospodarczyk – o 11,5 sekundy
pokonali Adriana Chwietczuka i Jarosława
Barana oraz o 33,9 sekundy Wojciecha Chuchałę i Sebastiana Rozwadowskiego (mistrzów Polski RSMP 2014). Trzeci stopień
podium RSMP w tym rajdzie należał do
czeskiego duetu Cais / Žáková (Ford Fiesta Rally2), ale nie punktowali oni w klasyfikacji sezonowej. Zwycięzcami rajdu w klasyfikacji generalnej zostali Vaidotas Žala
i Andris Mālnieks (Škoda Fabia R5), a cztery czołowe miejsca należały do kierowców z Litwy.
Polską klasyfikację dla samochodów
z napędem na jedną oś z przewagą ponad 2,5 minuty wygrali Krzysztof Bubik
i Adrian Sadowski (BMW M3 E46 Compact).

Jeśli chodzi o ProfiAuto EvoTech Rally
Team, to na czwartym miejscu w „ośce” rajd
ukończyli Łukasz Lewandowski i Xavier Panseri. Mistrz Polski 2WD z 2019 roku i trzykrotny mistrz Polski klasyfikacji generalnej
połączyli siły, by po raz pierwszy w RSMP
zaprezentować kibicom debiut Opla Corsy
Rally4. Jacek Jurecki i Kamil Kozdroń, którzy debiutowali na szutrach w Hyundaiu
i20 R5, pierwszy wspólny start zakończyli
na szóstym miejscu w RSMP. Swój debiut
na luźnej nawierzchni miał także Michał Tochowicz pilotowany przez Piotra Białowąsa
(Peugeot 208 Rally4). Tym startem na dobre
rozpoczął swoją sportową przygodę z rajdami samochodowymi, a na otwarcie sezonu finiszował jako siódmy w stawce 2WD.

A L L D RI

A L L D RI

KAŻDY SAMOCHÓD ZASŁUGUJE NA BREMBO
Bezpieczeństwo godne mistrzów

Prawdziwie mistrzowska jazda i niespotykany komfort dzięki klockom hamulcowym
Xtra oraz tarczom nawiercanym lub nacinanym. Nasze klocki idealnie dopasowują
się do tarcz Xtra i Max, aby gwarantować najlepsze osiągi w codziennej jeździe.
Cała gama z homologacją ECE R90.
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Nowa linia produktów chemicznych

THREAD LOCKER | FIJADOR DE ROSCAS

ELECTRIC VEHICLE | VEHÍCULO ELÉCTRICO

77. Rajd Polski / Rally Poland,
18–20 czerwca 2021 (Mikołajki)
– nawierzchnia szutrowa, 96 zgłoszeń
Niecałe dwa tygodnie później krajowa
czołówka była już w drodze na Mazury,
by stanąć do rywalizacji na trasach drugiego z najstarszych rajdów na świecie. W bogatej historii zawodów przyszła pora na
szczególny jubileusz stu lat, jakie minęły
od pierwszej edycji rajdu. Rundzie w Mikołajkach przypadła także rola otwarcia zmagań w Rajdowych Mistrzostwach Europy,
dlatego kibice mogli śledzić walkę najlepszych zawodników Starego Kontynentu.
Mocną międzynarodową obsadę otwierali urzędujący mistrzowie Europy – Alexey Lukyanuk i Alexey Arnautov (Citroen
C3 Rally2), którzy ostatecznie wygrali mazurską batalię. Rosjanie o 18,4 sekundy wyprzedzili Norwegów Andreasa Mikkelsena
i Ola Floene (Škoda Fabia Rally2 evo). Biało-czerwonych barw z powodzeniem bronili liderzy RSMP – Marczyk i Gospodarczyk,
którzy uzupełnili podium FIA ERC. Drudzy w Mistrzostwach Polski byli Chuchała i Rozwadowski – o 47,1 sekundy przed
Grzegorzem Grzybem i Michałem Poradziszem (kolejna Fabia Rally2 evo). Marczyk i Gospodarczyk z kompletem punktów w RSMP zapisali też na swoje konto

historyczne zwycięstwo na odcinku Karowa, który wyjątkowo zakończył jubileusz
Rajdu Polski. Czołową dwójkę w 2WD ponownie skompletowali kolejno Krzysztof
Bubik (BMW M3 E46 Compact), Adam Sroka (Peugeot 208 R2) oraz Jakub Brzeziński
(Ford Fiesta Rally4), jednak to ten ostatni
stanął na najwyższym stopniu podium.
Po 203 km walki metę osiągnęły 72 załogi, w tym 29 z Polski.
Dla załogi ProfiAuto EvoTech Rally Team
Michała Tochowicza i Piotra Białowąsa nie
był to udany weekend. Po przygodzie zakończyli start na trasie dziesiątego z czternastu odcinków specjalnych. Łukasz Lewandowski i Adrian Sadowski walczyli w stawce
FIA ERC, a na mecie w Mikołajkach zameldowali się z szóstym wynikiem w kategorii
ERC 3 (o 5,7 sekundy za rywalami).
8. Rajd Nadwiślański, 16–17 lipca 2021
(Puławy) – nawierzchnia asfaltowa,
54 zgłoszenia
Ta runda śmiało będzie mogła rywalizować o miano najtrudniejszej w ProfiAuto
RSMP 2021. Piekielnie szybkie tempo jazdy,
a do tego zmienna i trudno przewidywalna przyczepność mocno zabrudzonej nawierzchni to mieszanka, która od lat rzuca
wyzwanie kierowcom i pilotom z polskiej

czołówki. Pogodowy thriller najskuteczniej
przerwali Marczyk i Gospodarczyk, którzy
zapewnili sobie trzecie zwycięstwo z rzędu. Podium „generalki” uzupełnili Tomasz
Kasperczyk i Damian Syty (VW Polo GTI R5)
– zeszłoroczni triumfatorzy rajdu, którzy
w 2019 pokonali właśnie Marczyka i Gospodarczyka. Trzeci raz w czołowej trójce rajd ukończyli Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski, którzy dzięki temu
wynikowi awansowali na fotel wiceliderów
ProfiAuto RSMP 2021.
Barw ProfiAuto EvoTech Rally Team bronili Jurecki i Kozdroń, jednak załoga Hyundaia i20 R5 dołączyła do długiej listy pechowców tych zawodów. Po przygodach
i wizycie w rowie rajd ukończyli, zamykając stawkę klasy 2.
W „ośce” sytuacja punktowa rozwijała
się dużo bardziej dynamicznie, ponieważ
w tabeli wyników widniało trzech różnych zwycięzców. Do Krzysztofa Bubika
i Jakuba Brzezińskiego tym razem dołączył Jacek Sobczak pilotowany przez Michała Marczewskiego (Porsche 997 GT3
Cup 3.6). Podium uzupełniły załogi BMW
– Bubik / Martynek i Smółka / Mazur. Prowadzenie w klasyfikacji utrzymał czwarty na mecie Jakub Brzeziński (Ford Fiesta Rally4).

E N G I N E A S S E M B LY L U B E | L U B R I C A N T E M O N T A J E D E M O T O R
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13
30. Rajd Rzeszowski, 5–7 sierpnia 2021
(Rzeszów) – nawierzchnia asfaltowa,
75 zgłoszeń
Mocne opady deszczu i ogromna ilość błota, jaka zalegała na drodze, sprawiły, że
czwarta runda Mistrzostw Polski momentami bardziej przypominała rajd przełajowy. W drugim etapie wróciło słońce, ale
warunki nadal były ciężkie. Trudno w całej
stawce znaleźć załogę, która nie miałaby
przygód na jednym z jedenastu odcinków
specjalnych (153 km). Tempo dyktowały
dwie czołowe załogi, które niezagrożone
zameldowały się na mecie. Czech Erik Cais przerwał zwycięską passę Mikołaja Marczyka, którego wyprzedził o 16,1 sekundy.
Na duże brawa zasługuje trzeci na mecie
Grzegorz Grzyb, który walczył nie tylko
z rywalami, ale przede wszystkim z bólem po poważnym wypadku na testach
przed rajdem.
Na półmetku RSMP w klasyfikacji grupy
2WD widnieje czterech zwycięzców, a po
Rzeszowie do tego grona dołączyli Adam
Sroka i Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4),
którzy awansowali na fotel wiceliderów za
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Brzezińskim i Burkatem. Na trzecim stop- pierwsza część, ale liczyłem się z tym, że
niu w Rzeszowie znaleźli się Gazda / Miku- w pierwszym roku będę musiał zapłacić
liszyn (Peugeot 208 R2).
frycowe. Zdecydowanie lepiej czuję się na
nawierzchni asfaltowej, dlatego cieszymy
się na drugą część sezonu. Zwłaszcza że
Pod nieobecność Jureckiego i Kozdronia kolejną odsłoną będzie Rajd Śląska, moja
barw ProfiAuto EvoTech Rally Team bro- domowa impreza – mówi Michał Tochonili Tochowicz i Białowąs. Co ciekawe, de- wicz z ProfiAuto EvoTech Rally Team.
biut Tochowicza w Rajdzie Rzeszowskim
– Jestem dumny, że jako marka dołączybył jednocześnie setnym startem dla je- liśmy do cyklu i ProfiAuto zostało sponsogo pilota – co zespół zaznaczył na masce rem tytularnym Rajdowych Samochodorajdowego Peugeota 208 Rally4 specjalną wych Mistrzostw Polski 2021. Cieszę się, że
jubileuszową naklejką.
możemy wspólnie z organizatorami praTochowicz w tych zawodach osiągnął cować nad rozwojem sportu samochodojeden z najlepszych rajdowych wyników, wego, zwłaszcza że jest to rok wyjątkowo
kończąc miejski odcinek Rzeszów z dru- ważny dla RSMP, z kilkoma pięknymi jubigim czasem w klasyfikacji samochodów leuszami i po kryzysie związanym z pan2WD (zaledwie 0,3 sekundy za liderem). demią. Razem tworzymy nowy rozdział
Niestety, cały rajd nie był dla nich już tak historii polskiego motorsportu – dodaudany. Nie uniknęli przygód i awarii, osta- je Tochowicz.
tecznie na mecie w Rzeszowie zameldowali się z jedenastym wynikiem w klasie
i czternastym w stawce 2WD.
Mateusz Buchtyar
– Rajd Rzeszowski wyznaczył półmedziennikarz specjalizujący się
tek tego niezwykle emocjonującego sew motorsporcie
zonu. Dla naszej załogi nie była to dobra
www.profiauto.pl
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STAŚ na rajdzie
Zdjęcie małego chłopca,
który podczas Rajdu Polski musiał się położyć na
ulicy, żeby dojrzeć zmagania swoich idoli zza barierek, obiegło w czerwcu tego
roku internet. Fakt, że fani
nie mieli praktycznie dostępu do rajdu, oburzył wiele
osób ze świata rajdów, mediów i kibiców, w tym nas
– przedstawicieli ProfiAuto. Dlatego razem z jednym
z najsłynniejszych polskich
pilotów rajdowych Robertem Hundlą, który odnalazł Stasia dzięki facebookowej akcji, zapewniliśmy
6-latkowi i jego rodzinie
status VIP podczas Rajdu
Rzeszowskiego. Jak było?

N

ie ukrywam, że byłem pełen
obaw o zdrowie tego dziecka. Jednak po chwili analizy
i uzmysłowieniu sobie, o co
tak naprawdę chodzi, ogarnęła mnie potworna złość i frustracja jako
człowieka, zawodnika, ale przede wszystkim ojca. Złość skierowana wobec organizatora oraz osób odpowiedzialnych za
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biców, a nie organizatorów. Tym samym
jako ProfiAuto sponsorowaliśmy pobyt Stasia i jego rodziny na Rajdzie Rzeszowskim, który odbył się w dniach 5–7
sierpnia 2021 roku, i opiekowaliśmy się
wyjątkowymi VIP-ami podczas całego
wydarzenia.

przygotowanie tej części Rajdu Polski. Jako czynnemu zawodnikowi, mającemu na
koncie ponad 240 startów w zawodach,
zarówno rangi RSMP, jak i mistrzostw świata, było mi po prostu wstyd. Poczułem niepohamowaną chęć zrekompensowania
tej sytuacji temu młodemu fanowi sportu
rajdowego – mówił Robert Hundla w wywiadzie dla TVN w lipcu 2021 roku.

Robert postanowił znaleźć chłopca na
Facebooku. Udało się po kilku dniach.
Wtedy Michał Tochowicz, wiceprezes
Moto-Profil i zarazem kierowca rajdowy
startujący w tegorocznych Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Polski,
skontaktował się z Robertem. Wspólnie
postanowili, że zrobią wszystko, żeby pokazać Stasiowi, że rajdy to sport dla kiwww.profiauto.pl

– Tak naprawdę to kibice, a nie my
– zawodnicy – tworzą atmosferę rajdów.
Bez nich tego sportu po prostu by nie było. Dlatego też i mnie sytuacja Stasia oraz
jego zdjęcie w internecie bardzo poruszyły. Znamy się z Robertem od dłuższego czasu i nie mogliśmy przejść obojętnie obok tego zdarzenia, bo to właśnie
takie sytuacje mogą sprawić, że młodzi
fani motorsportu już nigdy do niego nie
wrócą. Stąd decyzja, żeby zasponsorować jako ProfiAuto pobyt Stasia na Rajdzie Rzeszowskim i wynagrodzić mu z nawiązką działania organizatorów. Sądząc
po reakcji Stasia i jego rodziny, naprawdę się to udało! – relacjonuje Michał Tochowicz.
W Rzeszowie Staś, jego brat Tadzio i ich
rodzice mieli m.in. możliwość przejażdżki
rajdówką po odcinku specjalnym w centrum miasta i spotkania zawodników,
wstęp na wszystkie odcinki specjalne oraz
do stref serwisowych, a także dostęp do
wielu innych atrakcji… Ponadto – prawdopodobnie jako najmłodsi kibice rajdów
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w Polsce – mieli okazję uroczyście otworzyć rajd wraz z prezydentem Rzeszowa.

Chcecie zobaczyć, jak wyglądała ich wizyta w Rzeszowie z perspektywy kamery? Zapraszamy do
obejrzenia relacji na kanale YouTube ProfiAuto!
www.profiauto.pl

profiWYDARZENIA
darmowa aplikacja

Aplikacja
oszczędza czas
Strona gotowa

Co łączy cię z Jeffem Bezosem, Elonem Muskiem, Billem Gatesem czy Warrenem
Buffetem? Czas, a raczej jego brak. Nieważne, jak zasobny masz portfel, czasu
sobie nie kupisz.

B

ez wątpienia jego deficyt to
jedna z największych bolączek
współczesności. Odpowiedzią
na ten problem jest aplikacja
mobilna ProfiAuto. Dzięki niej
możesz zaoszczędzić sporo czasu. Kluczowym aspektem jest to, że zyskujesz kilka
godzin i sporo energii, którą możesz przeznaczyć, na co tylko chcesz. Zamiast obdzwaniać przez pół dnia mechaników, możesz ten czas przeznaczyć na inne zajęcia. karty, przelewu, Apple Pay, Google Pay lub
Brzmi świetnie, prawda?
wybierasz raty. Po kilku sekundach na maila otrzymasz fakturę za usługę, historia serJak to działa?
wisowa jest zaktualizowana, a ty odbierasz
Wystarczy, że utworzysz zlecenie i wpi- sprawne auto.
szesz, co, kiedy oraz gdzie chcesz naprawić. Całość z pobraniem i logowaniem do Od zmierzchu do świtu
aplikacji zajmie ci około 5 min.
Ogromną przewagą tego rozwiązania jest
Następnie serwis po otrzymaniu twoje- możliwość tworzenia zlecenia bez wzglęgo zgłoszenia odeśle ci propozycje wol- du na porę dnia lub dzień tygodnia. Stoisz
nych terminów, a ty wybierasz jeden z nich w korku czy też leżysz w łóżku, nie odkłai dokonujesz rezerwacji.
daj tego na później i umów się w dowolKiedy oddasz auto do warsztatu, me- nej dla siebie chwili.
chanik wyśle ci przez aplikację kosztorys do zaakceptowania. Szybkość reakcji Zyskaj święty spokój
i transparentność są bardzo ważne, dlatego Skorzystaj z inteligentnych powiadomień,
masz stały dostęp do wszystkich kosztów. aplikacja przypomni ci o wygasającej poPo zakończeniu naprawy otrzymasz po- lisie ubezpieczeniowej, przeglądzie rejewiadomienie. Płacisz za pomocą BLIK-a, stracyjnym lub wymianie oleju.
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Naprawa na raty w 5 min i bez
wychodzenia z domu?
Tak, to możliwe! Jeżeli masz do wykonania droższą naprawę, możesz skorzystać
z wygodnej opcji rozłożenia płatności na
raty. Proces – od złożenia wniosku po zawarcie umowy kredytowej – nie trwa długo i co najważniejsze – możesz to zrobić,
siedząc wygodnie na kanapie.
Jak widzisz, aplikacja oszczędzi ci sporo
czasu i zautomatyzuje czynność umówienia się do mechanika. Nie czekaj i sprawdź
już teraz! www.profiauto.pl/aplikacja

Karol
Włodarski
specjalista ds.
nowych projektów
www.profiauto.pl

profiWYDARZENIA
z Życia sieci

profiWYDARZENIA
z Życia sieci

Dzieje się w ProfiAuto
Rajdy, wyścigi, pokazy, zawody mechaników, PitStopy i imprezy charytatywne.

Katowice
7 sierpnia galeria Libero
zorganizowała w Katowicach
serię wydarzeń, wśród któr ych
był m.in. ProfiAuto PitStop.
Wra z z partnerem Abak-Moto
sprawdziliśmy stan techniczny
samochodów okolicznych
kierowców.

Kostrzyn
29 maja w Kostrzynie miał miejsce
Kurdeszowy Rajd Samochodowy
zorganizowany z okazji 770-lecia
miasta Kostrzyn. Partnerem
strategicznym wydarzenia była
hurtownia motoryzacyjna Moto-Car.

Jawor
26–27 czer wca w Jaworze
odbyła się pier wsza edycja
MOTO OFFENSIVE. Jej
elementami były m.in.
ogólnopolskie zawody
mechaników, wystawy
motoryzacyjne i pokazy aut
tuningow ych. W wydarzeniu
wziął udział partner ProfiAuto,
firma TM Parts z Legnicy.

Miłosławice
14 sierpnia w Miłosławicach
odbył się Wrak Race
Sułów, którego partnerem
była hurtownia
motoryzacyjna Auto-Mar.
W ramach wydarzenia
zorganizowano szereg
atrakcji oraz zebrano
60 tysięcy złotych na
leczenie chorej na dystrofię
mięśniową Klaudii.

Toruń
Również 14 sierpnia, podczas
zlotu BMW w Toruniu, swoje
stoisko prezentowała firma
auto-mar z Torunia. Na torze
odbywały się m.in. wyścigi,
próby sprawnościowe dla
uczestników oraz pokazy
Drift TA XI.

