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Szanowni Państwo,

E

misja drugiego sezonu kampanii „Łowcy usterek”, tworzona z kabaretem Łowcy.B, rozpoczęła się w połowie czerwca w naszych kanałach społecznościowych
i już widzimy, że spoty, które w krzywym zwierciadle
ukazują nietypowe sytuacje w serwisach samochodowych, bardzo się Państwu podobają. Przypomnijmy, że zeszłoroczną edycję obejrzało na kanałach FB, Instagram, TikTok
i YouTube ProfiAuto 6,2 mln internautów!

Na ulicach coraz więcej crossoverów i SUV-ów, bo taka panuje moda. Jeśli chodzi jednak o praktyczność, to nic nie zastąpi
kombi. Ten rodzaj nadwozia gwarantuje dużo miejsca w drugim
rzędzie i dodatkową przestrzeń bagażową. Ceny samochodów
mocno poszły w górę, ale my znaleźliśmy kilka modeli poniżej
100 tys. zł. Lecz jeśli ktoś woli jednak zdecydowanie crossovery,
to zapraszamy do testowania z nami ciekawego modelu – Cupra
Formentor. Piękny design, mocny silnik, dobra cena.

W tym numerze piszemy także o dużym sukcesie naszego projektu ProfiAuto Wirtualny Warsztat, który stanie się podstawą
do wdrażania kolejnych projektów edukacyjnych dla uczniów
w całej Polsce. Właśnie podpisaliśmy w tej sprawie porozumienie z Akademią WSB, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
i firmą VRTechnology.

Z kolei nasi mechanicy radzą tym razem, jakie kluczowe płyny
i części trzeba wymienić bez względu na przebieg i dlaczego
opcja „po kosztach”, nie zawsze jest opłacalna.
Ponieważ mamy sezon grillowy w pełni, proponujemy kilka ciekawych i niestandardowych modeli dostępnych na naszym rynku. Zapraszamy także na ćwiczenia z naszym trenerem personalnym i weekendowy wyjazd do Paryża.
Miłej lektury

Kontakt: Moto-Profil Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów, tel. 32 604 10 00, e-mail: info@profiauto.pl.
Produkcja: Imago Public Relations
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Natalia Piskorz
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Wraca internetowy hit:
Łowcy usterek
Marka ProfiAuto – największa w Polsce sieć sklepów i warsztatów motoryzacyjnych –
rusza z drugą edycją kampanii „Łowcy usterek”, tworzoną z kabaretem Łowcy.B.
Pierwszą odsłonę spotów, które w krzywym zwierciadle ukazują nietypowe sytuacje w serwisach samochodowych, obejrzało ponad 6 milionów internautów. Emisja
drugiego sezonu rozpoczęła się 14 czerwca br. w kanałach społecznościowych marki.

P

ierwsza edycja kampanii „Łowcy usterek” ruszyła pod koniec
października 2021 r., a jej promocja trwała przez cztery tygodnie. W tym czasie produkcje
na kanałach FB, Instagram, TikTok i YouTube ProfiAuto zyskały 6,2 mln unikalnych
użytkowników oraz ponad 9 mln wyświetleń. Odbiła się też szerokim echem w środowisku mechaników oraz osób związanych z branżą motoryzacyjną. Ze względu
na sukces projektu marka postanowiła kontynuować go również w tym roku.
Głównym celem kampanii jest umocnienie pozycji marki ProfiAuto w mediach
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społecznościowych oraz utrwalenie wizerunku mechanika jako specjalisty.
– Sukces pierwszego sezonu „Łowców
usterek” nie tyle spełnił nasze oczekiwania, co zdecydowanie je przerósł. Cieszy
to tym bardziej, że zasięgi budowały się
w dużym stopniu organicznie. Z radością obserwujemy, że niektóre powiedzenia ze spotów z zeszłorocznej edycji weszły do języka potocznego mechaników
czy kierowców. Świadczy to o sile przekazu i właściwym doborze strategii oraz
narzędzi promocji. Dlatego postanowiliśmy wrócić do tej formuły i po raz kolejny udowodnić, że trudny w powszechnym

odbiorze temat wizyty kierowcy w serwisie samochodowym może być atrakcyjny
dla widzów i zachęcać ich do odwiedzenia profesjonalnych warsztatów – mówi
Łukasz Kopiec, członek zarządu i dyrektor ds. marketingu i PR w firmie Moto-Profil, będącej właścicielem marki ProfiAuto.
W nowej edycji „Łowców usterek” członkowie kabaretu: Bartosz Góra, Maciej
Szczęch oraz Sławomir Szczęch wcielają się
zarówno w profesjonalnych mechaników,
jak i „czarne charaktery” świata motoryzacji – agresywnych klientów, nieuczciwych
handlarzy czy domorosłych specjalistów
próbujących zaoszczędzić na każdej czę-

www.profiauto.pl
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Łowcy usterek
ści. Fabuła w nieco przerysowany sposób
opiera się na rzeczywistych sytuacjach,
jakich świadkami byli pracownicy ponad
1700 warsztatów sieci ProfiAuto Serwis
w całej Polsce.
– Jest takie powiedzenie, żeby nie
wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Nie
do końca nam się to sprawdza, ponieważ
uważamy, że przygotowanie drugiej serii
filmów dla ProfiAuto było co najmniej tak
samo pozytywne, jak praca przy pierwszej. We współpracy ze specjalistami z ProfiAuto Serwis powstały nowe historie i już
„przebieramy nóżkami”, żeby zobaczyć,
jak zareagują na nie w najbliższych tygodniach internauci. Poza tym kilka razy kąpaliśmy się w tej samej rzece i nie możemy
narzekać, było dobrze – przekazali członkowie kabaretu Łowcy.B.
Za scenariusze filmów – we współpracy
z marką ProfiAuto – odpowiada kabaret
Łowcy.B, natomiast za ich realizację studio MDFilm. Autorem koncepcji kreatywnej jest Piotr Dembiński z agencji Bullseye
Consulting.
Partnerami kampanii są jedni z największych dostawców części dla branży automotive: Brembo, MANN-FILTER, OSRAM
oraz Zimmermann.
Materiały z serii
„Łowcy usterek” dostępne są m.in. na
kanale YouTube ProfiAuto pod linkiem:
https://bit.ly/3HivYlo
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Wirtualny Warsztat

Wirtualna rzeczywistość

pomoże uczniom

ProfiAuto Wirtualny Warsztat, oprogramowanie komputerowe na bazie technologii VR, stanie się podstawą do wdrażania kolejnych projektów edukacyjnych dla
uczniów w całej Polsce.

W

Katowicach podpisano
porozumienie, które pozwoli na rozwój projektów z wykorzystaniem
wirtualnej rzeczywistości
do kształcenia uczniów techników i szkół
branżowych. Sygnatariuszami porozumienia są Akademia WSB, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, firma VRTechnology oraz Moto-Profil – właściciel marki
ProfiAuto i twórca projektu ProfiAuto Wirtualny Warsztat, który dał początek nowej
inicjatywie. Projekt wzbudził również zainteresowanie NATO DEEP eAcademy –
specjalnej agendy Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspierającej szesnaście krajów
partnerskich NATO w reformowaniu systemów szkolnictwa wojskowego i harmonizacji programów kształcenia zgodnie z jego standardami.
Jak wskazują sygnatariusze podpisanej
 współpraca przy realizacji inicjatywy
w siedzibie KSSE umowy, organizowane
w jej ramach wydarzenia pozwolą na dużo
„Platforma Interaktywnej Edukacji
większą skalę rozwijać projekty wykorzyVRT”, która pozwoli na wykorzystanie
stujące narzędzia VR do kształcenia ucztechnologii VR wzorowanej na proniów techników oraz szkół branżowych.
jekcie ProfiAuto Wirtualny Warsztat.
Ma to tym samym przełożyć się na lepsze
dostosowanie oferty kształcenia i szkoleń
W ceremonii podpisania porozumienia
zawodowych do aktualnych warunków na uczestniczyli m.in.: dr hab. Marcin Lis –
rynku pracy.
prorektor ds. studenckich, prof. Akademii
WSB, Michał Tochowicz – prezes Moto-ProW ramach porozumienia wśród pla- fil Sp. z o.o., dr inż. Karol Jędrasiak – prenowanych działań są m.in.:
zes VRTechnology, dr Janusz Michałek –
 
realizacja przedsięwzięć edukacyj- prezes KSSE oraz Monika Bryl – zastępca
nych, badawczo-rozwojowych i zwią- prezesa KSSE. Gościem specjalnym urozanych z rynkiem pracy (konferencje, czystości był dr hab. Piotr Gawliczek, prof.
seminaria, targi pracy, wizyty studyj- UWM – dyrektor NATO DEEP eAcademy,
ne, turnieje zawodowe, spotkania który przekazał, że on i jego eksperci będą
z praktykami),
z zainteresowaniem nie tylko przyglądali
  podnoszenie kwalifikacji zawodowych się tej inicjatywie, ale również włączali się
i kompetencji kluczowych zaintereso- w związane z nią wydarzenia. W ramach
wanych uczniów poprzez organizację swoich projektów NATO DEEP eAcademy
specjalistycznych szkoleń,
rozwija m.in. kompetencje cyfrowe wykła współpraca przy organizacji praktyk dowców, w tym w sferze wirtualnej rzei staży dla uczniów,
czywistości.
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Wirtualny Warsztat
Ze względu na sukces pierwszych wdrożeń projekt będzie wprowadzany w szkołach zawodowych w całej Polsce, a pierwsze prezentacje poza Śląskiem miały już
miejsce m.in. w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim. Partnerami projektu
ProfiAuto Wirtualny Warsztat są czołowi
producenci części zamiennych: ATH Heinl,
Bosch, Brembo, MANN-FILTER, MILWAUKEE, Monroe, Osram, Schaeffler, VARTA,
Valeo oraz ZF.
– Cieszymy się, że potencjał ProfiAuto
Wirtualnego Warsztatu okazał się tak duży, iż na jego bazie prowadzone będą kolejne projekty edukacyjne dla szerszego
grona uczniów w całej Polsce. To właśnie
tego typu inicjatywy są często iskrą, która
pozwala na tworzenie rewolucyjnych rozwiązań na bazie nowoczesnych technologii. Nasze porozumienie jest dobrym przykładem na to, jak biznes może łączyć się
z nauką, a dzięki temu tworzyć nową jakość w różnych sferach życia – mówi Michał Tochowicz, prezes firmy Moto-Profil Sp. z o.o., właściciela marki ProfiAuto.
– Nauczyciele nie będą i nie powinni
być zastąpieni przez platformy e-learningowe. Ale ci, którzy z nich nie korzystają,
zostaną zastąpieni przez tych, którzy twórczo ich używają – powiedział dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Dlatego liczymy na to,
że nasza inicjatywa stworzy nową jakość
w kształceniu zawodowym. Jak pokazał
wspólny projekt – jest to możliwe tu i teraz – dodał dr Michałek.

– Nowoczesna uczelnia to miejsce otwarte na ludzi, ich potrzeby, a przede
wszystkim przyszłościowe projekty. Jako Akademia WSB wspieramy inicjatywy
służące rozwojowi kształcenia i jakości
edukacji, a także stawiamy na innowacje
w praktyce, jak np. VR wykorzystywany
w procesach nauczania. Potencjał wirtualnej rzeczywistości widzą także przedstawiciele świata biznesu. Dlatego cieszę się,
że wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A., firmą Moto-Profil oraz
spółką VRTechnology podpisaliśmy porozumienie w sprawie współpracy w zakresie rozwijania projektów wykorzystujących
narzędzia VR do kształcenia uczniów techników i szkół branżowych. To doskonały
przykład na to, że współpraca szkolnictwa

i nauki z biznesem może mieć bezpośredni wpływ na rozwój polskiego przemysłu – mówi dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB.
– Cieszę się, że rozwijane przez naszą firmę technologie VR osiągnęły taki
poziom dojrzałości, iż pozwoliły na realizację założeń ProfiAuto Wirtualnego
Warsztatu. Jak widać, dały one również
podstawę do dalszego rozwoju inicjatyw
na nim bazujących, angażując w nie kolejne instytucje i organizacje funkcjonujące na styku biznesu i nauki. Liczymy,
że to porozumienie jest początkiem forum wymiany myśli w zakresie VR i zarazem motorem napędowym rozwoju nowoczesnych technologii szkoleniowych
w Polsce – mówi dr inż. Karol Jędrasiak,
prezes VRTechnology.

Projektem, który zainicjował porozumienie, jest ProfiAuto Wirtualny Warsztat – oprogramowanie komputerowe
na bazie technologii VR, w którym użytkownik porusza się po modelowym, wirtualnym warsztacie samochodowym. Zawiera on kilka scenariuszy serwisowych,
takich jak np. wymiana tarcz i klocków hamulcowych, amortyzatorów czy akumulatora. Program na bieżąco koryguje błędy i uczy adeptów mechaniki dobrych
nawyków. Plan wprowadzenia oprogramowania do systemu kształcenia został
ogłoszony w październiku 2021 r. podczas
konferencji „Szkoła przyszłości”, której towarzyszył „I Wojewódzki Turniej Młodych
Mechaników VR”. Kolejnym etapem inicjatywy był zorganizowany na przełomie
2021 i 2022 r. pilotaż – cykl spotkań, podczas którego niemal 200 uczniów szkół
mechanicznych ze Śląska szkolonych było pod kątem wykorzystania oprogramowania do codziennej nauki jako uzupełnienia klasycznych praktyk zawodowych.
www.profiauto.pl
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Aplikacja
z przypominajką
Korzystanie z samochodu wiąże się z kilkoma ważnymi datami, które musimy zapamiętać: obowiązkowy przegląd techniczny, wizyta w serwisie czy opłaty OC i AC.
Ich pominięcie wiąże się z poważnym problemami. Teraz pomoże nam aplikacja
ProfiAuto, która ma funkcję „przypominajki”.