Piła
Stolicą motoryzacyjnych
emocji, szybkich
samochodów i wyścigów
27 i 28 czerwca stała
się Piła, gdzie marka
ProfiAuto promowana
była przez hurtownię
Jarg-Mot podczas
IV rundy Grand Prix
Polski ¼ Mili.
Pułtusk
28 sierpnia 2021 w Pułtusku odbyły się targi motoryzacyjne InterAut
o, w których wzięło udział ponad 20 wystawców
– producentów części samochodowych i wyposa żenia warsztatowego
. Zaproszeni mechanicy oraz pasjonaci
motoryzacji zapoznawali się z nowościami i prowadzili rozmow y z
ekspertami z branży.
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Ford Model T

O

Fordzie T słyszał chyba każdy, kto choć trochę interesuje się motoryzacją. To auto,
które dzięki masowej produkcji trafiło pod strzechy,
zmieniając na zawsze oblicze automobilizmu. Nagle czterokołowiec stał się produktem powszechnie dostępnym, a nie,
jak wcześniej, zarezerwowanym wyłącznie dla elity i najbogatszych. Tak rozpoczęła się technologiczno-organizacyjna
rewolucja, która odcisnęła piętno na rozwoju światowej gospodarki i przemysłu.
Nic dziwnego, że wokół Modelu T narosło tak wiele mitów i legend. Kilka z nich na
dobre zakorzeniło się w świadomości społecznej. Chciałbym je dziś przypomnieć
i przy okazji (po raz kolejny) obalić.
Ford T miał podwozie z wanadowej stali
i wyróżniał się dużą wytrzymałością. Miał
bezawaryjny i prosty w obsłudze silnik,
a każdą jego awarię za sprawą dostępności części i wymiany podzespołów na nowe
można było tanio i szybko naprawić. Dodajmy jeszcze do tego praktyczność i przystępną cenę, a otrzymamy odpowiedź na
pytanie, skąd się wzięła jego popularność
i aż 15 mln sprzedanych egzemplarzy na
całym świecie.

Na samym początku, gdy auto zaczęło
wyjeżdżać z fabryki w 1908 roku, wcale nie
było jednak tanie. To mit, który najczęściej
jest powielany. Jego cena wynosiła 850 dolarów, co wówczas uchodziło za wysoką
kwotę, a ta zaczęła spadać dopiero w kolejnych latach wraz ze zwiększeniem wydajności produkcyjnej. Do tego przyczyniła się produkcja taśmowa – obniżyła koszty
i sprawiła, że wynagrodzenie pracowników
Forda wzrosło z 2,5 do 5 dolarów dziennie.
Podwyżka umożliwiła wielu robotnikom
nabycie samochodu, który wcześniej sami złożyli, zaledwie po 4 miesiącach pracy.
Model T nie był jednak pierwszym pojazdem w historii, który powstał na taśmie.
Pierwsze egzemplarze Tin Lizzie, jak nazywano Forda T, budowano w sposób tradycyjny, czyli metodą rękodzielniczą. Linia produkcyjna Forda ruszyła dopiero
pod koniec 1913 roku, dokładnie 12 lat po
zastosowaniu takiego rozwiązania przez
Oldsmobile’a. Ford udoskonalił wynalazek Oldsa, dokonując przełomu w dziedzinie masowej produkcji.
Często można się spotkać z informacją, że to Henry Ford zaprojektował Model T. Nie było tak do końca. Nad pojazdem pracowało wiele osób, wśród których

najważniejszą rolę odegrali węgierski
emigrant Joseph Galamb oraz Duńczyk
Charles E. Sorensen. Ten drugi swoją przygodę z Fordem opisał w książce „Moje 40
lat z Fordem”. Ford głównie nadzorował
prace i przydzielał zadania, sam nie będąc
w stanie sporządzić nawet rysunku technicznego. Miał jednak genialną intuicję,
którą się kierował przy ocenie prac swoich konstruktorów.
Do historii przeszło też powiedzenie, że
klient może zażyczyć sobie Model T w każdym kolorze, byleby był to czarny. Fakty
są takie, że w pierwszych czterech latach
produkcji czerń w ogóle nie była w opcji.
Forda T można było kupić w kolorze szarym, czerwonym, zielonym i niebieskim
– w zależności od wybranego rodzaju nadwozia. W 1910 roku Ford Motor Company
wprowadziło bardzo ciemny odcień zieleni, znany jako Brewster Green, a następnie
pojawił się ciemnoniebieski. Czarna emalia
zadebiutowała na pojazdach dopiero po
przejściu na produkcję masową w 1914 roku – schła szybciej niż inne farby, co było
istotne w całym procesie sprzedaży, a zbiegło się z okresem największej popularności auta na rynku.

Marcin Szostak
felietonista ProfiAuto

Katalog on-line dostępny 24/7
Ponad 20 000 produktów w ofercie
Lider w branży alternatorów i rozruszników
Made in EU

29 lat doświadczenia
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5 oznak, po których poznasz,
że nadszedł czas na wymianę
piór wycieraczek
Pióro wycieraczki to akcesorium, któremu większość z nas nie poświęca zbyt wiele uwagi.
Tymczasem słaba widoczność jest istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wypadku
drogowego. Inwestycja w wysokiej jakości pióra oraz ich regularna wymiana pozwoli Ci
zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny na drodze. Co więcej, w dłuższej perspektywie
czasowej pozwala także zaoszczędzić pieniądze. Oto 5 oznak, po których poznasz, że nadszedł
czas na wymianę piór wycieraczek, a także garść wskazówek dotyczących właściwego doboru
nowych wycieraczek do samochodu.
1. Przeskakiwanie

Jeśli pióro wycieraczki „przeskakuje” po szybie zamiast płynnie zgarniać z niej wodę, nie oznacza to wcale zużycia, a niewłaściwe przyleganie. Częstą przyczyną tego zjawiska jest suchy
i gorący klimat – pióro „zastyga” w jednym położeniu pod wpływem promieni słonecznych
i nie odwraca się, gdy wycieraczka zmienia kierunek. W takim przypadku konieczna będzie
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wymiana piór. Zalecamy wybranie wycieraczek, których pióra składają się z połączenia kauczuku naturalnego i syntetycznego zamiast piór wykonanych w całości z kauczuku naturalnego. W porównaniu z kauczukiem naturalnym jego syntetyczna odmiana jest bardziej odporna
na uszkodzenia spowodowane przez promienie słoneczne oraz „utwardzanie”.

www.profiauto.pl

2. Smugi

typu obiekty uniemożliwiają prawidłowy kontakt pióra ze szkłem, przez co określone obszaWycieraczki, które zostawiają smugi na szybie, mogą zwyczajnie wymagać wyczyszczenia ry szyby pozostają brudne, a widoczność jest ograniczona. Jeśli jednak efekt rozmazywania
miękką ściereczką. Jednak jeśli pomimo usunięcia nagromadzonego brudu pióra nadal zo- utrzymuje się pomimo wyczyszczenia szyby, oznacza to najprawdopodobniej stałą deformastawiają ślady, oznacza to zużycie elementu gumowego, a co za tym idzie konieczność wy- cję części elementu gumowego i nie obędzie się bez wymiany wycieraczek.
miany. Z tego typu defektem mamy najczęściej do czynienia przy wycieraczkach szkieleto5. Uszkodzenie
wych, gdzie docisk do powierzchni szyby przestaje być równomierny.
Podobnie jak wymienione powyżej defekty również wszelkie uszkodzenia piór będą pogarJeśli pióra zostawiają smugi, zalecamy wymianę na płaski model taki jak Valeo Silencio™ – szały wydajność wycieraczek oraz widoczność. Należy przede wszystkim zwracać uwagę na
z dedykowanym mocowaniem najwyższej jakości, identycznej z tą stosowaną w nowych sa- uszkodzenia elementów gumowych, np. wyszczerbienie spowodowane pracą na zlodowamochodach, lub też Hydroconnect™ z wymiennymi adapterami, dedykowany dla rynku conej szybie lub też odklejenie mechaniczne, oderwanie elementu gumowego pióra od elewtórnego. Podczas gdy klasyczne pióra wycieraczek mają tylko od czterech do ośmiu punk- mentu nośnego. Ważna jest również sama konstrukcja nośna – tego typu wygięte lub uszkotów docisku, pióra płaskie, takie jak Valeo Silencio™, mają setki takich punktów. Oznacza dzone elementy wymagają niezwłocznej wymiany.
to równomierne przyleganie na całej długości pióra.

Co i gdzie kupować?

Rezultatem jest płynniejsza, cichsza i bardziej równomierna praca, w szczególności przy więk- Valeo jest światowym liderem w dziedzinie systemów wycieraczek oferującym zarówno oryszych prędkościach jazdy oraz w warunkach intensywnego użytkowania – czyli dokładnie ginalne wyposażenie, jak i części zamienne dla rynku wtórnego. Firma Valeo Service, spewtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz!
cjalista ds. motoryzacyjnego rynku wtórnego, dysponuje bogatym asortymentem przednich
i tylnych piór wycieraczek dostępnych w różnych grupach produktowych, np. wspomniane
3. Piszczenie
wcześniej Valeo Hydroconnect™ czy Valeo First, a także najwyższej klasy wycieraczPiszczenie wycieraczek jest nie tylko denerwujące, ale również może oznaczać, że wy- ki Valeo Silencio™ z segmentu oryginalnego wyposażenia.
cieraczki są źle dobrane. Możliwe przyczyny to nieprawidłowe zamocowanie lub wadliwa praca ramienia wycieraczki. W tych przypadkach pióro przywiera do szyby nierówno- W ofercie Valeo Service znajdziesz odpowiednie pióra wycieraczek do wszystkich potrzeb.
miernie, co uniemożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie. W pierwszej kolejności warto Dobór odpowiedniego zamiennika jest bardzo łatwy: na każdym zestawie piór Valeo Serskontrolować docisk ramienia wycieraczek i jeśli to możliwe odpowiednio je wyregulo- vice znajdziesz jasne informacje o markach i modelach pojazdów, do których produkt jest
wać. Jeśli pomimo tego wycieraczki nadal piszczą, nadszedł czas na wymianę piór na te przeznaczony.
o lepszych parametrach pracy.
Pióra wycieraczek Valeo można nabyć w wielu sklepach z częściami motoryzacyjnymi, war4. Rozmazywanie
sztatach samochodowych albo przez internet. Wycieraczki Valeo są projektowane z myślą
Powodem rozmazywania może być zabrudzenie szyby zanieczyszczeniami zbyt trudnymi o najwyższym bezpieczeństwie na drodze. Valeo jest kompleksowym dostawcą rozwiązań
do usunięcia przez element gumowy, takimi jak przyschnięte owady lub tłuste plamy – tego w dziedzinie wycieraczek, któremu możesz zaufać.
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Jerzy Engel

Uwielbia Ustkę i Cypr
Jerzy Engel – piłkarz,

1. Idealny samochód powinien mieć…

trener, komentator meczów.

wygodne fotele, dobry silnik i elegancki wygląd.

Słowem – człowiek sportu!

2. Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłbym sobie w samochodzie, to…

I to nie tylko polskiego,
bowiem w latach 1988–
1995 Engel pracował
w klubach cypryjskich.

chyba jakieś ekstra turbodoładowanie. Tak, żeby auto miało jeszcze lepsze przyspieszenie.
3. W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry…
jeżdżę zwykle na długie trasy, dlatego liczy się dla mnie przede wszystkim to, ile auto spala
przy konkretnych prędkościach. Ważne są wygodne fotele, a od jakiegoś czasu również asystent przypominający, że czas na przerwę od kierownicy. Chętnie z niej korzystam, zwłasz-

W wyścigu na stanowisko

cza na trasach z żoną. Mamy wówczas kilkanaście minut na kawę, herbatę albo jakiś po-

selekcjonera reprezentacji

najchętniej zatrzymujemy się przy leśnych zajazdach.

siłek. Nierzadko, by nieco rozprostować kości, robimy sobie krótki spacer. Z tego względu

Polski w 1999 roku pokonał

4. Mój pierwszy samochód to był…

mocnych konkurentów.

może niektórych zaskoczę, ale… Renault Dauphine. Dostałem go w świetnym stanie od

Mimo nie najlepszego

ojca. Później jeździłem także Fiatem 500, ale nie tym popularnym modelem z płaskim przo-

początku (sześć pierwszych
meczów przegranych,
cztery bez strzelonej

dem. Mój miał otwierany dach.
5. Obecnie jeżdżę samochodem marki…
niemieckiej. To klasyczne i dobre auto.
6. Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to…

bramki) w eliminacjach

nie rzucę tutaj nie wiadomo jaką marką. Jestem pod tym względem bardzo praktyczny.

do mistrzostw świata 2002

Nie jeżdżę szybko ani ryzykownie, dlatego, gdybym mógł kupić dowolne auto, byłby to

nasza drużyna jako pierwsza

stu niezawodny. Najlepiej niemiecki lub szwedzki.

zapewniła sobie udział,
wyprzedzając m.in. Ukrainę
i Norwegię. Najlepszym
polskim zawodnikiem
eliminacji został wówczas

przede wszystkim bezpieczny, dobrze trzymający się drogi model. Taki, który jest po pro-

7. W samochodzie słucham muzyki…
swojej (śmiech). Mam ze sobą swoje dyski. Najchętniej te nagrane przez Barry’ego White’a,
Steviego Wondera lub Whitney Houston. Podczas jazdy lubię spokojną, soulową muzykę.
Ona mnie uspokaja i koncentruje. A jeśli już włączam radio, to jest to Jedynka i Radio Kierowców z informacjami drogowymi.
8. Największa wada samochodu to…

urodzony w Nigerii

sytuacja, gdy auto jest niepewne. Mam tu na myśli jego stan techniczny. Samochód ma

Emmanuel Olisadebe. Engel

dawać mi pełną dyspozycyjność, dlatego powinien być niezawodny.

był pierwszym po 1986 roku

9. Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to…

selekcjonerem, któremu

dwa kraje, w których spędziłem najdłuższe okresy mojego życia. Mam tu na myśli Polskę

udało się wywalczyć

oczywiście i Cypr. Jeśli chodzi o nasze rodzime trasy, to zjeździłem je wzdłuż i wszerz, bo

awans na mundial.

jeździć nad morze, bocznymi drogami. Uwielbiam Ustkę!
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poza komentowaniem meczów daję też wykłady. I muszę przyznać, że najbardziej lubię

www.profiauto.pl

Jeśli zaś chodzi o Cypr, to tam po prostu jeździ się fantastycznie! Cypryjczycy mają świetne high-waye, niekonfliktowe rozwiązania drogowe i wspaniałe widoki. Teraz lubię nawet fakt, że na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Choć początki nie były łatwe.
Szybko stwierdziłem, że najlepiej po wyspie jeździ się samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Inaczej prawa ręka sama
wędrowała w kierunku drążka, który był przecież z lewej strony (śmiech).
10. Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie…
takich przygód miałem całkiem sporo. W pamięć wryła mi się zwłaszcza jedna z czasów, gdy byłem trenerem warszawskiej Legii. Była
zima, jechałem Ładą 125 po mocno zasypanej drodze. Wpadłem w poślizg i fiknąłem tą Ładą koziołka. Takiego z kół na koła! Szczęśliwie nic mi się nie stało, szczęśliwie też droga była pusta. Do szkód zaliczyć można byłoby zaledwie przednią szybę, która co prawda
wyleciała, ale spadła na śnieg w całości! Łada miała lekko wgnieciony dach i boczne drzwi. Była to zatem bardzo szczęśliwa przygoda!
Pamiętam jeszcze jedną. Byłem w drodze do jednej z polskich stadnin koni, gdy nawaliło mi koło. Zatrzymałem się pod sklepem spożywczym w małej miejscowości. Wieści rozniosły się lotem błyskawicy i szybko zaczęła się schodzić młodzież, głównie taka, która była
żywo zainteresowana futbolem. Ostatecznie oczekiwanie na auto assistance okazało się bardzo miłe i twórcze.
Piotr Fotek/REPORTER
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Zestawy rozrządu z pompą cieczy chłodzącej
Skracają czas naprawy i zapewniają
długi bezawaryjny przebieg

Wybór zestawów rozrządu Bosch z pompą cieczy chłodzącej pozwala oszczędzić koszty właścicielowi samochodu oraz skraca czas naprawy w warsztacie. Zestawy rozrządu Bosch zawierają wszystkie niezbędne części potrzebne do fachowej wymiany całego układu rozrządu.
Pompa cieczy chłodzącej sama w sobie nie jest główną częścią układu rozrządu, jednak
w większości przypadków jest napędzana paskiem rozrządu, dzięki czemu stanowi jeden
z najistotniejszych elementów zestawu rozrządu. Najczęściej to właśnie jakość pompy
decyduje o jakości całego zestawu rozrządu. Jeżeli producent pompy cieczy chłodzącej
użyje łożyskowania wałka pompy o niewystarczającej nośności, pompa może przedwcześnie
zacząć hałasować, a w późniejszym etapie może nawet dojść do jej zablokowania i zerwania paska rozrządu. Dodatkowo złej jakości uszczelnienie pompy może spowodować wyciek
płynu chłodzącego, który po pewnym czasie użytkowania może doprowadzić do uszkodzenia łożyskowania i zerwania paska.

ona na dobrą. Może się okazać, że taka pompa wytrzyma kolejny rok, może kolejne 20 000 –
30 000 km, ale po tym czasie – o ile wcześniej nie dojdzie do uszkodzenia silnika – klient będzie musiał ponownie zapłacić za robociznę związaną z rozmontowaniem całego układu rozrządu, wymianą pompy, zmontowaniem i ustawieniem rozrządu oraz będzie musiał oprócz
pompy zakupić przynajmniej nowy pasek rozrządu.
Próba przesunięcia w czasie kosztów wymiany pompy powoduje, że właściciel
pojazdu ponosi podwójne koszty za wymianę rozrządu w krótkich odstępach.
Czy wiesz, że…
Każda przedwczesna ingerencja w układ rozrządu jest pracochłonna i kosztowna, dlatego przy wyborze zestawu rozrządu należy kierować się rozwagą.

Zestawy rozrządu Bosch zawierają pompy cieczy chłodzącej najwyższej klasy
Stosowane w nich uszczelnienie ma wydłużoną trwałość dzięki zastosowaniu – obok pierścienia ceramicznego – pierścienia z bardzo trwałego węglika krzemu (jest on tak twardy,
że stosuje się go do produkcji nowoczesnych ściernic szlifierskich). Dzięki połączeniu tych
dwóch materiałów trwałość uszczelnienia pomp przewyższa trwałość interwałów wymiany rozrządów we współczesnych samochodach. Zwiększona została również odporność uszczelnienia na uszkodzenia, takie jak tzw. uszkodzenie początkowe spowodowane przez kręcenie na sucho pompą oraz na zawartość kryształów
kamienia kotłowego w cieczy chłodzącej. Kolejnym ważnym parametrem pompy jest trwałość wałka łożyskowego.
Trwałość łożyska pompy jest dobierana do przebiegu, jaki musi zrobić cały układ rozrządu
pomiędzy wymianami. Oznacza to, że trwałość łożyska pompy i uszczelnienia jest obliczona
na przebieg interwału wymiany układu rozrządu wyznaczony przez producenta samochodu. Obecnie przebiegi pomiędzy kolejnymi wymianami układu rozrządu sięgają nawet ponad 200 000 km, dlatego nie można rezygnować z wymiany pompy podczas wymiany całego układu rozrządu, nawet gdy w momencie wymiany rozrządu wygląda
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Bezpieczne rozwiązanie
przy wymianie rozrządu

Zestawy rozrządu Bosch
z pompą cieczy chłodzącej
motobosch.pl
Najwyższej jakości
rozwiązanie dostarczające
wszystkie komponenty
do profesjonalnej
i bezpiecznej wymiany
układu rozrządu.

www.profiauto.pl

profiaktualności
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PROFIAKTUALNOŚCI
coupé na polskim rynku

iedem

wspaniałych

Nazwa „coupé” pochodzi z języka francuskiego i oznacza „ucięty”.
Pierwotnie stosowano ją do opisywania skróconych powozów
konnych dla dwóch osób.

Coupé to gwarancja dobrego prowadzenia i niezłych osiągów.
Samochody w tym nadwoziu łączą atrakcyjny wygląd z zacięciem
sportowym, a brak praktyczności rekompensują frajdą z jazdy.
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PROFIAKTUALNOŚCI
coupé na polskim rynku

P

TOMEX Hamulce w trosce
o komfort jazdy

odobno dwudrzwiowe coupé nie są już dziś nikomu potrzebne, bo ludzie wolą SUV-y,
i to najbardziej te w stylu „coupé”. Dwubryłowe, zamknięte nadwozie o sportowej charakterystyce
nie jest jednak gatunkiem całkowicie wymarłym i wbrew aktualnym modom jest
w czym wybierać. Oto najciekawsze coupé dostępne na polskim rynku.

Maciej Szlichting – kierownik DBiR TOMEX Hamulce

Alpine A110 – od 249 700 zł
Atuty: niska masa oraz świetny układ
kierowniczy
Marka Alpine, założona w 1955 roku, stała
się legendarna po zwycięstwie A110 Berlinette w Rajdzie Monte Carlo w 1971 roku.
Późniejsze zwycięstwa w Rajdowych Mistrzostwach Świata w 1973 roku czy sukces w wyścigu 24H Le Mans w 1978 roku
ugruntowały tylko jej pozycję w kategorii
lekkich aut sportowych.
Nowa Alpine stanowi współczesną interpretację historycznego modelu. Powstała na nowej platformie i waży zaledwie
1080 kg. Centralnie umieszczony turbodoładowany silnik tuż za plecami kierowcy ma 4 cylindry, 1,8 l pojemności i 252 KM
(320 Nm). Dwusprzęgłowy automat przenosi tę moc na tylną oś. Alpine jest szybka
– przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 4,5 s

przy miłych dla ucha efektach dźwiękowych z wydechu. Cena? Prawie 250 000 zł
za wersję A110. Wersja Légende GT 2021 to
już wydatek 316 700 zł.

wąskie lampy, znakomite proporcje, ścięty tył – urzekają od pierwszego spojrzenia.
Auto przeszło w ubiegłym roku lifting, który objął przeprojektowanie wnętrza. Kokpit zyskał nowe wyposażenie i dobrej jakości materiały.
W bazowej wersji pod maską pracuje 2-litrowy 4-cylindrowy silnik o mocy 300 KM,
które trafiają na tylne koła. Osiągi? Sprint
Atuty: ponadczasowa stylistyka
do setki jest kwestią 6,1 s, a prędkość maksymalna sięga 250 km/h. Dla szukających
i dostępne V8 pod maską
Jaguar F-Type wygląda na droższy niż jest mocnych wrażeń jest wersja z V8 o mocy
w rzeczywistości. Długa maska i muskular- 575 KM oraz napędem na cztery koła. Koszne nadwozie sygnalizują wprost, że ma- tuje blisko 650 000 zł.
my do czynienia z rasowym coupé. Jego

Jaguar F-Type – od
296 400 zł

Niezawodność i prawidłowość pracy hamulców związane są
w dużej mierze z dynamiką współpracy ich elementów ciernych. Niestabilna praca hamulców, wynikająca z faktu wystąpień drgań na powierzchniach ciernych, prowadzi do obniżenia sprawności hamulca i trwałości jego elementów, a także
może wywoływać drgania w aucie. Klocki hamulcowe z wysokiej jakości nakładkami SHIM są ważną funkcjonalną częścią w układzie hamulcowym i mają one zasadnicze znaczenie dla skuteczności i komfortu NVH (ang. Noise, Vibration,
and Harshness) całego systemu hamulcowego.
Tłumienie dźwięków dzięki pomocy nakładek antywibracyjnych/antypiskowych SHIM jest działaniem wtórnym, mającym na celu redukcję wibracji i hałasu w układzie hamulcowym, która polega na zmniejszeniu amplitudy drgań jego
elementów do takiego stopnia, że dźwięki nie zostają wyemitowane. Technologie redukujące poziom hałasu i wibracji wymuszają na producentach klocków hamulcowych coraz
to lepsze rozwiązania. Jest to również efekt rosnących oczekiwań klientów, wynikających m.in. z coraz większej popularności pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym,
a więc pojazdów cichszych niż ich odpowiedniki z silnikiem
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spalinowym. Na rynku istnieje wielu producentów nakładek
antywibracyjnych, którzy prześcigają się w stosowanych
nowatorskich rozwiązaniach materiałowych i konstrukcyjnych. Skuteczność tych rozwiązań bywa różna i nie zawsze
się sprawdza, ponieważ zdolność klocka hamulcowego do
tłumienie dźwięków i wibracji jest wypadkową właściwości
użytej nakładki SHIM oraz zastosowanego materiału ciernego.
Dodatkowy efekt tłumienia dźwięków można uzyskać poprzez
fazowanie powierzchni ciernej klocka lub wykonanie otworu w nakładce w kształcie np. półksiężyca, co powoduje, iż
tłoczek w zacisku dociska w początkowej fazie hamowania
tylko jedną stronę klocka hamulcowego, łagodnie wchodząc
w proces hamowania. Ogranicza to znacznie wystąpienie wibracji i pisków, jak ma to miejsce przy równomiernym docisku
tłoczka. Zdarza się też, że czasami klocki hamulcowe posiadają elementy konstrukcyjne, których obecności nie można
na pierwszy rzut oka racjonalnie wytłumaczyć, są to różnego rodzaju „dodatkowe ciężarki” (spotykane coraz częściej
w referencjach przeznaczonych do takich aut jak np. Audi,
BMW, Porsche). Są one optymalnie dobrane pod względem
akustycznym, a ich zadaniem jest pochłanianie różnego rodzaju wibracji powodujących piski.

2

Firma TOMEX Hamulce podchodzi o tego zagadnienia bardzo odpowiedzialnie, zarówno jeżeli chodzi o dobór odpowiedniej farby, SHIM-ów, jak i ich aplikacji. Każdy komponent
użyty do produkcji jest wcześniej weryfikowany pod kątem
wymagań, jakie stawiane są klockom hamulcowym. Obecny
proces aplikacji nakładek został indywidualnie opracowany
przez inżynierów firmy TOMEX i zapewnia on maksymalną
kompatybilność obu elementów. Celem było uzyskanie siły
i trwałości wiązania zgodnych z jakością OE. Dodatkowo, dla
wzmocnienia tego połącznia, stosowane są również mocowania mechaniczne.
Procedury badawcze wykorzystywane do weryfikacji jakości
nakładki SHIM, farby oraz ich aplikacji:
1. Test wytrzymałości na zerwanie połącznia nakładki
SHIM z klockiem hamulcowym – SAE J2694. (zdjęcie 1)
2. Badanie metodą siatki nacięć, czyli oderwanie powłoki
farby od podłoża – ISO 2409.
3. T esty antykorozyjne – ISO 4628.
Po osiągnięciu założonych wyników przeprowadzana jest
walidacja klocków hamulcowych na stacjonarnym stanowisku
bezwładnościowym – dynamometrze. Badanie przeprowadzane
jest na bezwładnościowym stanowisku do badań hamulców
LINK M3000, przystosowanym do pomiarów sygnałów
akustycznych NVH (Noise Vibration Harshness). (zdjęcie 2)
Po serii testów laboratoryjnych następują testy drogowe, wykonywane w każdych możliwych warunkach. Niezależnie
przeprowadzane są także badania dotyczące komfortu jazdy.
Firma TOMEX dokłada wszelkich starań, by minimalizować
skutki powstawania drgań i dźwięków poprzez dobór właściwych nakładek SHIM do swoich materiałów ciernych, a także stosowanie odpowiedniego fazowania klocków hamulcowych zgodnie ze specyfikacją produktu OE, tak aby finalny
użytkownik cieszył się nie tylko skutecznymi, ale i cichymi
oraz komfortowymi hamulcami.
www.profiauto.pl
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BMW serii 2 Coupé
– od 149900 zł
Atuty: idealny rozkład masy 50:50,
zadziorny charakter
Druga generacja kompaktowego coupé
wyróżnia się atletyczną sylwetką, którą
w BMW określają jako „świeżą i ekstrawertyczną”. W odróżnieniu od wielu nowych
modeli bawarskiej marki nerki nowej serii 2
nie mają gargantuicznych rozmiarów. Coupé zachowało też tylny napęd, ale straciło
manualną przekładnię. W standardzie ma
8-stopniową skrzynię Steptronic.
Najsłabsza odmiana 220i z 2-litrowym,
4-cylindrowym silnikiem benzynowym
o mocy 184 KM nie zachwyca osiągami
– 7,5 s do setki, ale ma przystępną cenę
149 900 zł. Najmocniejsza w tej chwili wer-

800 MILIONÓW*
KILOMETRÓW

sja M240i xDrive z 3-litrową 6-cylindrową
jednostką jest zdolna wykrzesać 374 KM
(500 Nm), a to wystarcza, by rozpędzić się
od 0 do 100 km/h w 4,3 s. Wyceniono ją na
co najmniej 249 900 zł.

Mercedes klasy E Coupé
– od 235 100 zł
Atuty: zjawiskowy design i sportowa
elegancja
To prawdopodobnie jedno z najładniejszych coupé segmentu premium na rynku.
Projektanci zadbali o smukłe linie i odpowiednie proporcje nadwozia, które podkreślają jego sportowy styl. Nic dziwnego,
że dokonany kilka miesięcy temu lifting
z zewnątrz wprowadził jedynie kosmetyczne poprawki, m.in. węższe światła z przodu

i nowy grill. Wnętrze otrzymało nową inteligentną kierownicę, która wykrywa trzymanie dłoni, i uaktualniony system MBUX.
Na pokładzie nie zabrakło też licznych systemów wspomagających kierowcę podczas jazdy.
W gamie silnikowej zaszło więcej zmian.
Większość jednostek to teraz tzw. miękkie
hybrydy z 48-woltową instalacją i z funkcją
rekuperacji oraz możliwością „żeglowania”
z wyłączonym silnikiem, co ma się przekładać na większą oszczędność.
Bazowa wersja E 200 dysponuje 197-konnym silnikiem benzynowym sprzężonym
z 9-stopniową skrzynią G-Tronic. Najmocniejszym i zarazem najdroższym wariantem jest AMG E 53 4Matic+ Coupé. Ma
435 KM i kosztuje 402 700 zł.

To liczba kilometrów przejechanych dziennie na amortyzatorach
Monroe® każdego dnia na całym świecie. Światowi producenci
pojazdów wymagają od swoich najnowszych modeli tylko tego,
co najlepsze. To dlatego tak wielu wybiera Monroe.

ObliczenieopierasięnaprodukcjiamortyzatorówMonroenarynkuOE
iwtórnymoraznaśredniejilościprzejechanychkilometrów.

*

OESpectrum

Monroe. Od 1916 roku kieruje się jakością
i innowacyjnością.
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Toyota GR Supra
– od 209 900 zł

Atuty: znakomite prowadzenie,
wygodne sportowe fotele
Toyota GR Supra jest mariażem Toyoty
i BMW. Toyota stoi za konceptem coupé,
jego wyglądem oraz projektem układu
jezdnego, a BMW dostarczyło zespół napędowy, automatyczną 8-biegową przekładnię i elementy zawieszenia oraz wyposażenie wnętrza. W efekcie powstał pojazd
o świetnych właściwościach jezdnych i osiągach, który doskonale sprawdza się nie tylko na torze, ale i w codziennej jeździe.
W gamie dostępne są dwie wersje tego
tylnonapędowego japońskiego coupé.
Toyota GR Supra Dynamic ma 4-cylindrowy silnik 2,0 Turbo. Jego moc wynosi 258
KM, a moment obrotowy 400 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h nie przekracza 5,3 s. Cena? 209 900 zł. Flagowa odmiana Executive z rzędową, 6-cylindrową
jednostką 3,0 Turbo o mocy 340 KM (500
Nm) przyspiesza o sekundę szybciej niż
wersja 2,0 i kosztuje co najmniej 315 900 zł.

Porsche 911 Carrera
– od 537 000 zł
Atuty: klasyczna sylwetka, osiągi,
komfort jazdy
Porsche 911 z generacji na generację zwiększa swoje wymiary i staje się coraz bardziej
luksusowe, zachowując przy tym niezmienną kultową sylwetkę i sportowe DNA marki. Truizmem jest pisanie o jego osiągach
czy perfekcyjnym prowadzeniu, jak również o oferowanym komforcie. Najnowsze wcielenie Carrery 8. generacji (debiut
w 2018 roku) pod tym względem nie odstaje od poprzednika, a nawet go przewyższa.
Konfigurowanie coupé od Porsche, niezależnie od wybranej wersji, bywa czasochłonne ze względu na długą listę opcji.
Jeśli chodzi o silniki, jest prościej. W podstawowym modelu 911 Carrera znajdziemy
6-cylindrowy motor o mocy 385 KM (450
Nm), z którym współpracuje automatyczna
skrzynia PDK z 8 przełożeniami. Jego cena
zaczyna się od 537 000 zł. Już w tej wersji
nie można narzekać na brak emocji. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,2 s,
a prędkość maksymalna sięga 293 km/h.
Topowe Porsche 911 Turbo S generuje aż
650 KM. Moc trafia na cztery koła za sprawą niezawodnej przekładni PDK, a osiągi są wręcz kosmiczne: sprint do setki jest
kwestią 2,7 s, a prędkość maksymalna sięga 330 km/h. Cena? 1 095 000 zł.
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Lexus LC 500 – od
557 000 zł

Atuty: gang V8, niepowtarzalny
wygląd, wyciszenie wnętrza
Lexus LC 500 należy do najbardziej efektownych modeli w gamie japońskiego
producenta. Auto nieprzypadkowo nazywane jest ikoną stylu – dopracowano
je w najmniejszych szczegółach zarówno
z zewnątrz, jak i wewnątrz. Przy jego projekcie pracowali najlepsi rzemieślnicy z certyfikatem dworu cesarskiego, a efektem są
liczne nagrody za design i wnętrze, m.in.
wyróżnienie w konkursie Eyes on Design.
Na uwagę zasługuje też silnik. Mocne
wolnossące jednostki V8 odchodzą po-

woli w niebyt, ale jeszcze nie w przypadku Lexusa. W LC 500 pracuje 5-litrowa
„V-ósemka”, która generuje 464 KM. Na
tylne koła przenosi tę moc udoskonalona
10-biegowa automatyczna skrzynia biegów. Coupé odznacza się płynnym przyspieszeniem i stabilnością w zakrętach.
Osiągi? Pierwsza setka pojawia się na liczniku po upływie 4,5 s.
Alternatywę dla niego stanowi wersja
LC 500h wyposażona w czterostopniowy
hybrydowy układ napędowy, będący połączeniem 3,5-litrowego silnika benzynowego V6 i elektrycznego motoru. Łączna
moc takiego układu wynosi 359 KM. Ten
pierwszy kosztuje 594 000 zł. Cena hybrydy wynosi 557 000 zł.
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Moda na SUV-y coupé
Jeszcze nie tak dawno termin coupé zarezerwowany był wyłącznie dla dwumiejscowych pojazdów nisko zawieszonych nad ziemią. Dziś to określenie stosowane jest
często wobec SUV-ów i crossoverów z dynamicznie opadającym dachem. Z każdym
rokiem na rynku jest ich coraz więcej i można mówić już o pewnej modzie. Klienci
chętnie wybierają taki rodzaj nadwozia, a producenci to dostrzegli i powoli zagospodarowują niszę, jaką tworzą SUV-y coupé. Przyjrzyjmy się najciekawszym z nich.

SUV coupé – kto był
prekursorem?
Z pewnością AMC Eagle SX/4 z lat 80.
zwiastował nową stylistykę. Osobliwie
wyglądające podniesione kombi z wyróżniającym się tyłem nie odniosło jednak sukcesu na rynku. W kolejnych latach
mieliśmy debiuty takich SUV-ów jak Infiniti FX (2003 rok) czy SsangYong Actyon (2005). Obydwa idealnie uwypuklały styl coupé, ale również nie przebiły
się do mainstreamu. Nie trafiły we właściwy czas.
Zdecydowanie więcej szczęścia miało
BMW X6. Masywny SUV projektu Chrisa
Bangle’a zadebiutował w 2007 roku, wywołując od początku ogromne kontrowersje. Wielu krytyków twierdziło, że nikt czegoś takiego nie będzie chciał kupić. Mylili
się wszyscy, bo klienci pokochali nietypowego SUV-a. Po latach jego wygląd nadal
budzi emocje, ale to właśnie X6 uznaje się
powszechnie za prekursora estetyki ściętego tyłu. Nie mogło go zatem zabraknąć
w tym zestawieniu.

nie wnętrza, czterostrefową klimatyzację, 19-calowe felgi ze stopów lekkich czy
sportową kierownicę. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne ma funkcję poziomowania wysokości auta o 80 mm.
BMW X6 zbudowane zostało na nowej
płycie podłogowej i dostępne jest z mocnymi silnikami. Najsłabszy diesel xDrive30d
ma 3-litrowy silnik z sześcioma cylindrami
w rzędzie i generuje 286 KM. Jego cena
zaczyna się od 355 300 zł. Najdroższą odmianą jest X6 M z benzynową 8-cylindrową jednostką pod maską o mocy 600 KM.

Wysoką cenę 611 600 zł usprawiedliwiają
osiągi godne aut sportowych – przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,9 s i prędkość
maksymalna sięgająca 290 km/h z pakietem M Driver.