P

rzy obecnym pędzie życia
i nadmiarze informacji jesteśmy zmuszeni funkcjonować
w oparciu o wiele różnego rodzaju danych. Wymaga to od
nas nieustannej koncentracji i pochłania
wiele energii. Aby nie pogubić się w tym
nadmiarze ważnych informacji i planować
sprawnie swoje działania, często korzystamy z narzędzi, takich jak cyfrowe notatniki, planery, kalendarze elektroniczne. Mają
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Adobe Stock

one bowiem przydatną funkcję „przypominajki”.
Użytkownicy aplikacji ProfiAuto także
aktywnie korzystają z tego rodzaju produktów. Posiada ona funkcję, która jest
przydatna dla właścicieli samochodów
szczególnie w zakresie planowania. Można zaznaczyć sobie w niej opcje ustawienia
przypomnień. Kierowca nie musi więc pamiętać o tym, kiedy ma dokonać przeglądu pojazdu lub kiedy kończy mu się poli-

sa ubezpieczeniowa OC/AC. Może również
ustawić przypomnienie o wymianie konkretnych części samochodowych: świec,
paska klinowego itd.
Wystarczy tylko włączyć funkcję, a aplikacja sama przypomni o terminach w odpowiednim czasie.

Sylwia Gołkowska
Dział Nowych Projektów

www.profiauto.pl
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Dan-Car rajdowo

profiWYDARZENIA
rajdowo i charytatywnie

i charytatywnie

Partnerskie centrum motoryzacyjne ProfiAuto – Dan-Car z Bytowa – słynie
z tego, że pomaga nie tylko kierowcom, ale też potrzebującym – chorym
dzieciom. W zeszłym roku firma rozpoczęła akcję #car2rare, poprzez którą zbiera
fundusze na podopiecznych Fundacji Platynowa Drużyna, wspierającą od lat
dzieci z tzw. chorobami rzadkimi.

C

o ważne, Dan-Car zaangażował
do tego przedsięwzięcia wielu
partnerów biznesowych (m.in.
przedstawicieli ProfiAuto Serwisów), dlatego akcja zyskuje
coraz szerszy zasięg. Łącznie udało się już
zebrać aż 18 tys. zł. Nie pozostaje nic innego jak pogratulować Agnieszce Żyźniewskiej z Dan-Caru – inicjatorce akcji – i całej
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załodze firmy. Ale dlaczego nie połączyć
akcji charytatywnej z dobrą zabawą w klasycznych samochodach?
W 2019 r. ekipa Automobilklubu Bytowskiego planowała rajd klasykami z bloku
wschodniego na tereny byłych fabryk Trabanta, Wartburga i Simsona. Dan-Car od
początku wspierał tę inicjatywę, stając się
sponsorem tytularnym. Stąd nazwa: Rajd

Dan-Car. W pierwszej edycji wystartowało
11 załóg, natomiast w tym roku – aż 24! Ponadto Dan-Car i Automobilklub Bytowski
zachęciły do wsparcia sponsorskiego wiele firm z okolic, dzięki czemu liczba partnerów sięgnęła ponad 40, co jest niespotykane, biorąc pod uwagę nawet większe
imprezy.

www.profiauto.pl

W poszczególnych edycjach rajdu trasy
wiodły m.in. przez Polskę, Niemcy, Czechy,
a nawet Szwecję i Danię. Przed każdym
startem Dan-Car organizował też słynne
akcje ProfiAuto PitStop, podczas których
sprawdzano stan techniczny maszyn. Nie
inaczej było w tym roku. Każda załoga
mogła sprawdzić m.in. ustawienie świateł, stan akumulatora czy poziom płynów
eksploatacyjnych. W tym roku po takiej
„odprawie” uczestnicy wyruszyli w trasę,
która liczyła aż 2222 kilometry. Rajd „objechał” Polskę – m.in. Kaszuby, Mazury,
Bieszczady i Dolny Śląsk. Tuż przed wyruszeniem z Bytowa kierowcy sfotografo-
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Współpraca badawcza
TOMEX Hamulce
z Narodowym Centrum
Badań Jądrowych

wali też stan swoich liczników. Wszystko
po to, aby po powrocie udowodnić liczbę przejechanych kilometrów. Za każdy
z nich na konto Fundacji Platynowa Drużyna wpłynęło 10 groszy na charytatywną akcję #car2rare. W tym roku łącznie zebrano 5 tys. zł. Uczestnicy nie zapomnieli
także o naszych wschodnich sąsiadach –
podczas rajdu prowadzono osobną zbiórkę na wsparcie obywateli Ukrainy.
Serdecznie gratulujemy załodze Dan-Car organizacji wydarzenia na taką skalę,
które unaoczniło, jak fantastycznie branża motoryzacyjna w Polsce może działać
na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zarówno podczas takich imprez,
jak i na co dzień.
Więcej informacji o rajdzie i jego przebiegu znajdziecie na profilu o nazwie „Rajd
Dan-Car” na Facebooku.
Informacja dla partnerskich sklepów i serwisów ProfiAuto: każdy z Was może zaangażować się w akcję #car2rare i wspomóc dzieci
z chorobami rzadkimi. Zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Żyźniewską z Dan-Car: agnieszka.dancar@gmail.com.

Maciej Szlichting – kierownik Działu Badań i Rozwoju TOMEX

Diffractometer oraz skaningowy mikroskop elektronowy Helios 5 UX (ThermoFisher Scientific).
Otrzymane długofalowe wsparcie Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej usprawni badania
nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki (m.in.
wysokie temperatury czy korozję).

TOMEX Hamulce wspólnie z działającym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Centrum Doskonałości NOMATEN prowadzi badania materiałowe projektowanych przez siebie okładzin ceramicznych.
Firma TOMEX wybrała Narodowe Centrum Badań Jądrowych
i Centrum Doskonałości NOMATEN jako partnera w badaniach
tzw. trzeciego ciała tworzącego się na powierzchni tarczy hamulcowej i jego wpływu na efektywność pracy i komfort jazdy hybrydowych okładzin hamulcowych. Badaniami kierować
będzie dr Iwona Jóźwik, szefowa grupy badawczej Materials
Characterization.
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Zespół naukowców NOMATEN podda analizie powierzchnie
próbek wyciętych fragmentów tarcz hamulcowych oraz opracuje raport dla TOMEX Hamulce – mówi dr Iwona Jóźwik. –
Nasze prace obejmą obrazowanie mikrostruktury powierzchni techniką skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz
analizę składu pierwiastkowego metodą spektroskopii promieniowania X z dyspersją energii (EDS) w wybranych obszarach powierzchni dostarczonych próbek – wylicza szefowa
grupy badawczej charakteryzacji materiałów. Park infrastruktury badawczej naszej jednostki obejmuje szereg najnowocześniejszych w Polsce urządzeń – m.in. dyfraktometr rentgenowski Bruker AXS (Advanced X-Ray Solutions) D8 Advance

Obszarem badań i rozwoju w TOMEX Hamulce kieruje Maciej
Szlichting. Nasz Dział R&D jest skoncentrowany na rozwoju
klocków hamulcowych oraz technologii ich produkcji. Do naszych największych sukcesów należą opracowanie i wdrożenie
nowoczesnego kompozytu ciernego, tj. materiału hybrydowego do produkcji klocków hamulcowych, oraz opracowanie
wysokowydajnej, innowacyjnej technologii prasowania klocków hamulcowych HybriTech® – wylicza kierownik R&D firmy TOMEX Hamulce. Podkreśla również znaczenie współpracy z sektorem nauki. W naszej pracy chętnie wspieramy się
potencjałem i aktywnością uczelni wyższych czy instytutów
badawczych, uważając, iż takie współdziałanie pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, zapewniając jednocześnie tak
pożądany efekt synergii, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić i dostarczać najlepszej jakości produkty naszym klientom w całej Europie i nie tylko.

www.profiauto.pl

innowacyjne
rozwiązanie Valeo
iBSG 48V – innowacyjne rozwiązanie Valeo, zmniejszające emisję CO2, dostępne na rynku wtórnym.
Dzięki iBSG 48V (zintegrowany rozrusznik napędzany paskiem) Valeo sprostało wyzwaniu
zwiększenia osiągów pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi przy jednoczesnym
zmniejszeniu ich zużycia paliwa. Technologia ta w nadchodzących latach stanie się bardziej
rozpowszechniona na rynku.
Rozwój pojazdów elektrycznych
Regulacje prawne dotyczące emisji CO2 i innych zanieczyszczeń stają się coraz bardziej rygorystyczne w Europie i na świecie. Coraz większa liczba konsumentów zwraca się więc ku
bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Producenci samochodów i dostawcy części stają przed
koniecznością opracowywania produktów przyjaznych środowisku.
Technologia start-stop, zapoczątkowana przez Valeo w 2010 r. wraz z systemem i-StARS, była
ważnym krokiem naprzód. Od tego czasu powstają coraz bardziej złożone rozwiązania technologiczne, mające na celu zmniejszanie emisji CO2 – w tym technologia 48V, która w nadchodzących latach stanie się nieodzowna. W konsekwencji pojazdy elektryczne i technologia 48V zdominują rynek do 2030 roku.

francuski prezydent, Emmanuel Macron, wybrał zakład w Étaples, aby przedstawić plan swojego rządu dotyczący wspierania przemysłu motoryzacyjnego poprzez uczynienie go bardziej
ekologicznym i bardziej konkurencyjnym.
15 numerów części iBSG 48V jest dostępnych już teraz na rynku wtórnym, dla specjalistów
zajmujących się naprawami samochodów.

profiWYDARZENIA
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Sezon nabrał tempa
Już po pierwszych rundach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Górskich
Samochodowych Mistrzostw Polski widać, że w tym sezonie będą duże emocje nie
tylko u zawodników, ale przede wszystkim u kibiców, głodnych sportowych wrażeń.
50. Rajd Świdnicki – KRAUSE 2022:
Zawodnicy RSMP 2022 rozpoczęli zmagania 23 kwietnia od jubileuszu 50. Rajdu
Świdnickiego – Krause, a tym samym przywrócono tradycję otwierania sezonu na
trasach Dolnego Śląska. Na odcinki specjalne u stóp Gór Sowich ruszyło 57 duetów. W pierwszej rundzie, mimo braku czołowej trójki RSMP 2021, kibice zobaczyli
piękne sportowe widowisko. Po zwycięstwa na dziesięciu odcinkach specjalnych
sięgało aż pięć różnych załóg. Pojedynek
o najwyższy stopień podium rozstrzygnął

się pomiędzy załogami w Škodach Fabia
Rally2 evo – Kacper Wróblewski/Jakub
Wróbel oraz Grzegorz Grzyb/Adrian Sadowski (różnicą 3,6 sekundy na dystansie
blisko 120 km). Czołową trójkę uzupełnili
goście ze Szwecji i debiutanci RSMP – Tom
Kristensson/Andreas Johansson (Hyundai
i20 R5), ze stratą 36 sekund.
Wśród samochodów z napędem na jedną oś z dużą przewagą wygrała załoga
Sobczak/Włoch w Porsche 997 GT3 Cup,
które przyprawiało wszystkich kibiców
o szybsze bicie serc. Podium uzupełnili

Adam Sroka/Patryk Kielar – Peugeot 208
Rally4 (+1:25,2 s) oraz Marek Nowak/Adam
Grzelka – Opel Corsa Rally4 (+3:21,5 s).
W pierwszej rundzie nie brakowało pechowców, a jednymi z nich byli reprezentanci barw ProfiAuto Racing. Załoga
Michał Tochowicz/Piotr Białowąs zaprezentowała kibicom nową rajdową broń ze
stajni EvoTech – Citroëna C3 Rally2. Był to
więc dla nich ważny debiut. Niestety, po
przygodzie na siódmym odcinku uszkodzili zawieszenie i byli zmuszeni wycofać
się z rywalizacji.

System o wysokiej wydajności
W 2017 roku Valeo zaczęło dostarczać systemy alternatorów iBSG 48V z wbudowaną elektroniką na pierwsze wyposażenie samochodów. Oprócz działania jako
alternator i rozrusznik, system ten spełnia cztery dodatkowe funkcje, które zmniejszają zużycie paliwa, a tym samym emisję CO2 nawet o 6%*.
System:
yy Ładuje akumulator w celu wspomagania silnika i zasilania układów
stanowiących wyposażenie pojazdu
yy Wspomaga silnik, gdy pojazd jedzie ze stałą prędkością
(na przykład na głównych autostradach), aby zmniejszyć
zużycie paliwa
yy Generuje dodatkowe doładowanie silnika podczas
przyspieszania
yy Pozwala na jazdę samochodem w trybie 100%
elektrycznym na krótkich dystansach
System iBSG jest produkowany w fabryce Valeo w Étaples w północnej Francji, która jest jedną z największych fabryk elementów elektrycznych w Europie. Został już zainstalowany
w kilkuset tysiącach pojazdów, w tym w pojazdach azjatyckich, niemieckich, brytyjskich i francuskich.
Ekologiczne wyzwanie dla Valeo
Dzięki systemowi iBSG Valeo aktywnie przyczynia się do
elektryfikacji pojazdów. Grupa produkuje rocznie 30 milionów elektrycznych podzespołów, potwierdzając swoje wieloletnie know-how w produkcji systemów elektrycznych, a także skutecznie reagując na aktualne problemy środowiskowe i prawne.
Zakład w Étaples produkuje obecnie prawie 30000 podzespołów
elektrycznych dziennie i kontynuuje zwiększanie zdolności produkcyjnych dla systemów 48V w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony producentów samochodów. W maju 2020 roku
*w porównaniu do standardowego systemu stop-start
(standard WLTP)
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19. Wyścig Górski Prządki 2022:
Na ten sam weekend czekali kibice wyścigów górskich, które po raz pierwszy od
2012 r. ponownie zainaugurowały rundy
w Korczynie. Sam wyścig także przeszedł
kilka ważnych zmian, ponieważ skrócona do 3820 metrów i zmodyfikowana trasa otrzymała homologację dopuszczającą start bolidów i formuł. Podobnie jak
w RSMP, tutaj także zabrakło czołowej
trójki sezonu 2021, ale międzynarodowa
obsada zrekompensowała sportową jakość widowiska.
W ramach FIA IHC (Międzynarodowy Puchar FIA w Wyścigach Górskich), FIA CEZ
(Mistrzostwa FIA Strefy Europy Centralnej), MMSR (Międzynarodowe Mistrzostwa
Słowacji) i GSMP stanęło do rywalizacji