Audi Q5 Sportback
Audi Q5 Sportback jest prawdziwą nowością na rynku. Auto zadebiutowało
niecały rok temu, a jego znakiem rozpoznawczym jest oczywiście ścięty tył. To
tak naprawdę jedyna różnica względem

BMW X6
To aktualnie trzecia generacja SUV-a, który w nowej odsłonie zadebiutował w 2019
roku. BMW X6 nie straciło nic ze swojego
wyrazistego designu. Optycznie SUV sprawia wrażenie jeszcze większego za sprawą
grilla oraz wysoko umieszczonych, poziomych kloszy lamp z tyłu. Nerki mają opcję
podświetlenia, a nowe adaptacyjne światła diodowe BMW Laserlight odznaczają się
zasięgiem widzenia do 500 m.
Na wyposażeniu w bazowej wersji
SUV-a znajdziemy skórzane wykończe-
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bardziej praktycznej odmiany Q5. Opadająca linia nadwozia wymusiła na projektantach okrojenie o 2 cm przestrzeni
nad głowami pasażerów siedzących z tyłu i zmniejszenie pojemności bagażnika
z 550 do 510 l. Można to przeboleć, bo sylwetka Audi Q5 Sportback prezentuje się
niezwykle ciekawie i pozwala się wyróżnić z tłumu innych, podobnych SUV-ów
na drodze.
Atrakcyjna stylistyka wymaga jednak
znacznej dopłaty – 15 700 zł. Audi Q5
Sportback startuje w cenniku od 208 300 zł
w przypadku wersji 35 TDI S tronic o mocy
150 KM, z 7-biegową przekładnią. Najdroższą odmianą jest SQ5 z napędem quattro
i silnikiem V6 TDI. Jej moc to 341 KM, a cena – 361 500 zł.

kamerę cofania i zegary z kolorowym wyświetlaczem.
Na szczycie gamy znajduje się hybryda
Renault Arkana łączy wszystkie cechy E-Tech 145 KM z automatyczną przekładSUV-a ze stylistyką coupé. Auto bazuje nią Multi-Mode, która w wersji R.S. Line
na modułowej platformie CMF-B. Korzy- kosztuje 142 900 zł.
stają z niej już Renault Clio i Captur. Co
ciekawe, SUV w wersji rosyjskiej wykorzystuje platformę B0+ znaną z Dacii Duster
i można go kupić z napędem na cztery koła. W przypadku europejskiej odmiany jest Zaskakująca zwrotność i zwinność pomito niemożliwe.
mo sporej masy (2200 kg), doskonałe proRenault Arkana w porównaniu z konku- wadzenie i precyzyjny układ kierowniczy,
rencją z segmentu premium wypada tanio. znakomite wyciszenie czy bardzo wysoCennik otwiera wersja z silnikiem 1,3 TCe ki komfort jazdy – to tylko kilka cech najo mocy 140 KM i dwusprzęgłową skrzynią większego SUV-a od Porsche. Wersja CouEDC za 111 900 zł. Ma już całkiem bogate pé dodaje do tego zestawu jeszcze jedną
wyposażenie w podstawowej wersji ZEN, cechę – elegancję. Styliści wykonali kawał
m.in. automatyczną klimatyzację, elek- dobrej roboty.
trycznie sterowanie i składane lusterka,
Debiut wersji Cayenne Coupé w gamie
bezkluczykowy dostęp, światła FULL LED, Porsche zwiastowały zamaskowane eg-

Renault Arkana

Porsche Cayenne Coupé

zemplarze testowe od dawna. Nastąpił on
w 2019 roku. Coupé ma pochyloną przednią szybę, usytuowane pod kątem słupki A oraz obniżoną o 20 mm linię dachu,
przez co jest nieco niższe od zwykłego
SUV-a. Prezentuje się jednak dynamicznie, szczególnie że Porsche poszerzyło
również nadkola i dorzuciło adaptacyjny
spojler dachowy.
Bazowa wersja Porsche Cayenne Coupé
skrywa pod maską 6-cylindrową jednostkę z turbodoładowaniem o pojemności
3 l i mocy 340 KM, z którą współpracuje
8-biegowa przekładnia Tiptronic S. Jego
cena to 423 000 zł. Po drugiej stronie skali jest zorientowana na osiągi wersja Ca
yenne Turbo GT z 4-litrowym V8 o mocy
640 KM (900 Nm). Jest w stanie pokonać
pierwszą setkę w 3,7 s i rozpędzić się do
300 km/h, wymaga jednak wyłożenia na
stół aż 963 000 zł.

Mercedes GLE Coupé
Największy SUV w gamie Mercedesa
w wersji Coupé swoją premierę miał w 2015
roku. Dziś mamy już jego drugą generację,
która jest jeszcze większa od poprzednika – na długość o 39 mm (4939 mm), a na
szerokość o 7 mm (2157 mm). To auto budzące równie skrajne emocje, jak jego bezpośredni rywal BMW X6 – jego stylistykę
można albo pokochać, albo znienawidzić.
Trudno pozostać całkowicie obojętnym.
Pomijając kontrowersyjny design, kierowca w GLE może poczuć się jak król, nie tylko dlatego, że siedzi się wysoko nad ziemią. Wnętrze zapewnia odpowiedni dla
Mercedesa luksus i całą masę gadżetów,
które mają uprzyjemnić jazdę.
Mercedes GLE Coupé zaczyna się w cenniku od wersji GLE 350e 4MATIC plug-in
hybrid, która kosztuje 362 900 zł. Najmocniejszy wariant GLE 63 S 4Matic+ Coupé
o mocy aż 612 KM startuje od 738 629 zł.
Już w najtańszej odmianie otrzymujemy
SUV-a wyposażonego w liczne systemy
bezpieczeństwa i nowoczesne multimedia MBUX.

VZ, czyli nowego kompaktowego przedstawiciela młodej hiszpańskiej marki. Formentor nie ma już nic wspólnego z Seatem, powstał całkowicie od podstaw,
łącząc wyrazisty styl ze sportowym sznytem.
Hiszpanie zadbali o to, by stylistycznie
SUV nie odbiegał od innych pojazdów z logo Cupra. Mamy więc charakterystyczne miedziane wstawki wkomponowane
w nadwozie oraz duże, 19-calowe aluminiowe felgi utrzymane w tym samym odcieniu.

Cena Cupry Formentor VZ 2,0 TSI 310 KM
z 7-biegową przekładnią DSG i napędem
na cztery koła zaczyna się od 198 600 zł.
W gamie silnikowej znajdziemy także bazową wersję 1,5 TSI o mocy 150 KM z napędem na przód oraz 2,0 TSI 4Drive o mocy
190 KM. Nie brakuje też wariantów hybrydowych (plug-in), dostępnych z 6-biegowym DSG: 1,4 TSI e Hybrid 204 KM i 1,4 TSI
e-Hybrid 245 KM. Ofertę wkrótce uzupełni limitowana do 7000 egzemplarzy wersja VZ5 z 5-cylindrową 390-konną jednostką z Audi RS Q3.

Cupra Formentor
310 koni mechanicznych z 3-litrowej jednostki TSI, napęd na cztery koła i niezłe
osiągi – 4,9 s do setki i prędkość maksymalna na poziomie 250 km/h. Tak w skrócie można przedstawić Cuprę Formentor
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Wiedza, która iskrzy!
Wymiana
cewek
zapłonowych

Sportowy charakter
Od 0 do 100 km/h w 3,8 s, prędkość maksymalna do 290 km/h, mechanizm RS
Torque Splitter, opony semi slick i specjalne tryby jazdy RS – nowe Audi RS 3 oferuje
najwyższej klasy dynamikę jazdy i najlepsze parametry w swoim segmencie.

M

odel wyposażono w 5-cylindrowy silnik o mocy 294
kW (400 KM) i o wysokich
parametrach pracy, dający mocne i natychmiastowe przyspieszenie oraz bardzo upajający
dźwięk. Szybko reagująca jednostka napędowa zapewnia moment obrotowy 500
Nm. Sportowe DNA modelu RS 3 wizualnie objawia się w szerszej karoserii, sportowym układzie wydechowym RS i wyświetlaczach kokpitu podobnych do tych
montowanych w samochodach wyścigowych.

Silnik roku
Układ zapłonowy pojazdu musi gwarantować zapłon właściwego cylindra w odpowiednim czasie, tysiące razy na minutę. Zatem jego dokładna naprawa jest absolutnie niezbędna.
Korzystając z naszego praktycznego przewodnika na temat
wymiany cewek zapłonowych, poznasz zasadę ich działania,
przyczyny awarii oraz sposób wymiany, aby oferowana usługa charakteryzowała się wysoką jakością, trwałością i budziła zaufanie klientów.

napięcia w obwodzie wtórnym, zwiększając napięcie, aż będzie wystarczająco wysokie do powstania iskry zapłonowej.
Wymagane napięcie może się różnić i wynosić od 5000 woltów do 25 000 woltów, co uzależnione jest od wielu czynników: szerokości szczeliny pomiędzy elektrodami w świecy
zapłonowej, oporu elektrycznego w świecy, mieszanki paliwowo-powietrznej, temperatury świecy zapłonowej, obciążenia silnika itp. W rzeczywistości niektóre systemy potrzebują
aż 40 000 woltów przy szczytowych obciążeniach. O wartoJak działa cewka zapłonowa?
ści tej decyduje stosunek uzwojenia wtórnego do podstawoW prostych słowach, cewka zapłonowa składa się z trzech częwego – zwykle 80 do jednego, ale im jest on wyższy, tym
ści: obwodu podstawowego składającego się z kilkuset skręwyższe będzie potencjalne napięcie.
tów pierwotnego uzwojenia, obwodu wtórnego z kolejnymi
wieloma tysiącami skrętów oraz żelaznego rdzenia. Kiedy prąd Dlaczego cewki zapłonowe ulegają awarii?
płynie przez uzwojenie pierwotne, wokół rdzenia powsta- Chociaż konstrukcja cewki sprawia, że jest ona trwałym eleje silne pole magnetyczne ładujące cewkę. Jednak po usta- mentem, to coraz większe jej obciążenia doprowadzają nieniu przepływu mocy pole magnetyczne zanika. A ponieważ kiedy do awarii. Główne przyczyny to:
energia ta musi zostać gdzieś odprowadzona, indukuje skok
Uszkodzone świece lub przewody świec: wadliwa świeca lub
przewody świecy o zbyt dużym oporze powodują wzrost napięcia wyjściowego cewki. Jeśli przekroczy ono 35 000 woltów, może zniszczyć wewnętrzną izolację cewki, powodując zwarcie. Przekłada się to na zmniejszoną wydajność oraz
przerwy w zapłonie pod obciążeniem i/lub słaby rozruch.
Wytarta lub zbyt duża szczelina świecy zapłonowej: ponieważ świece zapłonowe zużywają się, to samo dzieje się ze
szczeliną pomiędzy ich dwiema elektrodami, co oznacza, że
cewka musi teraz generować wyższe napięcie, aby ją pokonać. Dodatkowe obciążenie cewki może spowodować przeciążenie napięciowe i przegrzanie.
Uszkodzenie na skutek wibracji: stałe zużycie w wyniku wibracji silnika może uszkodzić zwoje cewki zapłonowej i jej izolację, powodując zwarcia lub przerwy w uzwojeniu wtórnym.
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Wibracje te są również ewentualną przyczyną poluzowania
połączenia elektrycznego świecy, co zmusza cewkę do zbyt
długiej pracy w celu jej zapalenia.
Przegrzanie: ze względu na lokalizację cewki zapłonowe są
często wystawione na wysokie temperatury silnika. Może to
zmniejszyć zdolność cewki do przewodzenia elektryczności
i wpływać na jej działanie oraz żywotność.
Zmienny opór: krótki lub niski opór w zwojach cewki zwiększa przepływ elektryczności, powodując uszkodzenia całego systemu zapłonu. Zmiany oporu to również przyczyna
słabej iskry, co powoduje brak rozruchu i uszkodzenia cewki
oraz okolicznych części.
Zbyt duża wilgotność: najbardziej prawdopodobną przyczyną
jest wyciek oleju z wadliwej uszczelki komory zaworów. Olej
gromadzi się, uszkadzając zarówno cewkę, jak i świecę. Do systemu może przedostawać się też woda pochodząca z kondensacji w klimatyzacji. W obu przypadkach ważne jest znalezienie pierwotnej przyczyny, aby uniknąć kolejnych awarii.
Zapraszamy po więcej informacji dotyczących szerokiej oferty cewek zapłonowych Delphi Technologies.

Dzięki oferującemu wysokie parametry
pracy 5-cylindrowemu silnikowi Audi RS 3
to jedyny w swoim rodzaju model w tym
segmencie. Jednostka napędowa 2,5 TFSI
pięć razy z rzędu zdobyła międzynarodową nagrodę silnika roku (International
Engine of the Year). W najnowszej generacji tych kompaktowych pojazdów sportowych jest mocniejsza niż kiedykolwiek
wcześniej.
Nowe RS 3 w obu wersjach nadwozia
od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 3,8 s. Ich prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h, ale opcjonalnie dostępne jest jej podwyższenie do
280 km/h. Samochód wyposażony w pakiet RS Dynamic i ceramiczne hamulce może osiągnąć prędkość maksymalną nawet
290 km/h.
RS Torque Splitter umożliwia aktywny,
w pełni zmienny rozkład momentu obrotowego między tylnymi kołami. W przeciwieństwie do mechanizmu różnicowego
tylnej osi i wcześniej montowanego sprzęgła wielopłytkowego tylnej osi RS Torque
Splitter wykorzystuje po jednym elektronicznie sterowanym sprzęgle wielotarczowym na każde napędzane koło tylnej osi.

chłodnicy Singleframe z charakterystycznym grillem o strukturze oczek przypominającej plaster miodu oraz duże wloty
powietrza nadają temu kompaktowemu,
sportowemu autu pełen ekspresji wygląd.
RS 3 jest standardowo wyposażone
w płaskie reflektory LED w kształcie klinów oraz również diodowe światła tylne
z dynamicznymi kierunkowskazami.
Za przednimi nadkolami pojawia się nowy element stylistyki: przykuwający wzrok
dodatkowy wylot powietrza. Partia progów z czarną listwą również została na nowo zaprojektowana, a w połączeniu z poszerzonymi nadkolami uwydatnia pełen
ekspresji charakter nowego RS 3.
Sportowy charakter modelu podkreśla
również wiele charakterystycznych dla linii RS elementów wnętrza. Zegary, kontrolki i wskaźniki wyświetlane są na 12,3-calowym ekranie kokpitu cyfrowego Audi
virtual cockpit plus będącego wyposażeniem standardowym. Pokazują one m.in.
prędkość obrotową w postaci wykresu
słupkowego oraz moc i moment obrotowy w wartościach procentowych.
Charakterystyczny dla modeli typu RS
migający wskaźnik zmiany biegów w try-

bie manualnej skrzyni biegów zmienia kolor wyświetlacza obrotów z zielonego na
żółty i czerwony, migając w sposób identyczny, jak w samochodach znanych ze
sportów motorowych, tak by wskazać idealny moment na zmianę biegu.
Prawdziwie wyścigowy charakter wnętrza podkreślają dodatkowo deska rozdzielcza wykonana z włókna węglowego
oraz fotele sportowe RS z przetłoczeniami RS i z kontrastowymi antracytowymi
przeszyciami.
Audi RS 3 jest standardowo wyposażone w trójramienną, skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę RS Sport ze spłaszczonym u dołu kołem. Zawiera wbudowane
manetki wykonane z wysokiej jakości odlewu cynkowego.
W modelach z pakietem Design, poza logiem RS na kierownicy, w położeniu godziny 12.00 umieszczany jest pasek zapewniający szybką identyfikację
pozycji kierownicy podczas dynamicznej jazdy.
Modele Audi RS 3 Sportback i RS 3 Limou
sine można zamawiać w Europie od połowy lipca 2021 roku. Nowe modele RS 3 pojawią się na rynku jesienią.

Charakterystyczny i pełen ekspresji

Design nowego Audi RS 3 jest jeszcze bardziej dynamiczny i pełen mocy niż stylistyka poprzednika. Z przodu szeroki zderzak RS, zaprojektowana na nowo osłona
www.profiauto.pl
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Clarios przedstawia nową, ulepszoną
wersję VARTA® Partner Portal:
Rozbudowana platforma dla ekspertów od akumulatorów
w warsztatach i serwisach.
Firma Clarios, która zaopatruje w energię 1/3 samochodów
na całym świecie, uruchomiła ulepszoną wersję platformy
– VARTA® Partner Portal. Portal zawiera informacje, wskazówki, instrukcje i materiały związane z akumulatorami, pozwalające na zwiększanie kompetencji mechaników i zadowolenia klientów. Dostarcza wiedzy na temat akumulatorów
w ramach sekcji Battery World Professional, zawiera Program
Testowania Akumulatorów VARTA i pozwala klientom być na
bieżąco z ważnymi regionalnymi wiadomościami o wydarzeniach i promocjach marki VARTA®.
Główną zaletą nowego VARTA® Partner Portal jest dostępność wszystkich usług marki VARTA® w jednym miejscu.
W wyszukiwarce akumulatorów użytkownicy portalu znajdą
wszystkie znane im narzędzia. Niezależnie od tego, czy mechanicy potrzebują znaleźć właściwy akumulator do danego
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pojazdu, jego dokładną lokalizację, czy też szczegółową instrukcję montażu, wyszukiwarka akumulatorów dostarcza
im wszelkich wskazówek niezbędnych do wymiany akumulatora. Baza danych obejmuje 99,5%, co stanowi ponad
383 miliony zarejestrowanych pojazdów, w szczególności
tych wyposażonych w systemy Start-Stop, i jest stale aktualizowana. Jedną z nowych funkcji jest możliwość sprawdzenia i zapisania wcześniejszych wyszukiwań akumulatorów przez użytkownika.
Battery World Professional to miejsce, gdzie znajdują się materiały i artykuły dotyczące akumulatorów, od wiedzy podstawowej po specjalistyczną. Regionalne wiadomości, wydarzenia i promocje są teraz dostępne również w nowym VARTA®
Partner Portal. Na razie w wersji międzynarodowej, ale już
niebawem będzie w języku polskim. Kolejną zaletą nowej

platformy jest to, że wszyscy nowi użytkownicy, którzy zarejestrują się w Programie Testowania Akumulatorów VARTA,
są teraz automatycznie rejestrowani w portalu i mogą uzyskać
dostęp do wszystkich wartościowych narzędzi oraz usług.
Wsparcie i wiedza dla serwisów
Serwisy i właściciele pojazdów stają przed coraz większą ilością wyzwań związanych z nowymi technologiami i wymaganiami wobec akumulatorów. „Poprzednia wersja naszego portalu nauczyła nas wiele o tym, czego naprawdę potrzebują
serwisy”, wyjaśnił Guido Schneider, Vice President Sales Aftermarket Europe w firmie Clarios. „Wyciągnęliśmy wnioski
i wszystkie zmiany zostały uwzględnione w nowym VARTA®
Partner Portal. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zapewnić
użytkownikom specjalistyczną wiedzę i wsparcie, którego
potrzebują w codziennej działalności”.
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Nowy Multivan
z Red Dot Award

Jury konkursu Red Dot Awards co roku nagradza najlepiej zaprojektowane
produkty różnych kategorii z całego świata. W tym roku w kategorii „Samochody
i motocykle” nagroda „Red Dot: Best of the Best – najlepszy z najlepszych”
trafiła do najnowszego modelu marki Volkswagen Samochody Dostawcze,
nowego Multivana.

Ś

wiatową premierą nowego Multivana Volkswagen Samochody Dostawcze rozpoczął nową
erę marki, przenosząc w przyszłość typowe jej cechy: funkcjonalność i elastyczność, wygodę, przestronność, nowoczesność i innowacyjność.
Albert Kirzinger, główny projektant marki Volkswagen Samochody Dostawcze,
nie krył zachwytu podczas odbioru pamiątkowej statuetki: – Jesteśmy bardzo
dumni, że zdobyliśmy jedną z najbardziej
prestiżowych na świecie nagród w dzie-
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dzinie designu, Red Dot Design Award,
akurat w czasie światowej premiery nowego Multivana.
Red Dot Awards jest jednym z najbardziej renomowanych konkursów wzorniczych na świecie. W tym roku firmy z 60
krajów zgłosiły do konkursu ponad 7800
produktów. Jury składające się z 50 międzynarodowych ekspertów oceniało m.in.
stopień innowacyjności, funkcjonalność,
ergonomię, trwałość, ekologiczność, jakość oraz symboliczne i emocjonalne
aspekty produktów.