Klasyfikacja generalna RSMP 2022
1 Kacper Wróblewski / Jakub Wróbel (Škoda Fabia Rally 2 Evo)

62 pkt

2 Tom Kristensson / Andreas Johansson (Hyundai i20 R5)

59 pkt

3 Grzegorz Grzyb / – - – (Škoda Fabia Rally 2 Evo)

45 pkt

4 Maciej Lubiak / Grzegorz Dachowski (Škoda Fabia Rally 2 Evo)

38 pkt

5 Zbigniew Gabryś / Daniel Dymurski (Škoda Fabia Rally 2 Evo)

32 pkt

Klasyfikacja generalna GSMP 2022 (kategoria 1)
1 Dubai (Mitsubishi Lancer Bergmonster)

50 pkt

2 Karol Krupa (Škoda Fabia CT)

36 pkt

3 Szymon Piękoś (Mitsubishi Lancer)

27 pkt

4 Sebastian Stec (Ford Fiesta)

27 pkt

5 Jędrzej Szcześniak (Lamborghini Huracan)

18 pkt

77 zawodników z Polski, Czech, Słowacji
i Francji). W trzeci weekend maja nie zabrakło zmiennej pogody, a część sobotnich podjazdów przeprowadzono na mokrej nawierzchni.
W podjazdach treningowych najlepsze
wyniki w GSMP osiągali Jakub Ulanowski (Mitsubishi Lancer EVO IX RS) oraz
Karol Krupa (Škoda Fabia CT), ale w walce o punkty bezkonkurencyjny był już
Dubai (Mitsubishi Lancer Bergmonster),

41. Rajd Podlaski 2022:
Dokładnie miesiąc później doszło do kolejnej ważnej inauguracji w cyklu RSMP.
Tym razem polska czołówka spotkała się
w Białymstoku, by powalczyć w pierwszej z trzech szutrowych rund Mistrzostw
Polski. W Rajdzie Podlaskim, który wrócił
do kalendarza RSMP po 55 latach przerwy. Rajd stanowił jednocześnie pierwszą rundę Mistrzostw Litwy, więc wśród
88 załóg nie brakowało mocnej między-
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narodowej obsady. To właśnie zawodnicy z zagranicy dyktowali tempo. Bezkonkurencyjni na trudnych szutrach Podlasia
okazali się Szwedzi – Kristensson i Johansson (Hyundai i20 R5 – Kowax 2Brally Racing), triumfatorzy 8 z 9 odcinków. Drudzy na mecie byli Litwini – Butvilas/
Vaitkevičius (Škoda Fabia R5) oraz Jurkevičius/Paliukėnas (Škoda Fabia Rally2 evo).
W klasyfikacji Mistrzostw Polski, Kristensson o 50,6 s pokonał Wróblewskiego,

a o 1:48,8 s Macieja Lubiaka (Škoda Fabia
Rally2 evo).
W ośce komplet punktów zdobyli Gracjan Predko/Sebastian Sadowski (Peugeot
208 Rally4). Młody i utalentowany kierowca o blisko 3 minuty wygrał z Grzegorzem
Bonderem i Kamilem Hellerem (Renault
Clio Rally4), a o 4:30,2 s z Jackiem Sobczakiem i Mateuszem Pawłowskim (tym razem w BMW 325i E46). Wymagający rajd
ukończyło tylko 48 załóg.

www.profiauto.pl
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Pierwsi w Europie na rynku wtórnym

Kabinowy filtr powietrza Sogefi CabinHepa+

który ustanowił rekord nowej trasy i wygrał pierwszą rundę Mistrzostw Polski
z przewagą 7,800 s – nad Karolem Krupą i Sébastienem Petit w bolidzie Nova
NP 01–2.

Francuski zawodnik nie tylko wygrał drugą rundę GSMP w klasyfikacji generalnej,
ale przede wszystkim triumfował w rundy
FIA IHC. W gronie Polaków wszystkie niedzielne podjazdy w stawce samochodów
r

e

k

l

a

m

„z dachem”, wygrał Dubai, przed Krupą
i Sebastianem Stecem (Ford Fiesta). Tym
razem różnica na mecie, wynosiła 2,491 s.
Na ceremonii mety w Korczynie sklasyfikowano 58 kierowców.

a

CabinHepa+, filtr kabinowy
opracowany przez inżynierów Sogefi
(CIR Group) wykorzystujący media
HEPA, oferuje 50 razy większą ochronę
niż konwencjonalny filtr kabinowy*.
Sogefi jest pierwszym dostawcą
oferującym taki system w Europie,
który filtruje cząstki wielkości wirusa,
aby chronić pasażerów pojazdu.
Kabinowe filtry powietrza są w powszechnym użyciu od około 20 lat. Chronią pasażerów pojazdu przed zanieczyszczeniami z otaczającego powietrza, takimi jak kurz, pyłki, cząsteczki
smogu i alergeny, co oznacza, że powietrze, którym oddychają, jest czystsze niż powietrze na zewnątrz pojazdu. Bez filtracji powietrze w przedziale pasażerskim może być nawet
czterokrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz! Z tego powodu zaleca się wymianę filtrów kabinowych co roku lub co 15 000 km.
Sogefi osiągnęło bezprecedensowy poziom filtracji, oferując
teraz, po raz pierwszy w Europie na rynku wtórnym
filtr, który odfiltrowuje cząsteczki wielkości wirusa!
CabinHepa+ wykorzystuje media HEPA (High Efficiency Particulate Air), które mechanicznie filtrują i wychwytują 50 razy więcej drobnych cząstek (0,3 mikrona) niż
konwencjonalny filtr kabinowy.
Technologia HEPA
jest tradycyjnie stosowana w środowiskach medycznych
i farmaceutycznych, pomieszczeniach czystych i przemyśle
lotniczym, gdzie niezbędny jest wysoki stopień dezynfekcji powietrza. Filtry Sogefi CabinHepa+ zatrzymują do
99,97% cząsteczek 0,3 mikrona*, co czyni je jednymi
z najskuteczniejszych filtrów na rynku. Są w stanie wyłapać
pyłki, kurz, alergeny, sierść zwierząt, pleśń, wiele innych zanieczyszczeń, a przede wszystkim wszelkie cząstki wielkości wirusa, które mogą dostać się do pojazdu.
Takiego produktu do tej pory nie było w Europie!
Ten filtr zapewnia 50 razy lepszą ochronę*
niż konwencjonalny filtr kabinowy!
*zgodnie z IEST-RP-CC007.1.
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Najbardziej kompleksowa oferta w Europie:
Regularna wymiana filtrów kabinowych ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich pasażerów pojazdu. Dzięki tej innowacji, sprzedawanej pod markami Purflux® i Fram®, Sogefi oferuje kompletne rozwiązanie
Utrzymana sprawność systemów wentylacyjnych:
dla każdego kierowcy:
Inżynierowie Sogefi osiągnęli techniczny wyczyn, polegający na stworzeniu tego bezprecedensowego poziomu filtra- 	Standardowy filtr przeciwpyłkowy do zatrzymacji bez zmniejszania wydajności systemu wentylacji pojazdu
nia kurzu i pyłków
lub przepływu powietrza w jego klimatyzacji.
	Filtr z węglem aktywnym w celu dalszej neutralizacji zapachów
Dostępne dla dwóch trzecich europejskich kierowców:
	Filtr Cabin3Tech+ zatrzymujący drobne cząstki i alergeny
Od dnia premiery Sogefi udostępnia ten poziom ochrony większości europejskich kierowców. Nowa gama kabinowych fil	Filtr CabinHepa+ zatrzymujący alergeny i cząsteczki
trów powietrza jest dostępna na rynku wtórnym pod markami
o wielkości nawet 0,3 mikrona, czyli wielkości wirusa
Purflux® i FRAM®. Z 66 dostępnymi numerami części
170 milionów pojazdów będzie obsługiwanych w całej
Europie, co stanowi około dwóch trzecich wszystkich pojazdów w ruchu wyposażonych w filtry kabinowe!
Ten filtr, będący prawdziwą tarczą przed cząsteczkami szkodliwymi dla zdrowia, stanowi środek ochronny dla kierowców,
usuwając bakterie i cząsteczki wielkości wirusa, zanim dotrą
do kabiny pasażerskiej.

Produkcja w 100% w UE:
Cała gama CabinHepa+ jest produkowana
w europejskiej fabryce Sogefi w Medvode
w Słowenii.

Więcej informacji na temat kabinowych filtrów powietrza
CabinHepa+ wykorzystujących tę zupełnie nową technologię można znaleźć na stronach internetowych marki:
www.purflux.com i www.fram-europe.fr.
www.profiauto.pl

profifelietony

Technologia akumulatorów
Zastanawiając się nad tym, jakie produkty najczęściej poddawane są recyklingowi, wiele osób prawdopodobnie wskazałoby aluminium, papier, opony, a nawet szkło. Chociaż
ten wybór jest całkowicie uzasadniony, może zdziwić fakt,
że pierwsze miejsce zajmuje dobrze znany 12V akumulator
samochodowy. Firma Clarios odgrywa istotną rolę w tym
procesie. Jest nie tylko wiodącym producentem akumulatorów dla branży motoryzacyjnej, ale także jednym z największych podmiotów zajmujących się ich recyklingiem.
Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów są integralną częścią filozofii firmy.
Dzięki innowacyjnej technologii, konstrukcji akumulatorów oraz odpowiedniemu wykorzystaniu materiałów duży wkład w ochronę środowiska wnosi również
VARTA® – należąca do firmy Clarios – marka akumulatorów Premium. Odpowiedzialność za środowisko przejawia się w całym cyklu życia produktu. Podczas produkcji VARTA opiera się na najnowocześniejszej technologii,
połączonej z efektywnym wykorzystywaniem zasobów,
zawsze mając na uwadze dobro środowiska naturalnego.
Ważną rolę odgrywa również poczucie odpowiedzialności

pracowników. Dlatego firma prowadzi kampanie związane z tą tematyką. Ponadto podwykonawcy i dostawcy na
całym świecie są również zobowiązani do przestrzegania
wytycznych środowiskowych.
Odpowiedzialność
Rzesza świadomych ekologicznie klientów stale rośnie. W dzisiejszych czasach kierowcy szukają wydajnych akumulatorów
do technologii Start-Stop, które posiadają dłuższą żywotność
i są produkowane według najwyższych standardów w zakresie ekologii. Tak jest w przypadku akumulatorów VARTA AGM
i EFB. Obie technologie są wynikiem procesu produkcyjnego,
w czasie którego zużywa się 25% mniej energii i 35% mniej
wody. Dzięki innowacyjnym technologiom można ograniczyć długotrwały wpływ na środowisko lub nawet całkowicie go uniknąć.
Jednak nawet najdłużej działające akumulatory muszą w pewnym momencie zostać wymienione, dlatego VARTA jest szczególnie zaangażowana w recykling, dając klientom pewność,
że cały ołów usunięty z akumulatorów jest ponownie wykorzystywany do produkcji nowych akumulatorów.

115 lat doświadczenia w recyklingu
Kiedy nowy akumulator jest instalowany w warsztacie partnerskim, VARTA zbiera i poddaje recyklingowi zużyte akumulatory.
W ten sposób firma przejmuje odpowiedzialność za cały cykl
życia swoich produktów. Recykling surowego ołowiu jest kluczową częścią tego procesu. Zakład firmy VARTA w Krautscheid
w Niemczech posiada ponad 115 lat doświadczenia w recyklingu: ołów jest tam przetapiany od 1904 r. Ilość odzyskiwanego
ołowiu rocznie odpowiada ilości około 4,5 miliona akumulatorów samochodowych. Dzięki zamkniętemu obiegowi Clarios
jest w stanie wykorzystywać elementy zużytych akumulatorów do produkcji nowych w sposób przyjazny dla środowiska.
W Europie system ten umożliwił zebranie 98% wszystkich
zużytych akumulatorów ołowiowo-kwasowych i poddanie
ich recyklingowi. Z każdego akumulatora 90% materiałów
można odzyskać i ponownie wykorzystać. Dlatego 75% ołowiu w sprzedawanych obecnie akumulatorach samochodowych pochodzi z recyklingu. W ten sposób redukujemy emisję
gazów cieplarnianych oraz oszczędzamy zasoby, które byłyby
niezbędne w przypadku zakupu nowych materiałów do produkcji akumulatorów.

NASZE ZAANGAŻOWANIE
W OCHRONĘ ŚRODOWISKA
KILKA FAKTÓW:
Akumulatory
ołowiowo‑kwasowe

98% akumulatorów
ołowiowo‑kwasowych
po zakończeniu ich
użytkowania jest
zbieranych i poddawanych
recyklingowi.
90% materiałów
w akumulatorach
ołowiowo‑kwasowych
można odzyskać i poddać
recyklingowi.

75% ołowiu w europejskich
akumulatorach ołowiowo‑
‑kwasowych jest obecnie
wytwarzane ze źródeł
pochodzących z recyklingu.
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Zużyta kratka
i komponenty

Bloki z ołowiu

LK

– jak Lexus LFA

Recykling: Ochrona środowiska

iedy masz niemal nieograniczony budżet, przychylność
kierownictwa i własny tor wyścigowy do dyspozycji, a do tego nie musisz się spieszyć, marzenia się spełniają. Tak w wielkim skrócie
można podsumować powstanie superauta, jakim jest Lexus LFA – prawdziwy pokaz japońskiej technologii. Ale zacznijmy
od początku, który wcale nie był taki obiecujący.
W 2000 roku w niewielkim barze na wyspie Hokkaido grupa japońskich inżynierów przy szklaneczkach sake stworzyła
pierwszy szkic Lexusa LFA. Jak głosi legenda – na barowych serwetkach.
To miał być przełomowy model w historii marki i coś, czego świat motoryzacyjny
wcześniej nie widział. Przekonanie zarządu firmy do pomysłu superauta nie było więc prostym zadaniem. Księgowym
w głowach od razu zapaliła się czerwona
lampka – w końcu takie przedsięwzięcie
wiązało się z koniecznością wyłożenia na
stół setek milionów dolarów bez gwarancji osiągnięcia zysku.
I pewnie gdyby nie zaangażowanie się
w projekt samego Akio Toyody, obec-

nego prezesa koncernu, który uwierzył
w ideę LFA i zdołał przekonać niezdecydowanych, ten nigdy by nie ujrzał światła dziennego.
Już na wstępie nie obyło się bez falstartu. Do konstrukcji nadwozia inżynierowie użyli aluminium, z którym byli dobrze
obeznani w procesie technologicznym.
W 2003 roku powstał pierwszy prototyp,
a w 2005 zaprezentowano koncept. W 2007
roku niemal gotowa produkcyjna wersja
auta trafiła jednak do kosza. Powód? Uznano, że Lexus LFA jest zbyt ciężki i wolny na
torze. W rezultacie całe nadwozie przeprojektowano na nowo, stosując włókno węglowe.
Debiut miał miejsce w 2010 roku, ale już
rok wcześniej Lexus ujawnił specyfikację
pojazdu. Za napęd odpowiadał silnik V10 –
absolutne arcydzieło inżynierów Yamahy.
Złożony według starej tradycyjnej japońskiej szkoły: bez żadnego doładowania,
kompresorów miał 4,8 l pojemności i generował 560 KM. Kluczowe były jego gabaryty, lekkość i wkręcanie na obroty. Japończycy postawili na tytanowe zawory
i korbowody, kute aluminiowe tłoki, głowicę ze stopów magnezowych oraz układ
wydechowy, który również wykonano z tytanu.
Kąt rozwarcia cylindrów był nietypowy
i wynosił 72 stopnie, co przekładało się
na lepsze wyważenie i wyjątkową kultu-

rę pracy. Silnik kręcił się do 9500 obr./min,
a czerwone pole zaczynało się na poziomie 9000. Przyspieszenie do setki wynosiło 3,6 s, a prędkość maksymalna sięgała 326 km/h.
Na wyobraźnię działał też dźwięk V10,
bez wspomagaczy elektronicznych, dostrojony przez specjalistów Yamahy, którzy
wznieśli się w tym przypadku na wyżyny
sztuki projektowej. Po dziś dzień Lexus LFA
uznawany jest za jedno z najlepiej brzmiących aut w historii motoryzacji.
Wszystko to jednak na próżno, bo Lexus
LFA wielkiego sukcesu nie odniósł. Produkowany raptem przez dwa lata i wypuszczony na rynek w limitowanej liczbie 500
egzemplarzy, nie zyskał takiej popularności, na jaką zasługiwał. Bogaci klienci nie szturmowali salonów marki, choć
teoretycznie powinni to robić. Zawinił
marketing, ale również szybko starzejąca się technologia – pojazd był tak długo
opracowywany i dopieszczany, że w momencie premiery odstawał od niektórych
konkurentów, np. tańszego i nieco szybszego Nissana GTR-a. Zyskał miano legendy i uznanie, ale tylko wśród najwierniejszych fanów.

Marcin Szostak
felietonista ProfiAuto

Nowe kratki ołowiowe
i komponenty

ZUŻYTY

NOWY
Kwas
w akumulatorze

Zużyte plastikowe
obudowy

Siarczan
sodu

Granulat

Środki
czyszczące

Nowe obudowy
akumulatorów

www.profiauto.pl
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profikwestionariusz
Tomasz Sikora

Hip-hop albo rock
Tomasz Sikora jest
wybitnym biathlonistą,
uczestnikiem igrzysk
olimpijskich w 1994,
1998, 2002, 2006 i 2010
roku. 16 lutego 1995
roku jako pierwszy
w historii Polak zdobył
złoty medal mistrzostw
świata, wygrywając
bieg indywidualny
w Anterselvie.
Na koncie ma srebrny
medal olimpijski, trzy
medale mistrzostw
świata i wiele wygranych
w mistrzostwach Europy
i mistrzostwach Polski.
Co więcej, należy do
grona biathlonistów,
którzy w zawodach
Pucharu Świata wygrali we
wszystkich konkurencjach
indywidualnych (bieg
indywidualny, sprint, bieg
pościgowy i bieg masowy).
Ma córkę Natalię oraz syna
Bartosza. Zakończenie
kariery sportowej ogłosił
w 2012 roku. Ma słabość
do piłki nożnej – kibicuje
Realowi Madryt oraz
Odrze Wodzisław Śląski.
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1. Idealny samochód powinien mieć…

tempomat! Często podróżuję, więc jest

to rzecz, którą bardzo cenię.
2. Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłbym sobie w samochodzie
to… jestem dość klasyczny w tym względzie. Do tego stopnia, że często nawet jak
mam jakieś sprzęty, które mają mi coś ułatwić, to rzadko z nich korzystam. Myślę sobie jednak, że chciałbym większy ekran w aucie. Do oglądania filmów w momencie,
gdy utknie się w korku.
3. W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry…
automatyczna skrzynia biegów, poręczne miejsce na kawę, dobra automatyczna klimatyzacja, no i w miarę mocny silnik. Nie musi być od razu 300 koni, ale tyle, bym nie
narzekał na przyspieszenie.
4. Mój pierwszy samochód to był…

6-letni Volkswagen Golf w wersji Manhat-

tan. Rocznik 89, bardzo fajne auto. To był samochód, na który wydałem praktycznie wszystkie moje oszczędności. Ale tego nie żałowałem. Był dla mnie niezbędny,
bo dużo trenowałem i podróżowałem. Miał mały, bodajże 1,3-litrowy silnik i jakieś
75 koni, więc w ramach młodzieńczej fantazji dokupiłem do niego porządne aluminiowe koła z szerokimi kapciami. Wyglądał obłędnie! Pamiętam, że gdy zdecydowałem się w końcu na zmianę auta i oddałem mojego Golfa do autokomisu, to sprzedał
się pierwszego dnia (śmiech).
5. Obecnie jeżdżę samochodem marki…

Audi a6 quattro. Ma 180 koni i jest to

oczywiście model combi – moja naleciałość z pakowania się na zgrupowania. I pewnie jakiś też powrót do przeszłości. Kiedyś dostałem Audi a4 od sponsora i tak dobrze
mi się nim jeździło, że prywatnie zdecydowałem się właśnie na tę markę.
6. Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to…

chyba nie jestem

takim typem człowieka, który potrzebowały dużo. Posiadanie auta to jedna sprawa,
a druga to kwestia jego utrzymania, dlatego podchodzę do sprawy praktycznie. Przeszedłem w życiu wiele różnych marek, lepszych i gorszych, i może to z wiekiem przy-

9. Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to…

chodzi (śmiech), ale chętnie postawiłbym w swoim garażu Mercedesa, jakiegoś SUV-a.

cylię samochodem właśnie. W jedną stronę mieliśmy nocleg pod Neapolem, w drugą przejechaliśmy już bez nocowania. Mam

Zawsze miałem słabość do tej marki. Bardzo podoba mi się wnętrze. Dla porównania:

z tej wyprawy bardzo miłe wspomnienia. W drogę powrotną wyruszyliśmy wcześnie rano, a dzięki temu, płynąc promem, mia-

jeździłem również BMW i choć wielu wnętrze w tym przypadku bardzo się podoba, to

łem okazję zobaczyć skaczące tuńczyki (śmiech).

ja zdecydowanie wolę w środku Mercedesa. Nawet w A klasie.
7. W samochodzie słucham muzyki…

najczęściej radia lub podcastów. A jeś-

li mam ochotę na konkretną muzykę – nie wiem, czy to nie zabrzmi śmieszenie – ale
włączam hip-hop. Albo rocka. W zależności od nastroju.

zdecydowanie Włochy. Do tego stopnia, że wybraliśmy się na Sy-

10. Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie… wraz z kolegą wracaliśmy z mistrzostw Polski do domu.
Jeździłem wówczas Oplem Vectrą. Wyprzedzałem akurat kolumnę samochodów i nagle chyba trzeci z jadących w niej samochodów odbił w lewo, w uliczkę. Nie było żadnych szans na reakcję. Wjechaliśmy w las, po drodze ścinaliśmy drzewa. W końcu się zatrzymaliśmy. Pierwsze słowa, jakie wówczas powiedziałem do kolegi, brzmiały: „ty, patrz, poduszka się nie otworzyła” (śmiech).

że czasem się psuje. Nawet drobne uster-

Na całe szczęście nic nam się nie stało, więc – choć całe wspomnienie nie jest pozytywne – teraz nie wspominam go źle. Pamię-

ki doprowadzają mnie do szewskiej pasji. Wynika to chyba z faktu, że nie mam cza-

tam też, że w momencie, gdy zjawiła się już policja, jeden z funkcjonariuszy się bardzo zastanawiał, jak my wyjedziemy: z przo-

su jeździć do mechanika.

du drzewa, z tylu też pościnane drzewa. Ruszyliśmy jednak do przodu i jakoś się udało.

8. Największa wada samochodu to…

www.profiauto.pl
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Filtry kabinowe Bosch FILTER

+

Antyalergiczne i antybakteryjne
Zanieczyszczenia, które przedostają się do wnętrza samochodu, kumulują się w małej przestrzeni, przez co
osiągają stężenia wyższe niż na zewnątrz. Dlatego filtr
kabinowy należy wymieniać przy serwisowaniu klimatyzacji raz w roku lub co 15 000 km!
Dzięki zastosowaniu filtra kabinowego
FILTER+ możesz ochronić się przed:
1. Alergenami
Reakcje alergiczne są szczególnie uciążliwe podczas prowadzenia samochodu. Łzawienie z oczu znacznie ogranicza widoczność, natomiast w momencie kichnięcia tracimy na kilka sekund kontrolę nad sytuacją na drodze. Jeśli
poruszamy się z prędkością 100 km/h, podczas kichnięcia
przejeżdżamy około 20 m bez kontroli tego, co dzieje się
na drodze. Jest to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego!
2. Smogiem i pyłem
W powietrzu obecne są zanieczyszczenia, np. pozostałości
po niezupełnie spalonym paliwie, czyli węglowodory, tlenki
azotu, tlenek węgla oraz cząstki stałe. Spośród tych ostatnich
za jedne z bardziej szkodliwych uważa się PM 2.5, wchodzące w skład smogu, stanowiące pył zawieszony. Cząstki stałe Filtr serii FILTER+ tworzą 4 warstwy:
2,5 µm są tak małe, że przenikają przez płuca do krwi. Dlate1. 
antybakteryjna – zawiera jony srebra. Zatrzymuje
go są bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
i unieszkodliwia wszelkie bakterie,
3. Bakteriami
2. 
węgla aktywnego – pochłania nieprzyjemne zapachy
Bakterie wywołują choroby, mogą też powodować pogori zatrzymuje szkodliwe gazy,
szenie objawów alergii i astmy.
3. mikrowłóknina – niezwykle cienkie włókna zatrzymuFiltry kabinowe chronią podróżujących przed zanieczyszczeją cząstki stałe PM 2,5 μm tworzące smog. Mikrowłókniami przedostającymi się do wnętrza samochodu. Dlatego tak
nina zatrzymuje do 98% cząstek 2,5 μm, a dodatkowo
ważne jest stosowanie filtrów wysokiej jakości.
pyłki i alergeny,
Filtry Bosch FILTER+ unieszkodliwiają alergeny i bakterie. Dzię- 4. włóknina nośna – zapewnia wytrzymałość filtra.
ki warstwie ultradrobnych mikrowłókien zatrzymują do 98%
cząstek pyłu i smogu (o wielkości cząstek do 2,5 μm) oraz sa- Dzięki nowym filtrom powietrze w samochodzie jest
czystsze, a kierowca i pasażerowie mogą podróżować
dzę i pyłki roślin.

w komfortowych warunkach. Lepsza koncentracja kierowcy oraz wyeliminowanie problemu zaparowywania szyb
zwiększa również bezpieczeństwo na drodze.
Korzyści z zastosowania filtrów FILTER+:
yy ochrona przed alergenami,
yy ochrona przed pyłem, pyłkami, bakteriami,
cząsteczkami smogu,
yy neutralizacja nieprzyjemnych zapachów,
yy zapobieganie zaparowywaniu szyb,
yy ochrona wentylatora klimatyzacji.
Odwiedź nas na www.filtrybosch.pl

Zasada działania warstwy antyalergicznej i antybakteryjnej

Warstwa antyalergiczna FILTER+ wiąże trwale alergeny dzięki ultradrobnym włóknom.
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Działanie antybakteryjne: jony srebra eliminują bakterie.
www.profiauto.pl
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PROFIAKTUALNOŚCI
najciekawsze kombi na polskim rynku

kombi

Nic nie

zastąpi

Wszyscy dziś kupują crossovery i SUV-y, bo taka panuje
moda. Jeśli chodzi jednak o praktyczność, to nic nie zastąpi
kombi. Ten rodzaj nadwozia gwarantuje dużo miejsca
w drugim rzędzie i dodatkową przestrzeń bagażową.

28

Škoda

Dla rodziny z gromadką dzieci stanowi najbardziej optymalną
i najwygodniejszą opcję transportu. Z kolei miłośnicy aktywnego
trybu życia docenią dodatkowe centymetry i pojemność bagażnika,
gdy trzeba przewieźć narty, rower czy inny sprzęt sportowy.

www.profiauto.pl
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PROFIAKTUALNOŚCI
najciekawsze kombi na polskim rynku

C

hoć kombi są w odwrocie,
a z rynku zniknęły już takie
modele jak Clio Grandtourer czy Fabia Combi, to nadal
jest w czym wybierać. Niestety, pandemia i wynikające z tego powodu
kłopoty produkcyjne i logistyczne, a do
tego galopująca inflacja sprawiły, że ceny pojazdów z funkcjonalnym nadwoziem
poszły w górę. Obecnie trzeba przygotować się na duży wydatek już w przypadku bazowych wersji wyposażenia i podstawowych silników.