„Nowy Multivan zachwycił nas innowacyjnym projektem wnętrza, które umożliwia dostosowanie do różnych scenariuszy użytkowania, a dzięki równej podłodze
i wielu starannie zaprojektowanym detalom daje zupełnie nowe poczucie przestrzeni. Stylistyka w imponujący sposób
łączy elementy wzornictwa typowe dla
Multivana z nowoczesnym wyglądem,
który ma doskonale wyważone proporcje i będzie wyglądał nowocześnie jeszcze
przez wiele lat” – napisało w swym werdykcie jury.

www.profiauto.pl

PROFIAKTUALNOŚCI
MINI Cooper

60 lat współpracy
z rodziną Cooperów
60 lat temu John Cooper stworzył fundament legendarnych zwycięstw
klasycznego MINI w motorsporcie. Był to początek trwającej do dziś współpracy
między MINI a rodziną Cooperów.

Z

okazji tej rocznicy brytyjska
marka premium prezentuje
specjalną edycję 3-drzwiowego MINI, która łączy powrót do
historii z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. MINI Anniversary Edition jest hołdem złożonym
Johnowi Cooperowi, który zmarł w 2000
roku, a także świadectwem tego, że pod
jego nazwiskiem można do dziś czerpać
maksymalną frajdę z jazdy w segmencie
małych samochodów klasy premium.
Ekskluzywny design i elementy wyposażenia sprawiają, że Anniversary Edition
jest atrakcyjną propozycją dla fanów MINI na całym świecie, którzy pasjonują się
sportową historią marki ściśle związanej
z nazwiskiem Johna Coopera. Edycja spe-
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cjalna będzie oferowana jako 3‑drzwiowe
MINI Cooper (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,1–5,5 l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 138–124 g/km), 3-drzwiowe MINI Cooper S (zużycie paliwa w cyklu
mieszanym: 6,7–6,2 l/100 km; emisja CO2
w cyklu mieszanym: 151–140 g/km) oraz
MINI John Cooper Works (zużycie paliwa
w cyklu mieszanym: 7,1–6,8 l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 161–155 g/km).
Produkcja wyniesie zaledwie 740 sztuk
na całym świecie. Liczba egzemplarzy dostępnych w tej edycji nawiązuje do numeru startowego 74, jaki klasyczne MINI Cooper nosiło podczas swojego pierwszego
udanego występu na torze wyścigowym.
Ponieważ wczesne samochody wyścigowe zaprojektowane przez Johna Coo-

pera rozpoznawalne były po zielonym
lakierze z białymi akcentami, modele
MINI Anniversary Edition oferowane będą w metalizowanym kolorze British Racing Green. Oprócz tego dostępny będzie
wariant metalizowany Midnight Black,
a w MINI John Cooper Works również kolor Rebel Green.
Na powierzchni wewnętrznej po stronie kierowcy widnieją podpisy Johna,
Mike‘a i Charliego Cooperów. Kolejnymi
elementami wskazującymn na ekskluzywny charakter tej edycji są: plakietka z podpisem Johna Coopera, odręcznym dopiskiem „1 of 740” oraz napis „60 YEARS OF
MINI COOPER – THE UNEXPECTED UNDERDOG” po wewnętrznej stronie ramki drzwi
kierowcy.
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profiaktualności
Porsche

Porsche

elektryzuje Nowy Jork
Dwa w pełni elektryczne samochody Porsche – bolid 99X Electric oraz Taycan 4S
– przyciągały spojrzenia podczas spektakularnej sesji zdjęciowej na słynnym
Times Square w Nowym Jorku. Wydarzenie poprzedzało wyścig Mistrzostw
Świata Formuły E ABB FIA.

F

ormuła E, jako pierwsza na świecie seria zmagań elektrycznych
bolidów, wprowadziła emocjonujące wyścigi samochodowe
na ulice fascynujących metropolii – takich jak Nowy Jork. Z perspektywy Porsche to najbardziej konkurencyjna
arena, na której można przyspieszać rozwój pojazdów o wysokich osiągach z naciskiem na przyjazność środowisku, efektywność energetyczną oraz zrównoważony
rozwój. W rezultacie Porsche 99X Electric,
startujące w wyścigach Formuły E od 2019
roku, służy inżynierom Porsche również

jako platforma rozwojowa dla seryjnych
aut na prąd producenta ze Stuttgartu-Zuffenhausen. Zastosowaną w nim technikę
800 V można znaleźć także w modelu Taycan, pierwszym w pełni elektrycznym seryjnym samochodzie sportowym Porsche,
którego prototyp zadebiutował na oczach
światowej publiczności właśnie w Nowym
Jorku w 2019 roku.
Elektromobilność i zrównoważony rozwój nie są w Nowym Jorku wiodącymi
czynnikami wyłącznie podczas Formuły E. Dysponując 1750 samochodami na
prąd, miasto może się poszczycić naj-

większą w kraju własną flotą pojazdów
elektrycznych. Do końca 2025 roku ich
liczba ma wzrosnąć do 2 tysięcy. Metropolia jest na dobrej drodze, by z końcem
2021 roku oferować 10 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania. Plany zakładają
również, że flota miejskich autobusów
szkolnych będzie w pełni elektryczna do
2035 roku. Nowojorczycy są zresztą bardzo przekonani do tych inicjatyw: już teraz zużywają mniej energii w przeliczeniu
na jednego mieszkańca niż mieszkańcy
jakiegokolwiek innego stanu z wyjątkiem
Rhode Island.

Inteligentne systemy chłodzenia silnika.
Nowoczesne pompy wody, ich montaż jak i serwis stanowią nowe wyzwanie
dla warsztatu. Grupa Schaeffler oferuje inteligentne systemy chłodzenia silnika,
pompy wody o napędzie elektrycznym oraz ze zmienną regulacją przepływu.
W naszej ofercie znajdują się także niezbędne elementy montażowe oraz szkolenia
specjalistyczne – czyli wszystko dla zagwarantowania profesjonalnej naprawy.
Innowacyjnie!
www.schaeffler-aftermarket.pl
Porsche
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Przepływomierz
powietrza

Škoda Octavia Sportline
dołącza do oferty marki
Do rodziny Škody Octavii dołącza po raz pierwszy dynamiczna wersja Sportline,
którą wyróżniają m.in. czarne elementy nadwozia, trójramienna wielofunkcyjna
sportowa kierownica, a także sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami
i tapicerką ThermoFlux.

Jednym z kluczowych elementów prawidłowej pracy silnika
jest określenie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Za
prawidłowy pomiar ilości powietrza dostarczanego do kanału dolotowego silnika odpowiada masowy przepływomierz
powietrza. Dzięki informacji z przepływomierza komputer
jest w stanie obliczyć ilość paliwa potrzebną, aby skład mieszanki był najoptymalniejszy.
Hella dzięki blisko 60-letniemu doświadczeniu w projektowaniu oraz produkcji elektroniki na rynek OE gwarantuje
najwyższą jakość wykonania. Przepływomierze
Hella przeznaczone na rynek części zamiennych produkowane są z najlepszych
materiałów, a jakość sygnału odpowiada wymogom produktów OEM, co zapewnia pełną
kompatybilność elektromagnetyczną. Hella, mając na uwadze
ekologię, gwarantuje prawidłową pracę przepływomierza,
od której zależy nie tylko ilość
spalanego paliwa czy moc silnika, ale również czystość spalin
i bezawaryjna praca katalizatora.
Wybierając przepływomierze Hella, zyskujesz dostęp do szerokiej oferty produktów do samochodów europejskich i azjatyckich.
Hella, wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników pojazdów, zapewnia również dostęp do katalogów, spe- Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: https://www. Tam uzyskacie Państwo szczegóły dotyczące prezentowacjalistycznych szkoleń, diagnostyki w jakości OE oraz wspar- hella.com/techworld/pl/Czesci-samochodowe/Elektronika/ nego asortymentu.
Przeplywomierz-powietrza-46814 /
cia technicznego.
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N

adwozie nowej Škody Octavii Sportline, wariantu dostępnego po raz pierwszy
dla tego modelu, definiują
czarne elementy charakterystyczne dla gamy Sportline marki. Dynamiczny przedni spojler, obramowanie
osłony chłodnicy i napis Škoda na pokrywie bagażnika wykończone są w błyszczącej czerni. Połyskujący czarny tylny dyfuzor ma chromowane elementy
ozdobne. Czarny tylny spojler występuje zarówno w wersji combi, jak i liftback.
Standardowe wyposażenie Škody Octavii Sportline obejmuje 18-calowe obręcze kół Vega Aero Pulsar z polerowanym
czarnym wykończeniem. Opcjonalnie dostępne są, wyłącznie dla modelu Sportline, 19-calowe czarne, polerowane obręcze Taurus.
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Szeroka gama silników

Škoda Octavia Sportline jest dostępna
z wydajnymi silnikami benzynowymi
i wysokoprężnymi oraz z napędami hybrydowym typu plug-in i w technologii
miękkiej hybrydy. Kierowcy będą mogli wybrać spośród napędów na obie lub
na przednią oś. Gama silników zaczyna
się od 110 kW (150 KM), a zamyka ją opcja iV o mocy 150 kW (204 KM). Jednostkę 1,5 TSI o mocy 110 kW (150 KM) można
zamówić z opcjonalną 7-biegową skrzynią DSG w technologii mild hybrid, natomiast wariant z silnikiem 2,0 TSI o mocy
140 kW (190 KM) jest standardowo wyposażony w przekładnię DSG i napęd na
obie osie. Modele z silnikiem wysokoprężnym 2,0 TDI oferują moc 110 kW (150 KM)
z opcjonalną skrzynią DSG i napędem 4×4
oraz 147 kW (200 KM) z napędem na cztery

koła oraz przekładnią DSG w standardzie.
Octavia iV Sportline z napędem hybrydowym typu plug-in zapewnia moc 150
kW (204 KM).

Wnętrze ze sportowymi fotelami

Wnętrze Škody Octavii Sportline zostało
zainspirowane najwyższym poziomem
wykończenia Style i obejmuje wykończenie deski rozdzielczej z materiału oraz listwy ozdobne wykończone błyszczącą
czernią przypominającą lakier fortepianowy. Sportowe fotele mają zintegrowane
zagłówki i są wyposażone w wyjątkowo
przewiewną tapicerkę ThermoFlux. Wielofunkcyjna sportowa kierownica ma trzy
ramiona i ozdobny emblemat Sportline,
a na progach przednich drzwi znajduje
się napis Octavia.
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Flaga w szachownicę
zawsze macha
do Brembo

Może to być najszybszy tor na świecie lub nieprzewidywalny,
prowincjonalny odcinek rajdowy. Wszędzie tam, gdzie słychać ryk
silnika, a kierowca w skupieniu gotowy jest do przecięcia linii mety
przed resztą stawki, na pewno będzie Brembo. Od ponad 40 lat
samochody i motocykle świata sportu aspirujące do zwycięstwa
wyposażone są w hamulce Brembo.

Prototyp Smarta

40 lat sukcesów w sportach motorowych na całym świecie,
a wszystko zaczęło się w 1975 roku od uścisku dłoni pomiędzy Alberto Bombassei i Enzo Ferrari, który wybrał hamulce
Brembo do swoich „czerwonych” bolidów. Współpraca wystartowała jak strzała: dwa mistrzostwa świata wygrał Niki
Lauda w 1975 i 1977 roku. Od tego momentu – na torze, na
szosie i w terenie – Brembo stało się absolutnym punktem
odniesienia, który ustawił poprzeczkę w segmencie układów hamulcowych.

Prawie dwa miesiące po publikacji pierwszych szkiców smart Automobile Co., Ltd.
przedstawia oficjalne zdjęcie prototypu w pełni elektrycznego, kompaktowego
SUV-a, którego światowa premiera odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych
IAA MOBILITY w Monachium.

Wielcy mistrzowie, tacy jak Valentino Rossi i „Schumi”, ale
także tysiące miłośników rywalizacji, którzy spędzają weekendy na pełnych adrenaliny wyścigach, wiedzą, że zaufanie
do Brembo oznacza zwiększenie ich szans na zwycięstwo.
Niezależnie od tego, czy były to legendarne lata 70., kiedy
mechanik miał największy wpływ na wynik wyścigu, czy
też dzisiaj, kiedy elektronika bezdyskusyjnie króluje – każdy
kierowca wie, że może zaufać komuś, kto konsekwentnie, od
40 lat wygrywa na torach w każdym zakątku świata i kto już
myśli o kolejnych nowatorskich rozwiązaniach.

N

owy design nadwozia doskonale ucieleśnia aktualną
transformację marki.– Smart
ewoluuje, staje się coraz bardziej premium i high-tech,
reprezentując wysoki poziom wyrafinowania i jakości”. – Tak Kai Sieber, szef designu
smarta w zespole prof. Gordena Wagenera, opisał jedną z głównych zasad nowego języka projektowania.
W widoku nowego modelu z lotu ptaka
dominuje szklany dach z charakterystycznymi akcentami. Lakierowane słupki spra-

W świecie dwóch i czterech kółek pracownicy Brembo umiejętnie wykorzystują swoją wszechstronność i wiedzę o sporcie,
który ma zupełnie inne potrzeby techniczne. Co zatem mają wspólnego samochód przygotowany na 24-godzinny wyścig Le Mans i samochód przygotowany na Indianapolis 500,
motocykl enduro i motocykl MotoGP, samochód wyścigowy
Nascar i ciężarówka biorąca udział w wyścigu Paryż-Dakar?
Kiedy wygrywają, odpowiedź jest prosta: hamulce Brembo.
Dlatego po każdych zawodach, kiedy pojawia się flaga z szachownicą, do gabloty Brembo dodawane są kolejne trofea.
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wiają, że dach wydaje się unosić nad nadwoziem. – Harmonijne połączenie białego
lakieru i złotych słupków dachowych daje wysokiej jakości efekt i odpowiada za
elegancki wygląd naszego koncepcyjnego, elektrycznego SUV-a – kontynuował Kai Sieber.
Równolegle do nowej interpretacji swojego designu smart pracuje nad modelem
sprzedaży i dystrybucji. – Smart narodził
się z wizją dążenia do najlepszych rozwiązań dla przyszłości mobilności – powiedział Daniel Lescow, wiceprezes ds. glo-

balnej sprzedaży, marketingu i obsługi
posprzedażnej smart Automobile Co., Ltd.
– Za sprawą podejścia opartego na danych
smart nawiąże bezpośredni kontakt z nabywcami oraz fanami i zaoferuje im przejrzystą, wygodną ścieżkę klienta – realizowaną za pośrednictwem wielu kanałów.
Korzystając z naszego wsparcia, nasi przyszli partnerzy handlowi będą mogli jeszcze
bardziej skoncentrować się na zapewnieniu jak najlepszych warunków w ramach
sprzedaży i posprzedaży.
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BMW 4 Gran Coupé

Nowe

Po sukcesie poprzedniego modelu nowa seria BMW 4 została
rozszerzona o czterodrzwiowe coupé. Druga generacja
BMW serii 4 Gran Coupé imponuje zauważalnie zwiększoną
dynamiką jazdy, doszlifowaną, nową stylistyką marki,
udoskonalonym wyglądem klasy premium we wnętrzu oraz
licznymi innowacjami w zakresie obsługi i komunikacji.

BMW 4

Gran Coupé
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BMW 4 Gran Coupé

Indywidualne proporcje
Niezależny charakter nowego BMW serii 4 Gran Coupé widać wyraźnie w wyglądzie zewnętrznym. Przy długości zewnętrznej 4783 mm, szerokości 1852 mm
i wysokości 1442 mm ma ono indywidualne proporcje w połączeniu z dynamicznie wydłużonymi liniami coupé. Wymiary
w stosunku do poprzedniego modelu są
większe o 143 mm (długość), 27 mm (szerokość) i 53 mm (wysokość). Rozstaw kół
zwiększył się o 50 (do 1595) mm z przodu
i o 29 (do 1623) mm z tyłu. Rozstaw osi wynoszący 2856 mm jest o 46 mm większy
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w stosunku do poprzedniego modelu
i o 5 mm większy w stosunku do BMW serii 3 Limuzyna.
Dzięki specyficznej dla tego modelu
koncepcji karoserii uzyskano wnętrze
o wszechstronnym zastosowaniu oraz
dużo miejsca z tyłu. Bagażnik nowego BMW serii 4 Gran Coupé ma pojemność 470 l. W porównaniu do poprzedniego modelu widoczna bezpośrednio
pojemność pierwotna została zwiększona o 39 l. Złożenie oparcia kanapy tylnej
dzielonego standardowo w proporcjach
40:20:40 pozwala zwiększyć miejsce na
bagaż do 1290 l.

Wyrazisty przód, mocny tył
Charakterystyczne linie i trójwymiarowo
ukształtowane powierzchnie charakteryzują wyrazisty przód nowego BMW serii 4
Gran Coupé. Pośrodku przodu duża, ustawiona pionowo atrapa chłodnicy BMW sięgająca daleko w dół podkreśla pewność
siebie emanującą z nowego BMW. Płaskie,
w pełni diodowe reflektory mają listwy
świetlne świateł dziennych w kształcie litery U. Opcjonalnie oferowane są diodowe
reflektory adaptacyjne ze światłami laserowymi BMW i nieoślepiającym asystentem
świateł drogowych BMW Selective Beam.
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Sportową, elegancką sylwetkę nowego
BMW serii 4 Gran Coupé charakteryzują
precyzyjne linie, drzwi z bezramkowymi
szybami i wbudowanymi w powierzchnię klamkami oraz mocna partia barkowa. Linia dachu kończy się wyraźnie wyeksponowaną krawędzią aerodynamiczną
na pokrywie komory bagażowej. W widoku z tyłu dominują linie poziome. Ponadto płaską i mocną sylwetkę pojazdu podkreśla pas tylny z pionowymi krawędziami
w obszarach zewnętrznych i dolnym zakończeniem w kolorze czarnym. Stylowe,
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przyciemnione płaskie lampy tylne wyko- dla kierowcy i pasażera z przodu. Przycisk
nane w całości w technologii diodowej za- start/stop do napędu umieszczony jest
chodzą daleko na boki.
na panelu obsługi o szlachetnym wyglądzie na konsoli środkowej, gdzie obok charakterystycznej dla tego modelu dźwigni
biegów znajduje się kontroler BMW, przełącznik trybów jazdy oraz elektromechaniczny hamulec postojowy. Tylna kanapa
We wnętrzu nowego BMW serii 4 Gran ze składanymi zagłówkami umożliwia zaCoupé wysoka konsola środkowa i płyn- mocowanie trzech fotelików dziecięcych.
nie przechodząca od deski rozdzielczej
Wyposażenie standardowe obejmuje fodo boczków drzwi struktura powierzchni tele sportowe i skórzaną kierownicę sporstwarzają wrażenie zamkniętej przestrzeni tową.