Oto sześć propozycji nowych kombi
do 100000 zł plus jedna ekstra,
która kombi do końca nie jest

Dacia Jogger – 72 700 zł
Bagażnik – 708 l
Wymiary: 4547 mm długości, 1784 mm
szerokości, 1632 mm wysokości
Rozstaw osi: 2897 mm
Jogger to podwyższone kombi, które Dacia reklamuje jako połączenie SUV-a z minivanem. Nie bez powodu, bo auto
dostępne jest w konfiguracji 7-osobowej. Terenowa stylizacja i całkiem spory prześwit sięgający 20 cm to ukłon
w stronę pojazdów z gatunku Sport Utility Vehicle.
Najtańsza Dacia Jogger w wersji Essentials ma konfigurację 5-osobową i wystę-
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Dacia, Fiat

puje z silnikiem benzynowym z turbodoładowaniem 1.0 Tce oraz instalacją LPG.
Jednostka Tce 110 wymaga dopłaty 2000 zł.
Obydwa silniki są łączone z 6-biegową
skrzynią manualną.
Największym atutem Joggera jest oczywiście pojemny bagażnik – ma 708 l, a po
złożeniu kanapy robi się aż 1819 l. Dacia posiada również liczne schowki, które łącznie oferują 24 l pojemności.
W przypadku tego wariantu trzeba się
jednak liczyć z bardzo ubogim wyposażeniem: szyby na korbę z tyłu, brak regulacji kierownicy i klimatyzacja za dopłatą.
Na szczęście są światła LED, elektryczne
szyby z przodu, system multimedialny Media Control i dzielona kanapa.

Za dopłatą 1500 zł do pakietu Komfort
otrzymamy system wspomagania parkowania tyłem, kierownicę z regulacją i regulator oraz ogranicznik prędkości. Kolejne
1900 zł pozwoli cieszyć się z klimatyzacji
manualnej.

Fiat Tipo Kombi – 85 500 zł

Bagażnik – 550 l
Wymiary: 4571 mm długości, 1792 mm
szerokości, 1514 mm wysokości
Rozstaw osi: 2638 mm
Fiat Tipo w wersji kombi to ciekawa budżetowa opcja dla wszystkich, którzy oczekują prostoty, funkcjonalności i małej awaryjności. Docenią go również rodziny

www.profiauto.pl
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PROFIAKTUALNOŚCI
najciekawsze kombi na polskim rynku
często spotkać na drodze. Klienci doceniają funkcjonalność auta, przestronne wnętrze i bagażnik, który ma ponad 600 l.
Pod maską koreańskiego modelu pracuje jednostka benzynowa 1.5 T-GDI o mocy 160 KM, która występuje z 6-biegową
manualną skrzynią. Dopłata do bogatszej
wersji M wynosi 7500 zł.
W ramach wyposażenia wersji S dostaniemy m.in. manualną klimatyzację, elektryczne szyby z przodu i z tyłu czy kolorowy wyświetlacz LCD. Można liczyć też na
wiele systemów z zakresu bezpieczeństwa,
m.in. asystenta utrzymania pasa ruchu,
tempomat z ogranicznikiem prędkości czy
funkcję autonomicznego hamowania z systemem wykrywania pojazdów i pieszych.

z dziećmi – wnętrze jest dość przestronne, a bagażnik pomieści 550 l.
Model przeszedł niewielkie odświeżenie
w 2020 roku i dostępny jest po raz pierwszy w wersji z miękką hybrydą. Podstawowa wersja Fiata Tipo kombi skrywa pod
maską jednak jednostkę benzynową 1.0
T3 Turbo o mocy 100 KM, z którą połączono 5-biegową manualną skrzynię.
W wyposażeniu standardowym znajdziemy poduszki powietrzne i podstawowe
systemy bezpieczeństwa, światła do jazdy dziennej LED, elektryczne szyby z przodu i z tyłu, a także elektrycznie sterowane,
podgrzewane lusterka. Nie trzeba dopłacać za automatyczną klimatyzację oraz
tempomat.
Z zewnątrz Fiata Tipo kombi poznamy
po bazowym czerwonym lakierze i stalowych felgach z kołpakami – aluminiowe
wymagają dopłaty do wersji City Life, która kosztuje 90 300 zł.

zapewnieniu pasażerom odpowiedniego poziomu komfortu.
Na uwagę zasługuje też silnik. Pod maską umieszczono wolnossącą 4-cylindrową jednostkę benzynową 1.5 DPI o mocy
110 KM w zestawie z 6-biegową manualną przekładnią. Wersja z turbodoładowanym silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 120 KM jest
o 1000 zł droższa.
Na liście wyposażenia wersji Modern
znajdziemy już klimatyzację manualną,
tempomat, tylne czujniki parkowania czy
kamerę cofania. Są światła do jazdy dziennej LED i elektrycznie sterowane i składane lusterka boczne.

Kia Ceed Kombi – 92 400 zł
Bagażnik – 625 l
Wymiary: 4600 mm długości, 1800 mm
szerokości, 1465 mm wysokości
Rozstaw osi: 2650 mm
Kia Ceed 3. generacji weszła do sprzedaży
w 2018 roku, a w zeszłym roku doczekała
się subtelnego liftingu. Przeprojektowano
przód auta, włącznie z charakterystycznym
tygrysim nosem, a nad grillem wyeksponowano nowe logo. Z tyłu Ceed zyskała
nowe zderzaki i lampy.
Kia Ceed w wersji kombi cieszy się w Polsce bardzo dobrą opinią i można ją dość

pod koniec 2019 roku. Škoda zrezygnowała z dzielonych reflektorów z przodu
i postawiła na nową kratkę grilla, zderzaki oraz cieńsze tylne światła, w efekcie auto zyskało tylko na elegancji.
Odmiana kombi zawsze słynęła z praktyczności, a platforma MQB Volkswagena, na której bazuje, zapewnia jej wręcz
jeszcze więcej.
Nowa generacja urosła względem poprzednika o 22 mm. Przestrzeń bagażowa zwiększyła się o 30 l i ma teraz 640 l.
Maksymalnie można ją powiększyć do
1700 l. Tradycyjnie pasażerowie siedzący z tyłu mają mnóstwo miejsca na nogi i na pewno nie będą narzekać na brak
komfortu.
Pod maską bazowej wersji Active pracuje benzynowa jednostka 1.0 TSI o mocy zaledwie 110 KM, z którą połączono
6-biegową manualną skrzynię. Na liście
standardowego wyposażenia znajdzieBagażnik – 640 l
my główne reflektory LED, SmartLink czy
Wymiary: 4689 mm długości, 1829 mm bezkluczykowe uruchamianie silnika. Nie
brakuje też licznych systemów z zakresu
szerokości i 1468 mm wysokości
bezpieczeństwa. Wybór mocniejszego,
Rozstaw osi: 2686 mm
Škoda Octavia to niezwykle popular- 150-konnego silnika oraz wyższej wersji
ne auto w kraju nad Wisłą, także w no- wyposażenia Ambition oznacza już wywym, 4. wydaniu, które zadebiutowało datek 110 100 zł.

Škoda Octavia
Combi – 95 000 zł

Opel Astra Sports
Tourer – 96 900 zł
Bagażnik – 608 l
Wymiary: 4642 mm długości, 1860 mm
szerokości, 1480 mm wysokości
Rozstaw osi: 2732 mm
Najtańsze kombi od Opla, czyli Astra Sports
Tourer w wersji Astra, jest nowością na rynku – swój debiut miała pół roku temu. Pod
maską skrywa 110-konne, 3-cylindrowe 1.2
Turbo zestawione z 6-biegową manualną
przekładnią.
Sports Tourer jest krótszy o 6 centymetrów od schodzącej generacji, mimo to
dzięki nowej platformie udało się uzyskać
przestronniejsze wnętrze i większą przestrzeń ładunkową. Liczby mówią same za
siebie. Poprzednik miał bagażnik o pojemności 540 l, nowa Astra ma o 68 l więcej.
Maksymalna wielkość bagażnika po złożeniu foteli wynosi 1634 l.
Bazowa wersja wyposażenia oferuje
m.in. jednostrefową automatyczną klimatyzację, system multimedialny z ekranem w rozmiarze 10 cali, Bluetooth, DAB,
CarPlay i Android Auto. Kierowca ma do
dyspozycji fotochromatyczne lusterko,

Hyundai i30 Wagon –
85 900 zł
Bagażnik – 602 l
Wymiary: 4585 mm długości, 1795 mm
szerokości, 1465 mm wysokości
Rozstaw osi: 2650 mm
Hyundai i30 w funkcjonalnym wariancie jest jednym z najtańszych kombi na
rynku. Z powodzeniem może realizować
się jako pojazd rodzinny. Producentowi
udało się wygospodarować bardzo duży
bagażnik i ergonomiczną kabinę z wieloma schowkami przy jednoczesnym
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Ekstrapropozycja: Škoda
Scala – 71 950 zł
Bagażnik – 467 l
Wymiary: 4362 mm długości, 1793 mm
szerokości, 1471 mm wysokości
Rozstaw osi: 2649 mm
W tym tekście powinno być miejsce dla
Škody Fabii w praktycznym nadwoziu, ale
wycofano ją z produkcji. Škoda Scala to takie naciągane kombi. Styliści nie mogli się
zdecydować do końca, jak ma ona wyglądać, i połączyli nadwozie hatchback z kombi. Pojazd pojawił się na rynku w 2018 roku, zastępując model Rapid.
Podstawowa wersja skrywa pod maską
silnik 1.0 TSI 95 KM i posiada 5-biegową
skrzynię manualną. Dopłata do mocniejszego silnika 1.0 TSI o mocy 110 KM i 6-biegowej skrzyni wynosi 3500 zł.
Scala oferuje funkcjonalne wnętrze
oraz bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, celując tym samym w klientów Volkswagena Golfa. Wśród jej atutów
automatycznie sterowane reflektory czy Nie można też zdecydować się na alumi- należy wymienić przestronność i ciekawą
elektryczne szyby z przodu i z tyłu.
niowe felgi, wymaga to bowiem przejścia stylistykę, szczególnie w wyższych werWybór podstawowej wersji ogranicza do wyższej wersji wyposażenia Edition, sjach wyposażenia. Bagażnik ma prawie
jednak kolorystykę nadwozia do białego. która kosztuje już 104 900 zł.
500 l pojemności, a maksymalnie można
go powiększyć do 1410 l.
Wersja bazowa Active w białym malowaniu i z 16-calowymi stalowymi obręczami
na ulicy się raczej nie wyróżni. Jej wnętrze
pod względem miejsca docenią za to zarówno kierowca, jak i pasażerowie na tylnych fotelach.
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To nie jest pojazd dla kierowcy, ale raczej dla pilota. Lamborghini pokazało model
Huracán Tecnica, który osiąga przyspieszenie 0–100 km/h w 3,2 sekundy i prędkość
maksymalną 325 km/h.

W

modelu Tecnica wprowadzono zmiany zarówno zewnętrzne, jak
i pod maską. Nowy wygląd podkreśla ulepszoną aerodynamikę zapewniającą wyższą wydajność, stabilność i łatwość użytkowania.

Stary silnik, nowe możliwości
Huracán Tecnica wykorzystuje znaną już
5,2-litrową jednostkę napędową V10, która
generuje moc 640 KM, wytwarzając 565 Nm
momentu obrotowego przy 6500 obr./min.
Przy masie 1379 kg Tecnica zapewnia stosunek masy do mocy wynoszący 2,15 kg/
KM. Zwiększonej mocy towarzyszy ulepszony, ostrzejszy dźwięk silnika przy wyższych
obrotach, podczas gdy wewnątrz Tecnica
zapewnia lepszy komfort akustyczny.
Ten model Huracána ma w swoim sercu
na nowo skalibrowany system LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), któ-

ry kontroluje każdy aspekt dynamicznego
zachowania samochodu, integrując systemy pojazdu i konfigurację, aby zapewnić
ekscytującą, ale wygodną codzienną jazdę.
W zależności od wybranego trybu jazdy – STRADA, SPORT lub CORSA – każdy
dynamiczny system jest odpowiednio sterowany, aby zapewnić odpowiednią reakcję na sytuację na drodze.
W STRADA zagwarantowana jest stabilność i maksymalna zwrotność pojazdu.
Tryb pozwala skorzystać z wektorowania
momentu obrotowego i systemu kontroli trakcji Performance Traction Control System (P-TCS). Zarówno silnik, jak i skrzynia
biegów są dostrojone pod kątem komfortowej codziennej jazdy w każdych warunkach.
Po wybraniu trybu SPORT maksymalna
radość z jazdy pochodzi ze zwiększonej
nadsterowności tylnego układu kierowniczego i ulepszonego progu poślizgu P-TCS,
jednocześnie wektorowanie momentu ob-

rotowego zapewnia zwinność i szybkie
reakcje na działanie kierowcy. Bardzo responsywny układ napędowy iskrzy po naciśnięciu pedału przyspieszenia, a siedmiobiegowa skrzynia biegów zapewnia
emocjonującą zmianę biegów.
W trybie CORSA budzi się wyścigowy
duch samochodu: Tecnica reaguje na każdy sygnał pilota z niezwykłą precyzją, a ryk
wolnossącego silnika Lamborghini namiętnie przypomina o możliwościach tego samochodu na torze.
Nadzwyczajne osiągi zapewnia nowe zarządzanie chłodzeniem hamulców, inspirowane doświadczeniem Lamborghini na torze. W węglowo-ceramicznych hamulcach
Tecnica zastosowano specjalnie zaprojektowane deflektory chłodzące i przewody zaciskowe, kierujące przepływ powietrza na
tarcze, aby zmaksymalizować rozpraszanie
ciepła i zmniejszyć temperaturę płynu hamulcowego. Daje to lepszą skuteczność hamowania zarówno na drodze, jak i na torze.

Aerodynamiczny design
Zmieniony design nadaje Tecnice mocniejszy, drapieżny wygląd: mocny przód z muskularnymi ramionami łączy się z lekką maską z włókna węglowego. Nowy zderzak
z czarnym wzorem Ypsilon Terzo Millennio po raz pierwszy w Huracánie zawiera kurtynę powietrzną. Czerń przedniej
części ciągnie się wzdłuż samochodu do
bocznych wlotów powietrza, podkreślając
dynamikę. Profil odróżnia go od rodziny
Huracán: jest o 6,1 cm dłuższy niż Huracán
EVO. Choć ma tę samą wysokość i szerokość, wydaje się niższy i szerszy.
Przeprojektowany tył ma nowy zderzak
ze zoptymalizowanym wlotem powietrza.
Stałe tylne skrzydło uzupełnia unikalną linię Tecniki, a jego aerodynamiczna konstrukcja przyczynia się do 35-proc. poprawy tylnego docisku w porównaniu
z Huracán EVO RWD, a opór jest zmniejszony o 20 proc., poprawiając równowagę aerodynamiczną i wspierając stabilność
podczas hamowania i skrętu.
Nowe 20-calowe obręcze diamentowe
Damiso, inspirowane Lamborghini Vision
GT, mają sześciokątny kształt i są wyposażone w opony Bridgestone Potenza Sport.

rozdzielcza kierowcy podkreśla czytelność
w dużym, nowym „łuku”. Ekran konsoli
centralnej udostępnia elementy zapewniające przyjemność z jazdy, w tym funkcje LDVI wyświetlane w czasie rzeczywistym, a także wszystkie funkcje łączności,
w tym Apple CarPlay, Android Auto i Amazon Alexa.
Standardowe i opcjonalne wersje kolorystyczne i wykończenia nadają się zarówno do specyfikacji luksusowych, jak

i bardziej sportowych. Wraz z ośmioma
standardowymi kolorami zewnętrznymi
w programie Ad Personam dostępnych
jest ponad 200 dodatkowych opcji malowania, a także nowe wykończenie wnętrza z Alcantary oraz inne ekskluzywne
opcje. Dział Ad Personam Lamborghini
oferuje klientom możliwość dostosowania Huracán Tecnica do praktycznie nieograniczonych możliwości kolorystycznych i wykończenia.

Stworzony dla kierowcy
Wewnątrz sportowe fotele z regulacją wysokości zanurzają pilota w kokpicie. Deska
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Kaczy kuper ma 50 lat
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Wyjątkowe osiągi,
tylko dla pojazdów Jaguar Land Rover.

Prosta decyzja. Montując Brembo OE prosto z naszego
opakowania, dajesz swojemu autu jakość,
do której jest przyzwyczajone.

„Kaczy kuper”, „RS” lub „2.7” – Porsche 911 Carrera RS 2.7 jest dziś znane pod
wieloma pseudonimami. I ma niezmiennie wyjątkowe znaczenie: w swoich
czasach był to najszybszy niemiecki seryjny samochód, był też pierwszym
produkcyjnym modelem z przednim i tylnym spojlerem. Ten ostatni zyskał
przydomek „kaczego kupra”. W ten sposób w 1972 roku Porsche zapoczątkowało
trend montowania tylnych spojlerów w seryjnie produkowanych autach.

P

orsche zaczęło opracowywać
911 Carrera RS 2.7 około 50 lat
temu. Mimo że wariant modelu bazował na 911, ostatecznie
stał się nowym bazowym pojazdem do wyścigów i rajdów, wyposażonym w wiele innowacji technicznych. Tak
powstała najmocniejsza odmiana pierwszej generacji 911 – jako pierwsza została
ochrzczona nazwą „Carrera” i stanowiła
ukoronowanie gamy Porsche. Hiszpańskie
słowo tłumaczy się jako „wyścig”, a „RS” na
tylnym spojlerze oznaczało „Rennsport” –
czyli ściganie się, sport motorowy.
Porsche początkowo planowało zbudować 500 egzemplarzy 911 Carrera RS 2.7
w celu uzyskania homologacji dla samochodów Grupy 4. Special GT. Nowy wa-

riant stał się pojazdem dopuszczonym do
ruchu drogowego, przeznaczonym dla
klientów, którzy chcieli również uczestniczyć w wyścigach. Zaprezentowano go
podczas salonu samochodowego w Paryżu, w Porte de Versailles, 5 października
1972 roku. Do końca listopada wyprzedano całą pulę 500 sztuk. Porsche, zaskoczone sukcesem samochodu, do lipca 1973
roku zdołało potroić wyniki sprzedaży.
Łącznie zbudowano 1580 egzemplarzy,
a po wyprodukowaniu tysięcznego 911
Carrera RS 2.7 model otrzymał homologację dla Grupy 3. oraz Grupy 4. Obok
1308 samochodów w wersji turystycznej
(„Touring”, M472) powstało 55 aut w wydaniu wyścigowym, 17 pojazdów bazowych
i 200 odmian „Sport” z opcjonalnym pakietem M471.

Sześciocylindrowy silnik typu bokser
o pojemności 2,7 litra wytwarzał moc
210 KM przy 6300 obr./min i 255 Nm przy
5100 obr./min. Dzięki temu wersja Sport
przyspieszała od 0 do 100 km/h w 5,8 sekundy, czyniąc 911 Carrera RS 2.7 pierwszym samochodem produkcyjnym, który
„przebił” 6-sekundową barierę wyznaczoną przez niemiecki branżowy magazyn
„Auto, Motor und Sport”. Prędkość maksymalna wynosiła ponad 245 km/h (Touring: 6,3 sekundy, 240 km/h). RS 2.7 stało się
więc idealną syntezą masy własnej, osiągów, aerodynamiki i prowadzenia.
Samochód wyceniono na 34 000 marek
niemieckich. Pakiet Sport (M471) kosztował
700 marek niemieckich, natomiast pakiet
Touring (M472) – 2500 marek niemieckich.
Wybór pakietu definiował zatem odpowiednią wersję 911 Carrera RS 2.

Brembo oferuje zamienniki tak samo niezawodne, i będące w 100%
własną produkcją, jak w przypadku wyposażenia oryginalnego.
Tak więc niezależnie od tego, jaką część wymieniasz,
zastąp ją właściwą. Nie ma nic lepszego.
Dla kierowców samochodów ze stajni Jaguar Land Rover, którym nie
wystacza zwyczajność. Wyjątkowa seria Prime pozwoli dojechać dalej.
Wybierz oryginał .
Ekskluzywne rozwiązania Brembo
Redukcja wagi
Mniejsze zużycie oraz emisja

Przygoda zaczyna się tutaj.
bremboparts.com
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Alpina dołącza do
BMW Group
POSTAW NA PEWNĄ
REGENERACJĘ!

BMW Group nabywa prawa do marki ALPINA, tworząc jeszcze większą
różnorodność motoryzacyjną w swoim segmencie pojazdów luksusowych.

O

d ponad pół wieku BMW
i producent małych serii
z Buchloe niedaleko Monachium ściśle i w zaufaniu współpracują na najwyższym poziomie. Teraz na skutek
transformacji w przemyśle motoryzacyjnym zaczyna się nowy rozdział. Realizacja transakcji jest nadal uzależniona od
spełnienia różnych warunków zawieszających, w szczególności od zgody właściwych organów antymonopolowych.
Wieloletnia umowa o współpracy, która została ostatnio przedłużona o kolejne pięć lat pod koniec 2020 r., wygasa
31 grudnia 2025 r. Do końca 2025 r. firma
rodzinna Bovensiepen, wykorzystując
swoją wiedzę inżynierską, będzie kontynuować rozwój, produkcję i sprzedaż
pojazdów BMW ALPINA w ramach istniejącej współpracy. Służące za podstawę samochody BMW będą przez ALPINA

gruntownie modyfikowane. Dotyczy to
silnika i skrzyni biegów, układu jezdnego, aerodynamiki i wyposażenia wnętrza. Samochody BMW ALPINA będą prefabrykowane na liniach montażowych
BMW, a ich ostateczny montaż będzie
odbywał się w zakładzie w Buchloe. Będą tam również produkowane wnętrza
zindywidualizowane zgodnie z życzeniami klientów.
Serwis, części zamienne i akcesoria do
istniejącego i historycznego asortymentu pojazdów BMW ALPINA będą długoterminowo zagwarantowane w zakładzie
w Buchloe. Współpraca w zakresie obsługi
posprzedażnej będzie kontynuowana bez
zmian. Ponadto w ramach strategicznej
współpracy między obiema firmami rozszerzona zostanie prowadzona w Buchloe
istniejąca działalność w zakresie usług rozwojowych dla BMW. Wchodzące w skład
firmy rodzinnej przedsiębiorstwo winiar-

skie będzie nadal działać w niezmienionej postaci.
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH +
Co. KG jest niemieckim producentem samochodów z siedzibą w Buchloe. Oficjalne założenie firmy datuje się na 1 stycznia
1965 r. Firma ALPINA zajmowała się tuningiem i działała w motorsporcie BMW od
lat 60. ubiegłego wieku, a w 1978 r. została producentem samochodów osobowych opartych na produktach BMW AG.
Od 1983 r. firma z siedzibą w Buchloe w powiecie Ostallgäu jest zarejestrowana jako
oficjalny producent samochodów w Federalnym Urzędzie Transportu Samochodowego we Flensburgu. Firma zatrudnia około 300 osób. W 2021 r. w Buchloe
wyprodukowano około 2000 pojazdów.
Oprócz Niemiec i Europy ważnymi rynkami dla marki ALPINA są Japonia, USA i Bliski Wschód. Drugim filarem rodzinnego biznesu jest handel winami ALPINA.

2 lata gwarancji
Ponad 22 000 produktów w ofercie
Lider w branży alternatorów i rozruszników
Made in EU

30 lat doświadczenia
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EcoPro
Lampy robocze LED

Samochód pokazowy
Vision AMG

Spektakularne proporcje zdefiniowane przez długi rozstaw osi i podkreślone
krótkimi zwisami, muskularnymi błotnikami, dużymi kołami, charakterystycznym
tylnym spojlerem oraz sygnaturą świetlną w kształcie gwiazdy – Vision AMG
z każdej perspektywy emanuje emocjami.

Wysokiej jakości światło
aby wykonać zadanie

P

rezentując nowe studium,
możemy teraz po raz pierwszy przybliżyć, jak będzie wyglądał transfer DNA AMG do
całkowicie elektrycznej przyszłości – a wszystko zacznie się w 2025 r.
Niezwykły design tego studium, dzieło
Gordena Wagenera i jego zespołu, wskazuje nasz kierunek od strony wizualnej.
Wszystko opracowujemy od podstaw,
od specjalnej platformy AMG.EA po rewolucyjną technologię zespołu napędowego, dzięki czemu sportową elektromobilność wyniesiemy na zupełnie
nowy poziom – powiedział Philipp Schiemer, dyrektor generalny Mercedes-AMG
GmbH.

Jak monolityczna rzeźba
Koncepcyjny pojazd charakteryzują efektowne płaszczyzny ze zredukowanymi do
minimum łączeniami. Tylną i boczne szyby pokrywa ten sam srebrny kolor Alubeam, co karoserię pojazdu – wzmacniając
wrażenie „monolitycznej” rzeźby. Sportowe proporcje są szczególnie widoczne z boku i podyktowane aspektami technicznymi.
Całość formują długi rozstaw osi, mocno pochylony przedni słupek wysunięty daleko
do przodu oraz krótki przedni zwis i nieco
dłuższy, zoptymalizowany aerodynamicznie
zwis tylny. Dodatkowo ten model eksponują charakterystyczne dla sportowych modeli cechy, takie jak poszerzone nadkola oraz
tylne błotniki. Przedni pas wyróżnia charakterystyczna dla AMG osłona z pionowymi

listwami – pomimo faktu, że w pełni elektryczny zespół napędowy nie wymaga klasycznej, umieszczonej z przodu chłodnicy.
Zapierająca dech w piersiach
technologia
Wszystkie komponenty zespołu napędowego zostały opracowane całkowicie
od podstaw: nie tylko sama platforma
AMG.EA, ale i specjalny wysokowydajny
akumulator trakcyjny oraz rewolucyjna
technika napędu. Potężne serce Vision
AMG stanowi innowacyjny silnik o strumieniu osiowym, opracowany przez spółkę zależną Mercedes-Benz – YASA. Dzięki
swojej kompaktowej i lekkiej konstrukcji
generuje on znacznie wyższą moc niż konwencjonalne jednostki elektryczne.

Philips EcoPro30
Akumulatorowa lampa Philips EcoPro30 jest idealna do szybkich prac
kontrolnych i dłuższych napraw.
Zasilana wysokowydajnym akumulatorem litowo-jonowym.
Możesz teraz pracować do 8 godzin w trybie eco. Ciesz się jasnym,
dwutrybowym światłem, zapewniającym 150 (w trybie eco) lub
300 lm (w trybie wzmocnionym), o temperaturze barwowej
6000 Kelwinów.

300 lm / 150 lm
tryb eco

< 4 h - 300 lm
< 8 h - 150 lm

<3h

IK07

Mocny
magnes

Micro-USB

Haczyk

Odkryj naszą pełną ofertę: Philips.com/EcoPro
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Jubileuszowe BMW M
Z okazji 50-lecia istnienia BMW M zaprezentowano specjalny model bazujący
na odnoszących sukcesy samochodach wyczynowych w segmencie średnim
premium. Nowe BMW M4 CSL łączy tradycyjną pasję wyścigową z innowacyjnymi
rozwiązaniami technicznymi.

J

ego charakter określają dwie główne cechy: moc podniesiona o 30 kW
(40 KM) do 405 kW (550 KM) i jednocześnie masa zmniejszona o 100 kg
w porównaniu z BMW M4 Competition Coupé. Dzięki wyjątkowej mocy, inteligentnej lekkiej konstrukcji, dwuosobowej konfiguracji, specjalnie dostrojonemu
układowi jezdnemu i indywidualnemu wyposażeniu nowe BMW M4 CSL jest konsekwentnie stworzone do jazdy na torze
wyścigowym.
Wspólne cechy BMW M4 GT3 i jego odpowiednika w sportach motorowych znajdują odzwierciedlenie również w jego

osiągach. Podczas jazd testowych na Pętli
Północnej toru Nürburgring BMW M4 CSL
osiągnęło najlepszy czas okrążenia w historii seryjnych samochodów BMW Group.
Karoseria BMW M4 CSL jest standardowo lakierowana w ekskluzywnym kolorze
mroźnym szarym (metalizowany). Wraz
z widocznymi karbonowymi powierzchniami i czerwonymi akcentami kolor ten
tworzy wyrazisty, purystyczny, sportowy
wygląd. Alternatywnie oferowane są kolory: biel alpejska niemetalizowana i szafirowoczarny metalizowany.
Silnik BMW M4 CSL bazuje na tym samym wysokoobrotowym 6-cylindrowym

silniku rzędowym M TwinPower Turbo, co
jednostka napędowa stosowana w modelu wyścigowym BMW M4 GT3. Jego wielki
potencjał umożliwił znaczne podniesienie mocy przy zachowaniu pełnej wytrzymałości i trwałości. Uzyskano to przez
zwiększenie maksymalnego ciśnienia doładowania w dwóch turbosprężarkach
mono-scroll z 1,7 do 2,1 bara oraz specjalne dostosowanie sterownika silnika. Silnik BMW M4 CSL osiąga maksymalny moment obrotowy 650 Nm w zakresie od
2750 do 5950 obr./min. Moc maksymalną 405 kW (550 KM) uzyskuje przy 6250
obr./min.