Wnętrze: radość
z jazdy i komfort

www.profiauto.pl
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Szeroka gama systemów
wspomagających kierowcę

Wzrost dynamiki
i wydajności
W BMW 430i Gran Coupé (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 7,6–6,8 l/100 km;
emisja CO2 w cyklu mieszanym: 173–156 g/
km) zastosowano nowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 180 kW (245 KM),
którego emisja została dodatkowo zoptymalizowana dzięki kolektorowi wydechowemu wbudowanemu w głowicę cylindrów.
4-cylindrowy silnik benzynowy BMW
420i Gran Coupé (zużycie paliwa w cyklu
mieszanym: 7,3–6,6 l/100 km; emisja CO2
w cyklu mieszanym: 166–150 g/km) ma
maksymalną moc 135 kW (184 KM).
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BMW M440i xDrive Gran Coupé (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 8,5–
8,0 l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 193–181 g/km) jest napędzane
6-cylindrowym rzędowym silnikiem benzynowym o mocy 275 kW (374 KM).
4-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 140 kW (190 KM) napędza modele BMW
420d Gran Coupé (zużycie paliwa w cyklu
mieszanym: 5,4–4,8 l/100 km; emisja CO2
w cyklu mieszanym: 141–126 g/km) oraz
BMW 420d xDrive Gran Coupé (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,7–5,1 l/100 km;
emisja CO2 w cyklu mieszanym: 150–133 g/
km).
W BMW M440i xDrive Gran Coupé oraz
w wersjach z silnikiem wysokoprężnym
technologia mild hybrid zapewnia dodat-

kową dynamikę i wydajność. 48-woltowy
alternator odwracalny daje podczas ruszania i przyspieszania dodatkową moc 8 kW
(11 KM). Dodatkowy akumulator umożliwia
optymalizację odzysku i zmagazynowania
energii hamowania.
Wszystkie silniki oferowane będą standardowo z 8-stopniową skrzynią Steptronic. Opcjonalna 8-stopniowa sportowa
skrzynia Steptronic (standardowo w BMW
M440i xDrive Gran Coupé), oprócz jeszcze
większej dynamiki przełączania biegów
i łopatek zmiany biegów na kierownicy,
oferuje także funkcję Sprint. Poprzez odpowiedni wpływ na charakterystykę napędu i zmiany biegów zapewnia maksymalną dynamikę podczas przyspieszania
i wyprzedzania.

www.profiauto.pl

Standardowo lub opcjonalnie w nowym
BMW serii 4 Gran Coupé dostępnych jest
około 40 funkcji wspomagających kierowcę,
zapewniających komfortową i bezpieczną
jazdę oraz parkowanie. Najważniejsze cechy
to aktywny regulator prędkości z automatycznym asystentem ograniczeń prędkości
i prowadzeniem po trasie, a także asystent
kierowania i prowadzenia po pasie ruchu.
Wyposażenie standardowe obejmuje
ostrzeganie przed kolizją czołową, wskazanie ograniczeń prędkości, ostrzeganie
przed zjechaniem z pasa ruchu, czujniki
parkowania Park Distance Control i kamerę cofania oraz asystenta parkowania wraz
z asystentem cofania. Jako opcja dostępny
jest także asystent parkowania plus z Surround View i zdalnym widokiem 3D.
Już z wyposażeniem standardowym nowego BMW serii 4 Gran Coupé kierowca
i pasażerowie mogą korzystać z rozszerzonych możliwości oferowanych przez system operacyjny BMW 7. W zależności od
sytuacji do wyboru są: obsługa dotykowa
na wyświetlaczu centralnym, sprawdzony
kontroler BMW, przyciski wielofunkcyjne
na kierownicy oraz sterowanie głosowe
i opcjonalne sterowanie BMW za pomocą gestów. Dostępne są również zaawansowane usługi cyfrowe, w tym inteligentny asystent osobisty BMW, funkcja BMW
Digital Key, Connected Music i zdalne aktualizacje oprogramowania.
Standardowy BMW Live Cockpit Plus
obejmuje system operacyjny iDrive z wyświetlaczem centralnym o przekątnej 8,8
cala i kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 5,1 cala w zestawie wskaźników. Opcjonalny BMW Live Cockpit Professional
posiada całkowicie cyfrowy zespół ekranów. Obejmuje on zestaw wskaźników
o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 12,3
cala za kierownicą oraz wyświetlacz centralny o przekątnej 10,25 cala.
Oparty na chmurze system nawigacyjny BMW Maps oferuje bardzo szybką
i precyzyjną kalkulację tras i godziny przyjazdu, aktualizację danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym w krótkich
odstępach czasu oraz wprowadzanie dowolnego tekstu przy wyborze miejsc docelowych w nawigacji. Standardowa integracja smartfonów pozwala na korzystanie
z Apple CarPlay i Android Auto z systemem
operacyjnym pojazdu. Funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania umożliwia zdalne pobieranie do pojazdu ulepszonych
funkcji i dodatkowych usług cyfrowych.
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Nowa generacja retrofitów
Philips LED skompletowana
Philips systematycznie rozwija ofertę ultranowoczesnych źródeł światła,
jakim są retrofity LED. Po gamie żarówek do reflektorów głównych przyszedł
czas na odświeżenie tzw. signalingów.
Retrofity LED to techniczne odpowiedniki tradycyjnych żarówek halogenowych. Istotną różnicą jest zamiana mniej efektywnego żarnika
i mieszanki gazu na wydajniejsze diody
LED. Rozwiązanie to oferowane jest już
od kilku lat, powoli kończy się proces
ich dopuszczenia do użytku na drogach publicznych. Niedawno, jako
pierwsi w Europie, zdecydowali
się na to Niemcy.
Marka Philips oferuje już
czwartą generację retrofitów
LED. Żarówki Ultinon Pro5000 i Pro9000 dostępne są w szerokiej gamie typów: H1, H3, H4, H7, HB3/4, H11 i HIR2 oraz H8/
H11/H16. Pełne pokrycie stosowanych obecnie źródeł światła w pojazdach mechanicznych zapewnia teraz nowa seria
Ultinon Pro6000 SL.
Zaliczają się do niej typy (dostępne jako białe i bursztynowe)
P21W, P21/5W, W21W, W21/5W oraz R5W/R10W, W16W, T10/
W5W i Festoon (30, 38, 43 mm). Trzy ostatnie są kompatybilne z instalacją pojazdu o napięciu 24V.

Nowe retrofity Philips Ultinon Pro6000 SL przeznaczone są do zewnętrznych świateł pomocniczych, jak postojowe (przód/tył), kierunkowskazy, przeciwmgłowe (tył), STOP (w tym
trzecie) oraz podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Jeszcze więcej zastosowań znajdą we
wnętrzu pojazdu, podświetlając kokpit, schowki,
kabinę pasażerską, elementy sterujące oraz przestrzeń bagażnika.

„Nasze retrofity LED w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi emitują nieporównywalnie jakościowo lepsze światło. W lampach przednich przekłada się to
na efektywniejsze oświetlenie drogi. W przypadku tzw.
signalingów w światłach STOP uzyskujemy szybsze zapalenie się od chwili wciśnięcia pedału hamulca, a przy kierunkowskazach jaskrawszy i dynamiczniejszy znak podejmowanego manewru. Dzięki możliwości zamontowania
ich w starszych modelach samochodu, z częściowo już wyeksploatowanym układem optycznym świateł, realnie poprawiamy widoczność i bezpieczeństwo na drodze” – móWszystkie wyróżniają się prostotą wymiany 1:1 z używi Wioletta Pasionek, Marketing Manager Central Europe
wanymi do tej pory żarówkami, wysoką tempez Lumileds Poland, producenta i dystrybutora oświetlenia
raturą barwową w przedziale od 4000 do 8000 K
samochodowego marki Philips.
(w zależności od typu) oraz żywotnością rzędu pięciu tysięcy godzin ciągłej pracy. W przypadku Ultinon
Nowe Retrofity Philips LED Ultinon Pro6000 SL nie maPro6000 SL T10 zastosowano odją jeszcze homologacji na drogi publiczne. Bez przeporną na wysoką temperaturę poszkód można je stosować we wnętrzu pojazdu mewłokę HeatShield, w typie Festoon
chanicznego.
technologię eliminującą efekt migotania, a bursztynowych P21W i W21W kompaktowy układ wykluczający konieczność
stosowania dodatkowego CANbusa (dla pozostałych dostępny jako opcja).

BMW 430i Gran Coupé
Silnik benzynowy
4-cylindrowy rzędowy

Pojemność skokowa (cm³)

1998

Moc maksymalna KM (kW) przy 4500–6500 obr./min

245 (180)

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)
8-stopniowa Steptronic

400 / 1600–4000

Skrzynia biegów
Osiągi

Przyspieszenie 0–100 km/h (s)

6,2

Prędkość maksymalna w km/h

250

Zużycie paliwa (l/100 km)

Tryb mieszany

7,6–6,8

Wymiary zewnętrzne (mm)

Długość całkowita

4783

Szerokość całkowita

1852

Wysokość

1442

Pojemność bagażnika w litrach

470
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Te auta

Brak zaufania także
do Forda i Opla

mogą zepsuć podróż
Samochód nadal postrzegany jest jako najpopularniejszy i najbezpieczniejszy
środek transportu na dalsze wyjazdy. Niektóre modele potrafią jednak zepsuć
sielankowy nastrój i przysporzyć niemiłych niespodzianek. O tym, które
samochody mogą zrujnować podróż oraz co sprawdzić przed wyruszeniem
w trasę mówią mechanicy sieci ProfiAuto.

S

woje wnioski eksperci oparli na
„Rankingu awaryjności ProfiAuto”, wybierając z niego te modele,
które potencjalnie nadają się na
dalszą podróż (segment C, D oraz
minivany). Wśród nich wzięto pod lupę samochody najczęściej odwiedzające serwisy
zrzeszone w sieci, wyprodukowane po 2000
roku – a więc takie, którymi statystyczny
Kowalski najczęściej się przemieszcza. Okazuje się, że ze wszystkich awarii, jakie mogą
nas spotkać w podróży, najwięcej problemów mogą sprawić te związane z elektryką i układem napędowym. Potwierdza się
też opinia, że najwięcej kłopotów podczas
urlopu mogą przysporzyć głównie francuskie pojazdy z początku XXI wieku. Niemiecka motoryzacja jest według ekspertów
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solidna, ale z pewnymi wyjątkami. Mechanicy jako najpewniejsze wskazują auta japońskie, choć i tutaj zdarzają się wpadki.
– Unieruchomiony samochód zawsze
wywołuje frustrację, a jeśli przydarzy się
to poza granicami kraju, może skutecznie zrujnować naszą podróż zarówno jeśli chodzi o samą jazdę, jak i koszty związane z naprawą. Wizyta w zagranicznym
serwisie to zwykle dużo większy wydatek niż w Polsce. Dlatego przed podróżą
nie bagatelizujmy sygnałów, które wysyła
nasz samochód. Każdy niepokojący objaw
lepiej zweryfikować jeszcze na miejscu,
w szczególności, jeśli mechanicy w rankingu wyszczególnili dany pojazd jako ponadprzeciętnie awaryjny – rekomenduje
Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

Wadliwa elektryka
głównym winowajcą
nieplanowanych przestojów
Na wyjątkową uwagę ekspertów zasłużyły
auta francuskie. Przede wszystkim wymieniają oni Renault Megane i Scenic drugiej
oraz trzeciej generacji (2002–2009/2008–
2016), Lagunę II (2001–2007) oraz Peugeota 307 (2001–2011).
– Główne mankamenty samochodów
znad Sekwany z tego okresu związane są
z elektryką, której awaria bardzo często wymuszała kontunuowanie trasy na lawecie
lub wzywanie mechanika. Do typowych
usterek uniemożliwiających podróż zaliczyć
można problemy z modułem BSI, kluczykami, kartą oraz immobiliserem. Mankamentem Megane II i Laguny II z początkowych
lat produkcji były także cewki zapłonowe.
Nie można pominąć również drobniejszych
usterek – te jednak dopuszczały dalszą jazdę. Chodzi tu o awarie mechanizmu szyb,
lamp czy zamków, jak i poważniejsze usterki czujników ABS. W przypadku silnika należy też dokładnie się przyjrzeć potencjalnym
wyciekom oleju, turbosprężarce w jednostce Diesla oraz wtryskom – wylicza Adam
Lehnort. – Nie oznacza to od razu, że powinniśmy się obawiać tych modeli. Kłopoty
wynikały zazwyczaj z chorób wieku dziecięcego konkretnego egzemplarza. Obecnie
większość przypadłości została już usunięta. Mechanicznie auta są w kondycji przeciętnego egzemplarza z danego rocznika,
a blacharsko-lakierniczo jest nieźle – dodaje ekspert ProfiAuto.
www.profiauto.pl

Eksperci jednoznacznie wskazują tutaj na
Forda Mondeo MK3 (2000–2007), trzecią
generację Astry (2004–2014) oraz Opla Zafirę drugiej generacji (2005–2014).
– Trzecia odsłona Mondeo bardzo często „cierpi” na awarie zamka centralnego, co
podczas urlopu może się skończyć nawet
koniecznością wybicia szyby, jeśli auto się
zatrzaśnie. Do najczęstszych defektów napędu należy natomiast zaliczyć problemy
z kołem dwumasowym, wtryskiwaczami
oraz turbosprężarką. Nie lepiej jest w przypadku popularnych Opli, w których wakacyjną podróż mogą nam przerwać wadliwy
alternator czy kompresor klimatyzacji oraz
awaryjne cewki zapłonowe, pompy wtryskowe w dieslach 1,9 l czy sam układ przeniesienia napędu – wskazuje Adam Lehnort.

Samochód z Japonii to
najlepszy kompan w podróży
– Jedynym samochodem japońskim w na-

szym zestawieniu jest Mazda 6 pierwszej
generacji, w której głównymi problemami
są turbosprężarka w silniku Diesla 2,0–136
KM, łańcuch rozrządu oraz łożyskowania
wału korbowego. Nie są to jednak awarie spadające na kierowcę znienacka. Jeśli samochód jest regularnie serwisowany,
nie powinny nas spotkać niespodzianki
w trasie. Podobnie jak właścicieli innych
aut z Kraju Kwitnącej Wiśni – zwraca uwagę ekspert.

– Przed każdą dalszą podróżą należy
przede wszystkim skontrolować stan akumulatora i jego ładowanie, stan pasków
osprzętu i układ chłodniczy. Tutaj awaria
może uniemożliwić kontynuowanie podróży czy nawet dojechanie do najbliższego serwisu. W dalszej kolejności kontroli
wymagają układ kierowniczy i zawieszenie. Sprawdźmy na przykład, kiedy ostatnio wymienialiśmy amortyzatory i sprężyny. Warto także się przyjrzeć płynom
eksploatacyjnym, zarówno pod kątem ilości, jak i jakości. Dobrze byłoby, aby mechanik skontrolował również, w jakim
stanie jest układ hamulcowy, i podpiął samochód do urządzenia diagnostycznego
w celu zweryfikowania, czy nie zapisały
się błędy, które wymagają uwagi – podKierowcy nie zawsze są w stanie przewi- sumowuje ekspert ProfiAuto.
dzieć, co dokładnie może się zepsuć podczas długiej trasy. Jeśli przed wyjazdem
zauważymy niepokojące objawy lub po
prostu chcemy się upewnić, że auto dowiezie nas na miejsce i z powrotem, eksAdam Lehnort
perci ProfiAuto polecają wizytę w serwiekspert ProfiAuto
sie. Ważne, żeby zrobić to w odpowiednim
terminie. Należy dać serwisantowi czas na
usunięcie potencjalnych usterek.

Co powinniśmy
sprawdzić przed każdą
dalszą podróżą?

Zeppelin Tour 2021
Sterowiec ZF Zeppelin już we wrześniu w Polsce
Wszędzie tam, gdzie się pojawia, wprawia w zachwyt, a jego historia zainspirowała wielu.
Już wkrótce legenda firmy ZF – współczesny Zeppelin NT, wyposażony w przekładnię ZF
nowej generacji, przeleci nad polskimi miastami.
Loty sterowcem odbędą się w dniach 11–16 września nad Katowicami, Gliwicami,
Bielskiem-Białą, Czechowicami-Dziedzicami i Wrocławiem.
Wypatrujcie go uważnie!
Wejdź na zf.com/pl/zeppelin
i dowiedz się więcej!
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Zarządzanie flotą

MilleFlota:

usługi dla
mniejszych firm

MOTO Flota uruchomiła unikalny program serwisowy dla Millennium Leasing.
Z usług serwisowych MOTO Floty, dostępnych do tej pory jedynie dla dużych
flot, mogą teraz korzystać również mniejsze firmy. Produkt o nazwie MilleFlota
oferowany przez Millennium Leasing cechuje się unikatowymi rozwiązaniami
– przewidywalnością kosztów, stałymi cenami i rabatami, gwarancją jakości usług
oraz bezgotówkowymi rozliczeniami.

C

oraz więcej firm, nawet tych
posiadających jedynie kilka
samochodów, zaczyna dostrzegać potrzebę starannego wyboru usług serwisowych.
Zarządzanie serwisem firmowych pojazdów do 3,5 t to często wyzwanie nie tylko
kosztowe, ale i logistyczne. Wsparciem dla
firm może być w takiej sytuacji rozwiązanie MilleFlota oferowane przez Millennium
Leasing we współpracy z MOTO Flotą.
MilleFlota to propozycja, dzięki której
możemy zaoferować klientom usługi serwisowe i naprawy pojazdów w atrakcyjnych oraz ujednoliconych cenach, dostępnych dotychczas jedynie dla największych
flot samochodowych.

MOTO Flota jako
solidny partner
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów, stworzyliśmy usługę, która pozwala na efektywne serwisowanie aut,
co ma kluczowe znaczenie dla eksploatacji pojazdów firmowych – mówi Agnieszka Kozakiewicz, członek Zarządu Millennium Leasing. – Kluczowy w tym projekcie
był wybór solidnego partnera. Wiemy, że
współpraca z MOTO Flotą to gwarancja nie
tylko najwyższej jakości, ale i elastyczności
oraz innowacyjnego podejścia – dodaje.
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Korzyści z MilleFloty

Usługi bezgotówkowe

Klienci Millennium Leasing korzystający
z MilleFloty otrzymują dostęp do zakupów części i usług serwisowych w atrakcyjnych, jednakowych w całej Polsce cenach,
z rabatem flotowym – także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi. W łatwy sposób kontrolują koszty, płacąc tylko za to,
co faktycznie zlecą. Przykładem mogą tu
być wyliczenia firmy MOTO Flota z kwietnia 2021 roku uwzględniające wykonanie
przeglądów eksploatacyjnych, wymianę
tarcz i klocków hamulcowych dla pojazdu do 3,5 t. Realizując wspomniane usługi
po cenie rynkowej, klient poniesie łączny
koszt w wysokości ok. 7,5 tys. zł. W ramach
programu MilleFlota zapłaci (w zależności od wybranej opcji) ok. 6 tys. zł w sieci
ASO lub ok. 2,6 tys. zł, korzystając z punktów poza siecią autoryzowanych serwisów
(nonASO) MOTO Floty.
– Wraz z programem MilleFlota firma
otrzymuje również gwarancję jakości wykonanej usługi, a także elastyczność w wyborze dogodnej dla niej opcji. Istotną korzyścią, rzadko spotykaną w przypadku
współpracy z leasingodawcami, jest możliwość optymalizacji kosztów w opcji korzystania ze stacji serwisów niezależnych
sieci MOTO Flota w trakcie trwania umowy leasingu – podkreśla Agnieszka Kozakiewicz.