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!
http://aftermarket.schaeffler.pl
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Škoda Karoq

Nowa odsłona
Škody Karoq
Dynamiczny design. Bogato wyposażone wnętrze. Przestrzeń. Nowoczesne technologie. To właśnie nowa Škoda Karoq.

C

ztery lata po swojej premierze
Karoq został zaprezentowany w nowej odsłonie. Marka
odświeżyła swojego kompaktowego SUV-a, dzięki czemu
ma on teraz jeszcze bardziej wyrafinowany design, a w jego wnętrzu znajdziemy wyposażenie wykonane z materiałów
odnawialnych, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne. Pod maską na
klientów czekają wydajne silniki z generacji EVO.
Karoq – „młodszy” brat modelu Kodiaq – był drugim najczęściej dostarczanym modelem Škody na świecie w 2020 r.,
a w 2021 r. zajął w tej klasyfikacji trzecie
miejsce.
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Samochód może być wyposażony nawet w dziewięć poduszek bezpieczeństwa, w tym poduszki dla kierowcy i pasażera z przodu, kurtynowe poduszki oraz
przednie boczne poduszki. Boczne poduszki bezpieczeństwa w drugim rzędzie
foteli, wraz z funkcją Crew Protect Assist,
reagują w przypadku ryzyka kolizji, aby
zmniejszyć dotkliwość skutków wypadku.
Model oferuje także liczne systemy
wspomagania kierowcy, w tym Travel Assist, obejmujący m.in. aktywny tempomat Predictive Cruise Control, adaptacyjny asystent pasa ruchu Adaptive Lane
Assist i ulepszoną wersję rozpoznawania
znaków drogowych. Pozostałe funkcje to
np. Park Assist, Trailer Assist i Area View.

Co więcej, w ofercie znajduje się wariant
Sportline – łatwo go rozpoznać po czarnych akcentach na karoserii. Grill z błyszczącą czarną obwódką i matowymi czarnymi listwami stanowi kontrast z przednim
zderzakiem w kolorze nadwozia z charakterystycznym dla modelu centralnym wlotem powietrza i czarnymi detalami. Osłony
lusterek bocznych są również błyszczące,
czarne, podobnie jak obramowanie okien,
relingi dachowe i tylny dyfuzor. Listwy progowe są w kolorze nadwozia, podobnie
jak tylny zderzak z efektownymi, wbudowanymi końcówkami układu wydechowego z efektem chromu. Tylne boczne szyby
i tylna szyba są przyciemniane, a przednie
błotniki zdobi emblemat Sportline.

www.profiauto.pl
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Hiszpańska

Trwa dobra passa modelu Cupra Formentor.
Hiszpański crossover otrzymał wyróżnienie
w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów
designerskich Red Dot Award 2021. Wcześniej
znalazł się w ścisłym finale plebiscytu
Car of the Year, zajmując trzecią pozycję.

fantazja
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N

agroda Red Dot Award w kategorii Product Design jest
przyznawana najlepszym
produktom zaprezentowanym w danym roku. Jury konkursu składa się z 50 międzynarodowych
ekspertów, którzy indywidualnie testują, omawiają i oceniają każde zgłoszenie.
Każdy z jurorów dysponuje własnym kwestionariuszem, który uzupełnia zgodnie ze
swoją specyficzną, fachową wiedzą. Ocenie podlegają takie kwestie jak: stopień
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innowacyjności, funkcjonalność, ergonomia, symbole, aspekt emocjonalny i ekologiczny produktu. W modelu Formentor
komisja doceniła m.in. połączenie sportowego charakteru i dynamiki hatchbacka z praktycznością, komfortem i przestronnością SUV-a.

limitowaną do 7 tys. egzemplarzy wersję
swojego autorskiego CUV-a. Pięciocylindrowa Cupra Formentor VZ5 otrzymała
2,5-litrowy silnik TSI o mocy 390 KM i maksymalnym momencie obrotowym równym 480 Nm, najnowocześniejsze systemy wspomagania i ekscytujący design,
podkreślający sportowy charakter. Dzięki połączeniu z siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią DSG samochód rozW ramach obchodów trzeciej rocznicy po- pędza się od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy.
wstania hiszpańska marka przedstawiła Na rynku polskim od listopada można się

Gratka dla kolekcjonerów

www.profiauto.pl

zapisywać na tę limitowana wersję. Cena
wynosi 312 tys. zł, ale to prawdziwa perełka dla kolekcjonerów unikalnych modeli.
My jeździliśmy modelem o półkę niższym – Cupra Formentor 2.0 TSI 310 KM
DSG również z napędem 4Drive. Wrażenia z poruszania się tym samochodem są
niezapomniane. Łączy sportowy charakter z wysokim komfortem podróżowania, umożliwiającym wygodne, codzienne użytkowanie. Formentor VZ (skrót od
hiszpańskiego określenia „Veloz” – szybki)
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zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy naj- by wywołać emocje i wyeksponować wybardziej wymagającym kierowcom.
jątkowość pojazdu. Obniżone zawieszenie nawiązuje do sportowego rodowodu marki, a wyraźnie zaznaczony tył oraz
wydłużona maska nadają mu dynamiczNowy pojazd łączy osiągi samochodu ne proporcje.
sportowego z zaletami SUV-ów i poja- W przeciwieństwie do surowego i mocwia się w czasie, gdy segment CUV no- nego wykończenia tradycyjnych SUV-ów
tuje niesamowity wzrost. Formentor to konstrukcja modelu Formentor jest barsamochód pełen charakteru, którego wy- dziej subtelna, co podkreśla jego jakość
gląd zewnętrzny ma przyciągać uwagę. wykonania. Największymi atutami stylistyLinia nadwozia jest poprowadzona tak, ki modelu Formentor są idealne proporcje,

Sportowy design

www.profiauto.pl
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silnie zaznaczone linie, dopracowane
szczegóły oraz wyszukana koncepcja kolorystyczna.
Wrażenie wysokiej jakości potęguje również zintegrowane tylne światło, które, zabudowane na całej szerokości klapy, podkreśla unikalny kształt tej części nadwozia.

Wyrafinowane wnętrze
Ekspresyjna stylistyka modelu Formentor
z zewnątrz koresponduje z wysoką jakością wnętrza. Kabina pojazdu jest nowoczesna i oddaje sportowy rodowód marki.
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O wysokiej klasie pojazdu stanowią również podświetlane drzwi, kierownica z logo Cupra oraz skórzane fotele kubełkowe.
Deska rozdzielcza sprawia wrażenie, jakby unosiła się w powietrzu. Tworzy jedną poziomą linię od drzwi kierowcy do
drzwi pasażera, co sprawia, że wnętrze
samochodu jest bardziej wyraziste. Z kolei zbudowane z wykorzystaniem włókna
węglowego materiałowo-skórzane fotele
kubełkowe zapewniają poczucie lekkości,
a ich niskie położenie pozwala w pełni poczuć wrażenia z dynamicznej i bezpiecznej jazdy.

Cyfrowy kokpit zapewniający kierowcy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji jest zintegrowany z 12-calowym
ekranem dotykowym. Jest intuicyjny, bardzo łatwo się nim nawiguje i znajduje najważniejsze funkcje sterowania.
Ale sekret Formentora tkwi w małym guziczku z ikonką marki umieszczonym po lewej stronie kierownicy. Zapewnia bowiem
sześć trybów jazdy – Comfort, Sport, CUPRA, Individual, Offroad oraz Drift. Każde ustawienie ma wpływ na specyficzne zachowanie się przepustnicy, skrzyni
biegów, kierownicy, podwozia, systemu

www.profiauto.pl

rozkładu momentu obrotowego, elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy, a nawet na ambientowe oświetlenie
kabiny. W ciągu sekund poruszający się
dostojnie po mieście samochód staje się
bestią na drodze szybkiego ruchu.

Pięć gwiazdek
Marka zadbała także o bezpieczeństwo.
Formentor jako pierwszy model marki CUPRA uzyskał 5 gwiazdek w testach Euro
NCAP. Model otrzymał 93 proc. w kategorii bezpieczeństwa dorosłych pasażerów,
88 proc. w części bezpieczeństwa przewożonych dzieci, 68 proc. pod względem
bezpieczeństwa pieszych przy zderzeniu
z autem oraz 80 proc. pod kątem oceny
aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa.
Cupra Formentor została wyposażona
w siedem poduszek powietrznych, w tym
w nową, centralną poduszkę powietrzną
zamontowaną między przednimi fotelami. Zapobiega ona ewentualnemu kontaktowi głów kierowcy i pasażera w sytuacji zderzenia bocznego. Bezpieczeństwo
osób podróżujących samochodem zwiększa też m.in. system Front Assist wykrywający inne pojazdy, pieszych oraz rowerzystów. W razie konieczności nagłego
manewru asystent wraz z systemem Emergency Steering Assist potrafią ustalić najdogodniejszą trajektorię ominięcia przeszkody i wspomóc kierowcę w obsłudze
kierownicy i pedałów. Formentor oferuje
również funkcję Emergency e-Call, która
automatycznie zawiadomi służby o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu.
Między innymi te elementy czynią z modelu jeden z najbezpieczniejszych pojazdów na rynku.
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CUPRA Formentor 2.0 TSI 310 KM DSG 4Drive
Silnik

2.0 TSI 310 KM

Skrzynia biegów

7-biegowa DSG

Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie (0–100 km/h)

4,9 s

Zużycie paliwa

8,5–8,7 l/100 km

Emisja CO2 (g/km)

192–197

Cena

od 216 900 zł
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profiwarsztat
ważny wiek auta

Nie przebieg,
a wiek się liczy

Wiosna to czas na solidną rewizję auta i sprawdzenie go pod kątem technicznym.
Jest to też odpowiedni moment na wymianę kluczowych płynów i części. Warto
przy tym wiedzieć, że niektóre z nich zużywają się bardziej z wiekiem, aniżeli
z przebiegiem. Po upływie kilku lat, bez względu na przebieg i stan techniczny,
można lub wręcz trzeba je wymienić. Niektóre nawet już po roku – rekomendują
eksperci ProfiAuto Serwis.

K

ierowcy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że niektóre
części i płyny eksploatacyjne
warto, a nawet trzeba wymienić z upływem lat – wyjaśnia
Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto. – Niektórzy jeżdżą tylko sporadycznie, więc
wydaje im się, że samochód nie wymaga
serwisu. Niestety, część elementów traci
swoje właściwości wraz z wiekiem, więc
nawet jeśli auto jest prawie nieużywane,
o niektórych wymianach wciąż trzeba pamiętać – dodaje ekspert.

Olej raz w roku
lub co dwa lata
Zalecenia serwisowe dotyczące wymiany oleju często mówią nie tylko o przebiegu, ale i okresie, np.: „wymiana oleju
co 30 tys. km lub raz w roku”. Niekiedy instrukcje serwisowe co do upływu czasu
wskazują na dwa lata. Praktycznie nie spotyka się, by producent rekomendował wymianę rzadziej. Powodem jest fakt, że olej
ma ograniczoną przydatność i z upływem
czasu traci swoje właściwości chemiczne.
Nie należy jednak oceniać tego jedynie na
podstawie daty na opakowaniu, ponieważ
właściwie przechowywany olej w szczelnym opakowaniu może zachować swoje
właściwości przez pięć (mineralny) lub nawet 10 lat (syntetyczny).
Mechanicy natomiast rekomendują
wymianę oleju raz w roku, niezależnie
od przebiegu. Nawet wtedy, gdy samo-
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chód głównie stoi w garażu czy jeździ
tylko sporadycznie. Jest to o tyle uzasadnione, iż – szczególnie na krótkich
dystansach – często gromadzi się w nim
skroplona woda i mieszając się z olejem,
tworzy brązową „papkę” w wielu miejscach, w których zalega. Taki olej tym bardziej warto odświeżyć. Wiosna jest na to
dobrym czasem.

tlenków azotu) jest niezbędny do ich pracy. Jego brak może okazać się gorszy
w skutkach niż pusty bak paliwa, który
można po prostu napełnić. W przypadku niedoboru AdBlue konieczna może
być nawet wizyta w serwisie, by w ogóle uruchomić auto. Może się to okazać
szczególnie kłopotliwe np. podczas dalszych podróży na autostradach czy
w rzadko uczęszczanych miejscach, w których nie znajdziemy serwisu w najbliższej
okolicy.
Warto jednak wiedzieć, że AdBlue (czyli wodny roztwór mocznika) jest płynem
organicznym, więc ma określoną przydatność – dokładnie rok. Co istotne, czas jest
Płyn stosowany we współczesnych silni- liczony nie od momentu wlania do samokach Diesla z systemem SCR (redukcja chodu, lecz od daty produkcji. Dodatkowo

AdBlue tylko na rok,
czyli problem
współczesnych diesli

płyn musi być przechowywany w zamkniętym, szczelnym opakowaniu i we właściwej temperaturze.
Choć nie podaje się konkretnego okresu, w którym należy zużyć AdBlue wlany
do auta, na pewno jest to mniej niż rok.
Nawet w sytuacji, w której kierowca swoim dieslem nie pokona dystansu kilkunastu tysięcy kilometrów rocznie, gdyż
mniej więcej na tyle starcza pełny zbiornik AdBlue.
– AdBlue warto dolewać regularnie, ponieważ płyn starzeje się i traci właściwości,
co może skutkować nieprawidłową pracą
układu SCR, a w konsekwencji prowadzić
do pojawienia się kontrolki ostrzegawczej
czy nawet awarii. Dlatego dobrze jest go
odświeżać, dolewając odpowiednią porcję. Jeśli kierowca nie jeździ zbyt dużo, lepiej nie nalewać większej ilości jednorazowo, tylko mniej więcej taką, jaka jest
potrzebna. To jednak wymaga obserwacji auta i pewnego doświadczenia – podkreśla ekspert ProfiAuto.