W ramach programu klienci Millennium
Leasing mają możliwość bezgotówkowego korzystania z usług serwisowych
świadczonych przez MOTO Flotę na terenie całej Polski. Dodatkowo użytkownicy
uzyskują dostęp do wygodnego systemu
MOTO Flota Manager. Umożliwia on podgląd historii serwisowej pojazdu online,
a także umawianie usług i raportowanie
kosztów serwisu. Unikalną częścią programu jest call center 24/7, świadczące usługi doradcze w zakresie zarządzania nawet małą flotą pojazdów oraz doradztwo
techniczne umożliwiające weryfikację zakresu usług i czasu ich wykonania przez
doświadczonych konsultantów.
Program MilleFlota jest już dostępny dla
klientów Millennium Leasing. Umowa serwisowa i udogodnienia z nią związane są
integralnym i automatycznym elementem oferty leasingu. Program będzie sukcesywnie rozwijany i uzupełniany o kolejne elementy zapewniające komfortowe
korzystanie z leasingu.

Dariusz Drozd
dyrektor Biura
Handlowego MOTO
Flota w Warszawie
www.profiauto.pl
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Samochody popowodziowe
trafiają do Polski. Uważaj
na okazje z Niemiec,
Belgii i Francji!
Czy takie auto da się doprowadzić do
stanu sprzed powodzi?
Woda ma właściwości penetrujące i w zasadzie każde zalanie zostawia ślady. To, jakie straty ponieśliśmy, zależy od tego, jak
długo pojazd znajdował się w wodzie, do
jakiego miejsca woda sięgała, czy samochód został zalany, kiedy stał zaparkowany na ulicy, czy może w trakcie podróży
i pracujący silnik zassał wodę, a nawet od
rodzaju wody zalewowej, ponieważ inne
straty spowoduje czysta deszczówka, a inne mieszanina błota, piasku i przydomowego szamba. Dlatego orzekanie o osuszeniu i wyczyszczeniu to indywidualna
sprawa. Takie działania pomogą jedynie
w przypadku zalania wnętrza przez deszcz,
kiedy zapomnieliśmy zamknąć szybę czy
szyberdach. Ale nawet tak niewielkie zalanie w przyszłości będzie miało swoje konsekwencje. Najmniejszym problemem będzie korozja prowadnic siedzeń. Kłopoty
sprawią skorodowane i zaśniedziałe przewody biegnących wzdłuż podłogi wnętrza
samochodu i styki przewodów elektrycznych. Tak więc nawet symboliczna ilość
wody ma swoje następstwa.
W przypadku poważniejszego zalania,
nawet jeśli silnik nie został uszkodzony,
udało nam się osuszyć samochód i pojazd odpala, z wysokim prawdopodobieństwem ciąg dużych kłopotów pojawi się w przyszłości. Dlatego najczęściej po
powodziach na rynku samochodów uży-

wanych znaleźć można tzw. okazje, czyli
samochody, których właściciele chcą się
szybko pozbyć, póki jeszcze jako tako jeżdżą i na desce rozdzielczej nie wyskakuje
choinka kontrolek.
Samo zlecenie osuszenia wnętrza to
stanowczo za mało!
Żeby samochód przypominał ten sprzed
zalania, należałoby: wymienić wszystkie
obicia tapicerskie i materiałowe, osuszyć
i zabezpieczyć elementy podłogi, drzwi,
szkieletu pojazdu, a więc miejsc blacharskich, do których sięgała woda. Trzeba
byłoby także skontrolować i ewentualnie
wymienić elementy elektryczne i elektroniczne razem z wiązkami przewodów. Powinno się także wymienić wszystkie lampy,
skontrolować ilość zanieczyszczeń w silniku, układzie dolotowym, wydechowym
i przeniesieniu napędu. Taka liczba zleconych napraw sprawia, że najczęściej przekraczają one wartość samochodu w dniu
naprawy. Tak naprawdę ubezpieczyciel powinien orzec szkodę całkowitą.
Jaka jest wartość samochodu
popowodziowego na rynku aut
używanych?
Pojazd popowodziowy powinien mieć cenę złomu. Samochód względnie młody,
dobrze naprawiony, przy niedużym podtopieniu, z wymianą wszystkich koniecznych podzespołów, straci średnio na wartości 10–15%. Przy niewielkich szkodach,
gdy nienaruszona zostaje struktura pojazdu, nie orzeka się utraty wartości, ale
mowa tutaj o szkodach, a nie typowym
zalaniu czy podtopieniu. Tak naprawdę
nie istnieją żadne odgórne przepisy, które wskazują, jak w takim przypadku oszacować obniżenie wartości samochodu.

W praktyce rzeczoznawcy sądowi, biegli i zakłady ubezpieczeń stosują odpowiednią instrukcję określania rynkowego ubytku wartości pojazdów. Niemniej
sprzedający starają się unikać tematu zalania jak ognia, dlatego w ogłoszeniach
sprzedażowych ze świecą można szukać
takiej wzmianki.

Sensor TPMS, czyli droższa
sezonowa wymiana opon
Od listopada 2014 roku wprowadzony został w Europie wymóg stosowania systemów monitorowania ciśnienia w oponach.
Rozwiązanie to miało zwiększyć bezpieczeństwo oraz uratować gumę przed
zniszczeniem z powodu zbyt niskiego ciśnienia. Niestety, bezpośredni system TPMS
irytuje kierowców, w szczególności tych,
którzy wymienili samochód, a wcześniej
ich model owego systemu nie posiadał.
Typowy sensor TPMS składa się z czujnika ciśnienia, modułu komunikacji radiowej, baterii (która to zasila) oraz zaworu.
Zestaw zamontowany jest w każdym z kół.
Co kilka sekund dokonywany jest pomiar
rejestrowany w centrali TPMS. W razie wykrycia ubytku kierowca jest na bieżąco informowany.
Kłopoty pojawiają się w trakcie sezonowej wymiany opon. Po pierwsze, obecność
TPMS wymaga od serwisanta ostrożności.

Wymieniając opony w standardowy sposób, czujnik można łatwo uszkodzić. Cała operacja wymiany trwa dłużej i wymaga większej wiedzy, dlatego w niektórych
zakładach trzeba zapłacić nawet dwukrotnie więcej niż w przypadku standardowej
wymiany (zwykle jest to 60–70% więcej),
choć bywają też serwisy, które nic nie doliczają za usługę – ale te z reguły są w ogóle droższe.
To może w takim razie drugi komplet
felg i wymieniać całe koła?
Na pewno w takim przypadku sensor nie
zostanie uszkodzony, bo nie będziemy
ściągać opon z felgi. Co więcej, możemy nawet oszczędzić na wymianie i sami zmienić koła, chociaż powinniśmy się
udać do warsztatu, by je wyważyć. Niestety, i tutaj oszczędności mogą okazać
się pozorne. Poza czterema felgami (stalowe to koszt ok. 400 zł) trzeba sobie sprawić cztery sensory – najlepiej uniwersalne,
które można zaprogramować pod konkretny pojazd. Ceny za komplet startują
od 600 zł. Zatem już na początek wydajemy ok. 1000 zł, a do tego trzeba doliczyć komplet opon. To rozwiązanie się
sprawdzi, jeśli chcemy użytkować samochód przez dłuższy czas. Chociaż trzeba
pamiętać, że w sensor wbudowana jest
bateria, którą należy po kilku latach wymienić (średnio co 5–7 lat). Baterie są jednak tak umieszczone, że nie można wymienić ich samych, dlatego przyjdzie nam
zapłacić za komplet nowych sensorów.
Jeśli będziemy mieli pecha, to i w ośmiu
kołach – choć pewnie nie od razu. Należy pamiętać, że czujnik identyfikowany
jest również po pozycji koła na osi. Jeśli będziemy co roku rotować koła przód
– tył (a jest to zalecane dla równomiernej

wysokości bieżnika), to wówczas musimy
przeprogramować sensor. Wiążę się to ponownie z koniecznością odwiedzenia serwisu i dodatkowymi kosztami.
Najtańszym rozwiązaniem wydaje się
zakup opon całorocznych. Choć pewnie
z nabyciem nowego kompletu i tak odczekamy 5–7 lat, aż opony sezonowe się zjeżdżą, a baterie w sensorze wyładują. Jednak i tutaj od czasu do czasu należy zrobić
przekładkę przód – tył, co z kolei wiąże się
z przeprogramowaniem sensorów.
Czy można jeździć bez sensorów
TPMS?
Prawo wymaga, żeby kierowca został
ostrzeżony o niskim ciśnieniu, dlatego, jeśli nie założymy czujników, będziemy atakowani komunikatem o błędzie. W sumie
można na to przymknąć oko, ale diagnosta już tego nie zrobi.
Niektórzy producenci zamiast sensorów zastosowali układ pośredni, który
nie mierzy bezpośrednio ciśnienia w kole, a jedynie porównuje względem siebie
poziom ciśnienia w każdym kole na podstawie impulsów odczytanych od ABS/
ESP. System może i nie jest tak precyzyjny jak bezpośredni, ale nie wymaga dodatkowych sensorów i oprogramowania,
przez co jest tańszy i mniej kłopotliwy
w użytkowaniu.

Czy warto myć silnik?

i przed myciem powinien być dokładnie
zabezpieczony, zresztą podobnie jak inne podzespoły elektroniczne.
Po co zatem myć silnik?
Przyczyny są najczęściej dwie. Po pierwsze, czysta komora silnika jest ładniejsza
i robi wrażenie na kupującym – skoro pod
maską jest czysto, to zapewne samochód
jest solidniejszy i właściciel o niego dbał.
Po drugie, na świeżo umytym silniku po jakimś czasie zauważyć można wycieki. Tutaj
mycie ułatwia rozpoznanie ewentualnych
usterek jednostki napędowej. Jeśli mamy
więc wycieki i trudno określić, czy są one
stare, to mycie ułatwi rozpoznanie przyczyny wycieku. W takim wypadku po umyciu silnika należy pojeździć samochodem
ok. 2 tygodni, a potem podjechać do serwisu w celu zdiagnozowania źródła wycieku. Oczywiście handlarze dokładnie pilnują tego okresu, żeby przypadkiem wycieki
nie pojawiły się przed sprzedażą.
Gdzie umyć silnik?
Nie może to być przypadkowa myjnia.
Wrażliwe elementy w komorze silnika
powinny być odpowiednio zabezpieczone, a więc należy odwiedzać miejsca wyspecjalizowane w myciu silnika. Z pomocą
przyjdzie internet. Na mycie trzeba zarezerwować sporo czasu – samochód należy odpowiednio przygotować: wychłodzić
silnik, ochronić elektronikę, poczekać, aż
wszystko wyschnie.

Wypucowana komora silnika ma walory
jedynie wizualne. Silnikowi brud nie szkodzi, w niektórych przypadkach mycie może nawet zaszkodzić. Chodzi tutaj o układ
zapłonowy, głównie w silnikach benzynowych, który wilgoci po prostu nie lubi

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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STEK

Czego potrzebujemy

z pieczonego
kalafiora
Młodnik to nowa
restauracja w katowickich
Panewnikach, gdzie
w otoczeniu zieleni
można zakosztować
kuchni polskiej
oraz europejskiej
w najlepszym wydaniu.
To, co ją wyróżnia,
to nierozbudowana
karta, korzystanie
wyłącznie z produktów
najwyższej jakości oraz
dbałość o każdy detal
serwowanych dań.
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Stek z kalafiora:
elkości
Z 1 kalafior średniej wi
Z sól
Z pieprz
wek
odrobina oliwy z oli

Z

Czego potrzebujemy
rynowanych kurek:
Pikantna salsa z ma
owanych kurek
Z 1 mały słoik maryn
szalotka
Z 1 średniej wielkości
chili
Z 1 świeża papryczka
pietruszki
Z 1 mały pęczek natki
ku
Z 2 małe ząbki czosn
necznika
sło
Z 50 g łuskanego
k
Z 150 ml oliwy z oliwe
j limonki
Z sok i skórka z jedne
Z 1 łyżeczka miodu
u
Z sól, pieprz do smak

Czego potrzebujemy
Szefem kuchni w restauracji jest Dominik Duraj, od początku kariery związany ze Śląskiem, m.in. jako szef w Wodnej Wieży w Pszczynie. W roku 2015 jako
jeden z nielicznych został nagrodzony
trzema czapkami przewodnika Gault
& Millau oraz nominowany do nagrody
Chef of the Year. W roku 2017 ten sam

przewodnik uznał go za Szefa Roku Polski południowej. Gotowanie to nie tylko
jego praca, ale również pasja. Jak sam
mówi jego konikiem jest kuchnia polska, a motywacją ciągłe doskonalenie
swojego warsztatu. W wolnym czasie
miłośnik gór, które pokonuje na nartach lub rowerze.
www.profiauto.pl

Czego potrzebujemy
ku:
Smażone liście szpina
szpinaku
o
eg
ież
św
Z 200 g liści
Z 2 ząbki czosnku
ażenia
Z oliwa z oliwek do sm
sól, pieprz do smaku

Purée z kalafiora:
z wykrawania steka
Z kalafior pozostały
iej 30% lub 34%
250 g śmietany słodk

Z
Z sól
trynowej
Z dwie łodygi trawy cy

Z
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Jak robimy

Jak robimy

Stek z kalafiora
Kalafior czyścimy z zielonych liści, następnie
kroimy na pół. Każdą połówkę równamy, aby
otrzymać stek. (Okrojone kawałki kalafiora wykorzystamy do przyrządzenia purée). Otrzymane steki gotujemy w osolonym wrzątku 5 min.
Wyjmujemy, następnie przyprawiamy oliwą
z oliwek, solą i pieprzem. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 200°C i pieczemy ok. 15 min.

Purée z kalafiora
Kalafior zalewamy śmietaną, dodajemy trawę cytrynową i gotujemy do miękkości.
Ugotowany kalafior miksujemy na gładkie purée w termomiksie lub blenderem. Na koniec doprawiamy solą.

Jak robimy

Jak robimy

Pikantną salsę z marynowanych kurek
Słonecznik prażymy na suchej patelni. Szalotkę kroimy w drobną kostkę, następnie blanszujemy w osolonym wrzątku, chili, czosnek
i natkę pietruszki drobno siekamy. Z limonki
ścieramy skórkę i wyciskamy sok. Kurki odsączamy z zalewy.
Do marynowanych kurek dodajemy przygotowane składniki, doprawiamy oliwą z oliwek, solą i pieprzem.

Smażone liście szpinaku
Na oliwie chwilę smażymy rozgniecione ząbki
czosnku, dodajemy liście szpinaku i krótko smażymy. Doprawiamy solą i pieprzem.
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Ułożenie na talerzu
Zaczynamy od nałożenia purée z kalafiora, następnie smażone liście szpinaku, przykrywamy
pieczonym stekiem z kalafiora. Całość polewamy salsą z pikantnych kurek.
www.profiauto.pl
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TRENING

z przeszkodami

1. Chomik
Zadaniem jest przemieścić się z punktu początkowego do
końcowego, przekładając ręce po poprzecznych drążkach.
Trik: aby ułatwić sobie przejście, obróć się
plecami w kierunku punktu końcowego.

Biegi z przeszkodami albo biegi ekstremalne, czyli tzw. OCR (Obstacle Course
Racing), zdobywają coraz większą popularność w Polsce. Niektóre z przeszkód
przyprawiają uczestników biegu o ból głowy. Aby je łatwo pokonać, warto znać
parę trików, które w tym pomogą.
Trening został przygotowany przez Tobiasza Witek
ze Studia GTS w Katowicach oraz Tomasza Hankusa,
uczestnika programu Ninja Warrior Polska.
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2. Kulki
Zadaniem jest pokonać przeszkodę, nie dotykając
metalowych części mocowań uchwytów.
Trik: dokładaj jedną rękę do drugiej.
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5. Weryfikator marzeń
Do pokonania tej przeszkody
można używać jedynie
prostokątnych wycięć w belce.
Trik: ustaw się bokiem do przeszkody
i przejdź po niej jak po drążku.

6. Drabina Salomona

3. Drążek

Przeszkoda to ruchomy drążek, który
trzeba przełożyć kilka stopni wyżej.
Trik: użyj w jednej ręce nachwytu,
a w drugiej podchwytu.

Najczęściej występuje jedynie jako część przeszkody.
Trik: szeroko rozstawiaj ramiona, dzięki
czemu szybciej pokonasz przeszkodę.

7. Kółka
W tej przeszkodzie możemy
używać wyłącznie rąk.
Trik: wpraw ciało w ruch (swing),
dzięki czemu łatwiej będzie sięgnąć
po kolejny element przeszkody.

4. Wariat
Przeszkoda jest ruchoma, co mocno utrudnia jej przejście.
Trik: wersja siłowa na pokonanie przeszkody to ugięte ręce.
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Gadżety

do samochodu

Wydaje się, że współczesne samochody
mają na wyposażeniu wszystko,
co konieczne jest do jazdy. Ale czasami
w przystępnych cenach możemy kupić
gadżet, który, choć nie jest niezbędny,
może bardzo poprawić komfort jazdy,
polepszyć bezpieczeństwo albo pomóc
w nieprzewidzianych sytuacjach
na drodze.
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Praktyczny uchwyt samochodowy
na telefon komórkowy z lusterkiem

Przenośny kompresor powietrza

Uchwyt samochodowy na telefon komórkowy z lusterkiem to fantastyczny gadżet dla każdego kierowcy. Zapewni smartfonowi stabilną pozycję w trakcie jazdy. Wyraźne
lusterko duplikuje obraz z ekranu telefonu, co pozwala na
wygodny dostęp do wyświetlanych informacji. Uchwyt na
telefon do samochodu zapewni więc komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne korzystanie z urządzenia w trakcie prowadzenia auta. Dzięki regulacji z łatwością dostosujesz go do swoich potrzeb. Wymiary ok.: 15×10,5×9,5 cm.
Cena: 39,99 zł

Ze względu na kompaktową konstrukcję i rozmiar jest to
bardzo przydatne urządzenie, którym szybko zmierzysz
i zwiększysz ciśnienie powietrza w oponach. Dzięki funkcjonalnej latarce LED możesz go używać także w ciemności. To gadżet idealny do opon samochodów osobowych
i dostawczych, kamperów, a także motocykli czy rowerów.
Świetnie się też sprawdzi zamiast klasycznej pompki do nadmuchania piłki czy materaca. Przenośny kompresor powietrza z latarką LED Airpro+ InnovaGoods Home Tools zasilany jest z gniazdka samochodowego.
Cena: 99,99 zł

Alkomat cyfrowy InnovaGoods
Gadget Tech

Poręczny uchwyt na tablet
do samochodu

Zasada podstawowa: nigdy nie siadamy za kierownicą po
spożyciu alkoholu. Ale zdarza się, że musimy jechać następnego dnia i nie mamy pewności, czy już możemy. Alkomat cyfrowy to prosta i efektywna metoda sprawdzenia
poziomu alkoholu. Dzięki małej wadze i drobnym wymiarom sprawdzi się doskonale jako breloczek, dlatego zawsze
możesz go mieć pod ręką. Cyfrowy alkomat poinformuje
cię, że nie należy rozpoczynać podróży, jeśli dozwolony
poziom alkoholu został przekroczony.
Cena: 59,99 zł

Montowany na zagłówku gadżet to doskonały sposób na
zapewnienie pasażerom rozrywki podczas długich i nudnych podróży samochodem. Dzięki niemu można wygodnie obejrzeć film lub bajkę, nie trzymając tabletu w rękach
czy na kolanach. Zasięg ramiona tego urządzenia pozwala
utrzymywać w stabilnej pozycji przedmioty o szerokości/wysokości od 16 do 25 cm. Uchwyt samochodowy do tabletu
jest kompatybilny z większością komputerów przenośnych
i ze smartfonami powyżej 5 cali. Szczęki oraz front uchwytu
pokryte są miękkim silikonem, który zapewnia stabilność
przymocowanego tabletu i chroni go przed zarysowaniami. Uchwyt samochodowy do tabletu pozwala na regulację w zakresie 360 stopni, dzięki czemu dopasujesz ułożenie
urządzenia pod wygodnym dla siebie i innych osób kątem.
Cena: 39,99 zł

Organizer na fotel samochodowy
Jest przeznaczony do zamontowania na tył przednich foteli samochodowych. Posiada praktyczne kieszonki wykonane z siatki. Jest doskonały do przechowywania drobiazgów
w twoim samochodzie, tj: mapy, napojów, długopisów, zabawek dziecka oraz różnych drobiazgów.
Organizer jest bardzo praktyczny i prosty w montażu,
dzięki czemu dobrze przylega do fotela. Po zabrudzeniu
można go szybko zdjąć i wyprać.
Dodatkowo pełni funkcję pokrowca ochronnego przed
zabrudzeniami przedniego fotela, a także zamoczeniem
śniegiem, wodą, błotem, solą itp.
Cena: 19,99 zł

Roleta przeciwsłoneczna
Roleta wykonana jest z mocnej siatki PCV o drobnych oczkach. Zabezpiecza osoby przebywające w aucie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, redukuje także
nagrzewanie się wnętrza samochodu. Montaż na szybie samochodowej jest bardzo prosty – za pomocą trzech przyssawek i haczyków. Nadaje się do samochodów każdego
typu. Roleta zwija się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Wysokość zasłonki: maks. 47 cm, szerokość: 40 cm.
Cena: 29,99 zł
Na podst. jagadzet.pl
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Zaledwie kilkaset kilometrów od naszej południowej
granicy leży Wiedeń, jedno z najpiękniejszych
i najchętniej odwiedzanych przez
turystów miast w Europie. To dobre
miejsce na weekendową wyprawę
samochodem.

w Wiedniu

78

	Adobe Stock

www.profiauto.pl

79 	

www.profiauto.pl

profistyl życia
Austria
Wiedeń słynie z dziesiątków zabytkowych budowli. Olbrzymie wrażenie robi klimatyczne stare centrum, które w 2001 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Warto też wiedzieć, że Wiedeń, według raportu amerykańskiego Mercera, został uznany za miasto o najwyższej jakości życia na świecie. Wyprzedził Zurych i Genewę. Ocenianych było

Your best
choice!



aż 221 najważniejszych metropolii. Pod uwagę brano m.in. sytuację ekonomiczną, stan środowiska naturalnego, wskaźnik
przestępczości, dostęp do oświaty i kultury oraz jakość służby zdrowia. Co trzeba koniecznie zobaczyć podczas weekendowej wyprawy?

Pałac Schönbrunn

W 1996 roku pałac został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ma 1441 komnat, z czego tylko 45 udostępniono zwiedzającym. Tak zwany pokój milionowy, ze ścianami

wybijanymi drewnem różanym i ozdobionymi cennymi miniaturami z Indii i Persji, uchodzi za jedno z najpiękniejszych
wnętrz rokokowych na świecie.

Nasza firma oferuje kompleksowy asortyment produktów
i usług serwisowych związanych z układami chłodzenia
silnika oraz układami klimatyzacji.
MAHLE to nowy silny partner i ekspert w dziedzinie klimatyzacji

Twój warsztat będzie optymalnie przygotowany na przyszłość,

i chłodzenia, dysponujący bogatym doświadczeniem jako produ-

w której precyzyjne zarządzanie temperaturą będzie wymogiem

cent komponentów o jakości wyposażenia oryginalnego (OEM).

dotyczącym nie tylko pojazdów spalinowych, lecz także pojazdów

Zyskaj dostęp do wszystkich części zamiennych do systemów

hybrydowych, elektrycznych i wykorzystujących ogniwa paliwowe.

zarządzania temperaturą marki BEHR pod nadrzędną marką

MAHLE—We shape future mobility

MAHLE, a także do asortymentu z zakresu wyposażenia warsztatów, diagnostyki i pozostałych usług serwisowych! Dzięki temu



Katedra św. Szczepana

Katedra wznosi się pośrodku Stephansplatz w najstarszej części miasta.
Jest jedną z największych świątyń w Europie. Jej długość wynosi 107 m, szerokość 34 m, a najwyższa wieża ma ponad
136 m wysokości. Zbudowana została
w XIII wieku w stylu późnoromańskim,
była rozbudowywana od XIV do XVI wieku, kiedy to nadano jej obecny styl gotycki.

mahle-aftermarket.com
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To 600-hektarowy park, który jest ulubionym miejscem zabawy wiedeńczyków i turystów. Jego symbolem jest diabelski młyn o wysokości prawie 65 m.
Dla żądnych wrażeń jest także kolejka
górska, domy strachu czy karuzele. Można też się zabawić w największej dyskotece w Austrii.



Kawiarnie

Wiedeń, a zwłaszcza stare miasto, to
setki kawiarni z doskonałą kawą i wyrobami cukierniczymi. Można tu spróbować np. oryginalnego tortu Sachera
w kawiarni hotelu Sacher i porównać go
z tym oferowanym w Polsce.

Innere Stadt

Hundertwasserhaus

Chociaż ten kompleks mieszkalny powstał stosunkowo niedawno, bo w latach 1983–85, już jest miejscem obowiązkowych
wycieczek nie tylko dla miłośników dobrej architektury. O je-

go wyjątkowości stanowi wszechobecna zieleń – posadzono w nim ok. 250 drzew i krzewów – oraz nieregularne, płynne linie budynków.




Reprezentacyjne śródmieście Wiednia.
Życie tętni tutaj całą dobę, bo dzielnica
pełna jest kawiarni, restauracji, hoteli
i sklepów. Warte uwagi są także wspaniałe kamienice z XIX wieku.
Adobe Stock
82 	



Donau City

Tym, czym dla Paryża jest dzielnica La Défense, dla Wiednia
jest Donau City. To nowa część stolicy Austrii pełna wspaniałych drapaczy chmur, gdzie znajdują się siedziby międzynarowww.profiauto.pl
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dowych korporacji i instytucji. Oczywiście są tu także sklepy,
modne restauracje i kawiarnie. Będąc w Wiedniu, warto zobaczyć także to nowe oblicze szybko rozwijającego się miasta.
www.profiauto.pl
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Ratusz i plac ratuszowy



W budynku urzędują burmistrz Wiednia i rada miejska. Jak wiele innych
wspaniałych obiektów powstał w XIX
wieku w stylu neogotyckim. Mieści się
przy nim reprezentacyjny plac, wzdłuż
którego ustawiono posągi ludzi zasłużonych dla miasta.



Belweder

Barokowy pałac składa się z dwóch
części. W Górnym Belwederze odbywały się bale i uroczystości. Dolny był
letnią rezydencją. Budynki łączy ogród
w stylu francuskim. Ostatnim lokatorem pałacu był Franciszek Ferdynand.
Od końca I wojny światowej mieszczą
się tu muzea.

Street Safety!

Części hamulcowe Zimmermann:
sprawdzona jakość dla Twojego bezpieczeństwa

Tarcze dwuelementowe
Formula Z

Standardowe
tarcze w jakości OE

Zimmermann

Wiedeńska Opera Narodowa 
Budynek w stylu neorenesansowym
pochodzący z XIX wieku został poważnie zniszczony w czasie bombardowań
w 1945 roku. Udało się go ponownie oddać do użytku dopiero w 1955 roku. Dziś
to jedna z ważniejszych scen operowych
w Europie.
Adobe Stock
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Sportowe tarcze nawiercane
Black Z

Otto Zimmermann GmbH / Deutschland
www.profiauto.pl

info@otto-zimmermann.de

otto_zimmermann_official

www.otto-zimmermann.de
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Biznes od liceum

profiPartnerzy
remi

Współpracująca z ProfiAuto sieć sklepów motoryzacyjnych REMI to potentat na rynku lokalnym. Duża hurtownia i sklep w Zgorzelcu oraz filie w Lubaniu i Bogatyni.
A do tego eksport części i współpraca z warsztatami na rynku niemieckim.

R

enata i Michała Kutrowscy razem prowadzą spółkę REMI, ale
ponieważ to w tej chwili duże
przedsięwzięcie, ona zajmuje
się siecią sklepów i hurtowni,
on – eksportem części.
Wspólnie prowadzą biznes i są parą już
od czasów licealnych. – Poznaliśmy się na
wakacjach w Krynicy Górskiej. Po raz drugi spotkaliśmy się w sylwestra w Hambur-
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gu w 2003 roku, podczas wyjazdu młodzieżowego. I od tej pory jesteśmy razem.
Wspólna nauka w liceum, wspólne początki rozkręcania firmy – wspomina pan
Michał.
Pomysł na firmę zrodziła potrzeba chwili.
– Kiedy byliśmy jeszcze licealistami, często naprawialiśmy samochód i zawsze trzeba było długo czekać na odbiór. Mechanik
oglądał go, wsiadał w swój samochód i je-

chał do hurtowni po niezbędne części, czasem coś nie pasowało, więc jechał jeszcze
raz. Wpadliśmy na pomysł, żeby samemu
przywozić te części z hurtowni, bo będzie
szybciej. Woziliśmy je autobusem. Z czasem zleceń przybywało, bo dostarczaliśmy
części nie tylko do naszego samochodu,
potem doszli inni mechanicy. Kiedy skończyliśmy szkołę, mieliśmy już gotowy pomysł na biznes – wspomina pani Renata.
www.profiauto.pl

Pierwszy sklep z częściami otworzyli w Zgorzelcu w 2010 roku przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e.
Najpierw pracowali w nim sami, po roku zatrudnili pracownika. – To było zderzenie z trudną rzeczywistością urzędniczą i skarbową. Ale dobra szkoła życia
– nie ukrywa pan Michał. Sklep powstał
w byłych garażach wojskowych, w hali,
gdzie wcześniej stał czołg. Z czasem zaczęli przejmować kolejne obiekty i rozbudowywać sklep.
W 2020 roku otworzyli filię w Bogatyni, sklep ma ok. 120 m kw., mieści się przy
ul. Kościuszki 3.
W marcu tego roku otworzyli filię w centrum Lubania, przy ul. Dąbrowskiego 39.
– Zatrudniamy, razem z nami, 14 osób. Mimo iż jest to już duża firma, staramy się
utrzymać rodzinną atmosferę. Chcemy,
żeby każdy czuł się tu dobrze, żeby traktował firmę jak swoją – mówi pani Renata.
W tej chwili na półkach we wszystkich
sklepach i hurtowniach znajduje się ponad 40 tys. pozycji. To m.in. części samochodowe, elementy elektryki samochodowej, elementy zawieszenia, akumulatory,
części do samochodów dostawczych, części karoserii, oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne.
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– W zeszłym roku powiększyliśmy
magazyn, bo się nie mieściliśmy. Ale już
widzimy, że w przyszłym roku znowu
zabraknie nam miejsca i myślimy o rozbudowie. Planujemy też otwarcie kolejnych sklepów. Już upatrzyliśmy sobie trzy
lokalizacje – mówi o planach Michał Kutrowski.
Jednocześnie muszą znaleźć czas dla
rodziny, bo mają trójkę dzieci. Filip ma
12 lat, Gabriel 10, a najmłodszy Stasiu
dwa. – Mieszkamy w rejonie Borów Dolnośląskich, wspaniałego miejsca z dziką przyrodą, lasami, jeziorkami. Dlatego
korzystamy z tego i każdą wolną chwilę
spędzamy na łonie natury – mówi Renata Kutrowska.
www.profiauto.pl

profiAutoserwis

profiAutoserwis
Auto Centrum Integra

Start w prima aprilis
To nie żart, że do zakupu warsztatu doszło… w prima aprilis. W dodatku w 2020
roku, kiedy rozpoczynał się kryzys związany z pandemią Covid-19, który zamknął
Polskę na wiele miesięcy. Im się udało – dla Auto Centrum Integra Sp. z o.o. to był
rok dobrych zmian i ciągłego rozwoju.

W

ojciech Kibitlewski i Łukasz Rosiński od dłuższego czasu rozważali
wspólne wejście w nowy biznes. Łukasz ponad 10 lat prowadzi agencję reklamową,
Wojciech – agencję pracy. – Dosyć przypadkowo pojawiła się możliwość kupna
serwisu samochodowego, znanego na lokalnym rynku, z dobrą renomą, działającego już ponad 30 lat. Nie pracowaliśmy nigdy w branży motoryzacyjnej, jednak jest
ona naszą ogromną pasją. Potrafimy zarządzać ludźmi, znamy się na marketingu
i reklamie, przede wszystkim staramy się
doceniać potencjał miejsca i pracowników.
Doszliśmy do wniosku, że uda nam się rozwinąć ten biznes i stworzyć naprawdę solidnie prosperujący warsztat tylko wtedy,
gdy praca będzie sprawiała nam przyjemność – opowiada pan Łukasz.
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Akurat rozpoczynał się sezon wymiany opon, więc mimo lockdownu zakład
pracował pełną parą. – Aby nie narażać
pracowników i trzymać się ustalanych odgórnie restrykcji wprowadziliśmy poprzez
naszą stronę internetową kalendarz online,
gdzie klienci sami ustalali godziny wizyt
w naszym serwisie. Ta nowość w naszym
mieście została przyjęta bardzo pozytywnie – rozładowała kolejki, szanowaliśmy
czas i dbaliśmy o bezpieczeństwo klientów – mówi pan Wojciech.
Poprzedni właściciel współpracował
z wieloma dostawcami, nowi przeanalizowali wiele ofert na rynku i zdecydowali się na współpracę z ProfiAuto Serwis.
– Po prostu to była najkorzystniejsza oferta pod wieloma względami: finansowym,
marketingowym, logistycznym – dodaje
pan Wojciech.

W firmie nie robili zmian kadrowych,
obecnie pracuje w niej dziewięć osób plus
właściciele. Skoncentrowali się natomiast
na dalszym rozwoju zakładu, budowaniu
świadomego brandingu marki Auto Centrum Integra, a co za tym idzie, wprowadzili nowe barwy warsztatu, odświeżyli budynek, pracownicy otrzymali nowe ubrania
robocze, systematycznie stosują strategie
marketingowe. – Chcieliśmy też podnieść
jakość obsługi klienta, dlatego powstała
klimatyzowana poczekalnia, pracownicy
przeszli szereg szkoleń. Dalsze inwestycje
to rozwój parku maszynowego – zakupiony został nowy sprzęt klasy premium do
działu wulkanizacji i mechaniki oraz samochód mobilny świadczący usługi wulkanizacyjne – mówi pan Wojciech.
Serwis od lat specjalizuje się w wulkanizacji osobowej, ciężarowej, rolniczej i przemysłowej, świadczy również usługę depo-

www.profiauto.pl

zytu/przechowalni opon. Posiada duży
magazyn sprzedaży nowych opon. W części mechanicznej w tej chwili są dwa stanowiska, właśnie powstaje trzecie. Warsztat
oferuje usługi mechaniki pojazdowej, naprawę silników, komputerową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju, naprawę układów hamulcowych i kierowniczych oraz
serwis i naprawę klimatyzacji.
Siedziba mieści się w Chełmnie przy
ul. Podgórnej 58. Ze względu na dogodną lokalizację przyjeżdżają klienci nawet
z odległych o 50 km miejscowości. – Staramy się zapewnić możliwie jak najkrótsze terminy przyjęcia auta do warsztatu
oraz szybką naprawę. Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych oraz firm,
także z dojazdem. Zadowolenie i bezpieczeństwo klientów są dla nas najważniejsze – mówi pan Łukasz.
– Myślimy nad dalszym rozwojem firmy. Inwestujemy w specjalistyczne oprogramowania i szkolenia załogi, jesteśmy
w trakcie budowy Stacji Kontroli Pojazdów,
a to dopiero rok naszej działalności. Mamy
kolejne cele i zrobimy wszystko, aby sukcesywnie je realizować. Chcemy, aby klient,
przyjeżdżając do nas, mógł zostawić auto
i odebrać je po kompleksowo wykonanych
usługach. Dla nas Auto Centrum Integra to
jedno miejsce i wiele możliwości przy poszanowaniu komfortu i bezpieczeństwa
klienta – dodaje pan Łukasz.
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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, www. tmparts.pl
Lubań REMI Dąbrowskiego 39, 513 606 300, remi24.eu
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
Oława AUTO KOMFORT BIS Łagodna 16, 512 283 660,
autokomfortbis.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 TM PARTS Skarżyska 4, 507 230 383, www. tmparts.pl
Wrocław CAR‑ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02, 88 898 97 77,
car‑zone.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
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Tuchola Auto-Strefa Słoneczna 1, 52 334 17 51,
autostrefa‑profi.pl
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
Gorzów Wlkp. TEMA Podmiejska 18, 95 725 75 05, 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
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
Widawa MIRBAR Sieradzka 37, 43 672 10 43, oponywidawa.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 Aleje Jerozolimskie 476, 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
Nysa AUTO MOTO EXPERT Podolska 20, 57 000 51 41,
autocenter‑namyslow.pl
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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
Grajewo AUTO CZĘŚCI MICHAŚ Osiedle Południe 26A,
86 272 68 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
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
Starogard Gdański MOTO JACK Norwida 2, 58 562 53 87
MOTO JACK Wł. Jagiełły 2, 58 563 03 35
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Stegna KM AUTO CZĘŚCI Gdańska 17, 55 247 64 39, 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,
32 260 05 89, auto‑parts.pl
Goczałkowice‑Zdrój GO‑WEST Uzdrowiskowa 4a,
32 750 57 40, go‑west.ig.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
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
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
warmińsko‑mazurskie
Biskupiec AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Lipowa 2, 608 521 173,
czesci‑woznicki.pl
Ełk UNICAR Śląska 1, 87 621 60 29, unicarelk.pl
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73,
autolech.info
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

Kisielice AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI al. 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
wielkopolskie
Buk FIRMA BILIŃSKA Katarzyna Bilińska‑Kaus Dobieżyńska 60,
61 894 96 81, automotosklep.com
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 Brems Hurtowa 2, 570 102 081
Kostrzyn Wielkopolski MOTO ‑ CAR Okrężna 18,
61 639 47 25, moto‑car.net
MOTO ‑ CAR Półwiejska 1, 60 522 28 01, moto‑car.net
Krotoszyn M‑ MOT Bolewskiego 25, 62 738 57 87, m‑mot.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
Pecna MOTO-CAR Główna 11, 61 221 24 00, moto-car.net
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
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
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 JARECKI CZĘŚCI SAMOCHODWE Langiewicza 1,
505 026 123, jarecki.szczecin.pl
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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