Płyn hamulcowy
co dwa lata
Jedną z właściwości płynu hydraulicznego
w układzie hamulcowym, a często także
w układzie sterowania sprzęgłem, jest naturalnie zachodzący proces higroskopijności, czyli zdolności do gromadzenia wody.
Woda w układzie hamulcowym powoduje z kolei obniżenie temperatury wrzenia
płynu, co w skrajnych sytuacjach może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności
hamowania.
Z uwagi na ten fakt zaleca się wymianę
płynu hamulcowego co dwa lata, choć nie
jest to przymus. Dlatego też warto uprzednio skonsultować się w tej kwestii z mechanikiem podczas wizyty w warsztacie.

Pasek rozrządu co pięć lat
Pasek rozrządu z reguły wymienia się co
ok. 100–150 tysięcy kilometrów. Jednak nie
każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że połączenie procesu starzenia gumowego paska
z dużym ryzykiem kosztownej awarii sprawia, iż bezpiecznym zaleceniem serwisowym jest również okres pięciu lat. Oznacza
to, że część kierowców przeciąga termin
wymiany, ponieważ nie mają oni świadomości, że po pięciu latach ryzyko pęknięcia lub przeskoczenia paska rośnie.
– W wielu autach z prostymi silnikami
wymiana paska rozrządu nie jest szczególnie kosztowna. Sam pasek stanowi
www.profiauto.pl
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wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych.
To on głównie się starzeje, więc nawet
jeśli auto nie osiągnie jeszcze przebiegu odpowiedniego do wymiany rozrządu, lecz minęło kilka lat, można pokusić
się o wymianę samego paska. Są też silniki z paskami pracującymi w kąpieli olejowej, co znacznie wydłuża ich żywotność.
Niekiedy nawet do 8 lat czy przebiegu
ok. 200 tys. kilometrów – wskazuje ekspert ProfiAuto.

Sprawa nie jest jednak tak oczywista,
jak mogłoby się wydawać. Można bowiem sprawdzić datę produkcji opon,
jednak nie musi być ona tożsama z datą
założenia opony do auta, czyli rozpoczęcia eksploatacji. Jeśli w roku 2022 kierowca kupi oponę z datą produkcji wskazującą na rok 2020, wciąż jest to nowa opona.
Jeśli jednak chodzi o wymianę, podstawą jest nie data założenia, lecz data produkcji.
Letnie opony warto zatem wymienić
najpóźniej po 10 latach od daty produkcji. Opony zimowe i całoroczne zaleca się
natomiast wymieniać niezależnie od stopnia zużycia co pięć lat ze względu na utratę elastyczności gumy, której właściwości
są kluczowe dla bezpieczeństwa przy niPasek napędzający elementy osprzętu skich temperaturach.
silnika (m.in. alternator czy kompresor
klimatyzacji) jest podobny do zębatego
paska rozrządu, choć ryzyko jego zerwania (a tym samym spowodowania szkód)
Użytkownicy pojazdów nie wymieniają
jest dużo mniejsze. Pasek wielorowkowy jeszcze innych elementów eksploatacyjnie może przeskoczyć, ponieważ nie ma nych, choć zarówno producent, jak i dozębów. Może się jednak ślizgać i tym sa- świadczenie warsztatowe podpowiadamym niszczyć rolki. Dlatego zaleca się wy- ją, że powinni.
mianę tego paska (lub kilku) wraz z wy– Dobrym przykładem mogą być płyn
mianą rozrządu. Jeśli zaś napęd rozrządu do układu wspomagania, który wymiejest łańcuchowy, warto zrobić to raz na nia się z reguły podczas napraw, czy też
pięć lat.
przewody hamulcowe – zarówno giętkie, jak i sztywne – mówi ekspert ProfiAuto. – W ocenie mechaników giętkie
powinno się wymieniać co 5–7 lat, poSami producenci płynów chłodniczych nieważ guma parcieje. Sztywne wytrzysugerują, by wymieniać je raz na pięć lub mują dłużej, jednak nierzadko po 15–20
sześć lat. Do określonego przez produ- latach nadają się do wymiany, co łatwo
centa płynu czasu wykazuje on właściwo- zauważy mechanik lub diagnosta podści antykorozyjne. Nadal będzie chłodził czas badania technicznego – podkreśi trzymał temperaturę, spełniając swoją la Adam Lehnort.
podstawową funkcję, jednak w wyniku jeChoć praktycznie nikt tego nie robi ze
go długotrwałej eksploatacji części ukła- względu na koszty, nawet poduszki podu chłodzenia będą zużywać się szybciej. wietrzne wymagają wymiany co 10 lat.
Wymiana kompletu na oryginalne może
być droższa niż samo auto, a na używane
jest prawnie zabroniona. Jest to jednak
odosobniony przypadek. Jak wskazują
mechanicy, o inne rzeczy warto zadbać,
Wielu kierowców jeździ na tyle spokojnie, kierując się po prostu zdrowym rozsądże graniczna głębokość rowków bieżni- kiem. Po to, by pozorne oszczędności nie
ka (1,6 mm) nawet po 15 latach nie zosta- zamieniły się w nieprzewidziany koszt
nie osiągnięta. Mowa tu o ogumieniu let- lub zmniejszenie naszego bezpieczeńnim, ponieważ bieżnik opony zimowej stwa na drodze.
powinien mieć minimum 4–5 mm. Należy natomiast pamiętać o kluczowej kwestii – opony to podstawowy element bezpieczeństwa czynnego i to od nich zależy,
Adam Lehnort
jak szybko zahamujemy albo czy uda się
ekspert ProfiAuto
wykonać gwałtowny manewr. Dlatego po
10 latach, niezależnie od stopnia zużycia,
warto je wymienić.

Pasek osprzętu –
wymieniamy również
co pięć lat

Tego się nie robi, a powinno

Płyn chłodniczy co 5–6 lat

Opony co 10 lat,
ale zimowe szybciej
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Te oszczędności

się nie opłacają

„Czy dałoby się taniej?” – to jedno z częstszych pytań zadawanych w warsztatach
samochodowych. Mimo iż właściciele aut zawsze szukają oszczędności, niektóre
naprawy wymagają kompleksowego podejścia. Wybierając opcję „po kosztach”,
kierowcy winą za kolejną usterkę czy wcześniejsze zużycie części obarczają
później producentów pojazdów lub mechaników. O tym, o jakie oszczędności nie
warto się pokusić, mówią przedstawiciele największej w Polsce sieci warsztatowej –
ProfiAuto Serwis.

Z

awsze da się zaoszczędzić trochę pieniędzy, jeśli naprawa
zostanie wykonana tylko w zakresie usterki. Jednak niektóre
podzespoły wymagają kompleksowego podejścia, by odroczyć w czasie kolejną wizytę w warsztacie. Kierowcy,
którzy szukają oszczędności na każdym
kroku, winą obarczają producentów aut –
mówiąc, że są słabej jakości, lub też producentów części, wskazując na przykład,
że to „chińszczyzna”.
– Klienci serwisów często zmuszają mechaników do ograniczenia naprawy tylko
do niezbędnego minimum – mówi Adam
Lehnort, ekspert ProfiAuto Serwis. – Kierowcy zwykle liczą tylko cenę części oraz
czas poświęcony na jej wymianę, a to błąd.
Nierzadko warto, a nawet trzeba wykonać
kilka dodatkowych działań. Jeśli nie, kolejna wizyta w serwisie odbędzie się dużo
wcześniej, niż planowano, a klient będzie
płacił dwa razy – dodaje ekspert.

Układ wtryskowy –
naprawy drogie, bo tanie
Doskonałym tego przykładem są naprawy układu wtryskowego współczesnych
silników Diesla. Jest to system naczyń połączonych, podzespołów i mechanizmów
wzajemnie ze sobą współpracujących.
Przez niemal każdy z nich przepływa paliwo, a ono jest doskonałym nośnikiem
usterek.
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Przyjmijmy, że awarii ulega wtryskiwacz.
Najtańsza naprawa polega na jego wymianie, nierzadko na używany. Kto szuka
przyczyny? Tylko profesjonalne serwisy,
które nie podchodzą do naprawy inaczej. Przyczyną może być natomiast wycierająca się pompa paliwa, z której opiłki zniszczyły wtryskiwacz. Patrząc na cały
układ wiadomo, że opiłki trafiły do każdego elementu układu wtryskowego. Skoro
utknęły we wtryskiwaczu – a zatem zalegają w zbiorniku – są też w szynie Common Rail. Prędzej czy później nieuniknione będą kolejne podobne usterki, dlatego
sama wymiana uszkodzonego wtryskiwacza to w tym przypadku za mało.
– Od ponad 20 lat mamy doświadczenie
z dieslami typu Common Rail i tych układów wtryskowych nie sposób tanio naprawiać. Chyba że ma to być naprawa na
krótką metę – mówi Adam Lehnort z Profi
Auto Serwis. – Zwykle powtarzające się
usterki, często nazywane nawet wadami,
wynikają z tej samej przyczyny, nieusuniętej od pierwszej wizyty w warsztacie.
Drogie naprawy diesli to zwykle pokłosie
właśnie tanich napraw, kiedy klient chciał
zaoszczędzić, zamiast zrobić to raz a dobrze – dodaje ekspert.
Przy naprawach układu wtryskowego –
zgodnie ze sztuką – zaleca się przynajmniej porządne płukanie całego układu,
a także wymianę niektórych elementów.
Zbiornik paliwa, jeśli ma już kilkanaście lat,
nawet bez usterek warto wymienić, ponieważ nagromadzone zanieczyszczenia mo-

gą zniszczyć wtryskiwacze lub pompę paliwa. To samo dotyczy szyny wtryskowej,
którą wraz z przewodami powinno się wymienić na nowe, kiedy w układzie pojawią
się np. opiłki ze zużytej pompy.

Podobnie jest
z turbodoładowaniem
– Nie inaczej jest z układem doładowania – kontynuuje temat ekspert ProfiAuto Serwis. – Tu również bez znalezienia
przyczyny naprawa turbosprężarki nie
ma sensu. Wymienić powinno się nie tylko turbosprężarkę, ale także intercooler,
którego w zasadzie nie da się wyczyścić.
Nowy przewód intercoolera to już niewielki, ale istotny wydatek, jeśli porównać to
z kosztem ponownej wymiany turbiny.
W ramach naprawy dobrze jest wymienić także przewody olejowe do turbosprężarki – dodaje Adam Lehnort.
Niektóre firmy zajmujące się sprzedażą
nowych turbosprężarek czy regeneracją
używanych nie uwzględnią gwarancji na
część, jeśli nie udokumentuje się wymiany niektórych dodatkowych elementów.
Tymczasem kompleksowa naprawa turbo wraz ze znalezieniem przyczyny, usunięciem jej i wymianą współpracujących
części może być nawet dwukrotnie droższa niż sama tylko wymiana zużytej czy
uszkodzonej turbiny. Jest to co prawda
duże pole do oszczędności, ale niestety
na krótką metę.
www.profiauto.pl
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Lepiej zrobić raz niż dwa
razy – sprzęgła, paski
osprzętu, zawieszenie
i hamulce
Przykładem naprawy, którą można zrobić
raz (choć niektórzy wybierają opcję podwójnych kosztów), jest wymiana sprzęgła.
W wielu samochodach jest ono sterowane
hydraulicznie, centralnie umieszczonym
wyprzęgnikiem. By się do niego dostać,
trzeba wykonać niemal te same czynności, co przy wymianie sprzęgła.
Argument ceny bywa dla wielu wystarczający. Przykładowo sprzęgło kosztuje
500 zł, a wysprzęglik 350. Można więc „zaoszczędzić” sporo na częściach. Sama robocizna kosztuje ok. 600–1000 zł. Problem
polega jednak na tym, że przy wymianie
sprzęgła wymiana wysprzęglika na nowy
jest czynnością „przy okazji”. Jeśli zaś zostawimy stary wysprzęglik, a po zamontowaniu sprzęgła się on zepsuje, trzeba
będzie wydać kolejną sporą kwotę na robociznę, czego można było uniknąć. To
jednak nie wszystko. Skoro mamy już wyjętą skrzynię biegów, mechanik powinien
zaproponować wymianę uszczelniaczy
skrzyni, wału korbowego, kontrolę osłon
i uszczelnienie przegubów.
– Pozostaje jeszcze kwestia koła dwumasowego (w samochodach, w których występuje). Sprzęgło i dwumasowe koło zamacho-
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we nie psują się z dnia na dzień. Kierowca
otrzymuje pewne symptomy i ma trochę
czasu, żeby przygotować się na większe wydatki – podpowiada Adam Lehnort.
Właściciel auta, w którym szwankuje
sprzęgło, powinien wcześniej odwiedzić
warsztat, by mechanik określił, jakie elementy należałoby w najbliższym czasie
wymienić i z jakimi kosztami powinien się
liczyć. Mogą być one znacznie wyższe, niż
się wydaje.
– Podobnie jest z pracami przy samym
silniku. Jeśli przykładowo wymiana rozrządu wymaga wyjęcia silnika, to wielkim zaniedbaniem byłoby niesprawdzenie wszystkich uszczelnień, które przy
wymianie również wymagają wyjęcia silnika. Na uszczelkach można zaoszczędzić
kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, ale po
co płacić ponad 1000 złotych za robociznę dwa razy? – pyta retorycznie ekspert
ProfiAuto Serwis.
Przykładem nietrafionych oszczędności
jest również teoretycznie prosta wymiana
klocków i tarcz hamulcowych. Jeśli chodzi
o klocki, można je wymienić w godzinę
lub krócej. Sprawdzenie zacisków (w starszych autach mogą wymagać naprawy) to
dodatkowy czas i pieniądze, jednak brak
kontroli tych elementów stanowi tylko pozorną oszczędność. „Stojące” zaciski sprawią, że cały układ hamulcowy będzie niesprawny, co w konsekwencji może nawet
blokować koła i wpływać na zużycie nie
tylko części, lecz także paliwa.

Podobnie jest z naprawami zawieszenia,
które w większości przypadków powinny
kończyć się kontrolą geometrii. Bez tego
szybciej zużyją się opony, a każda z nich jest
z reguły droższa, niż regulacja zawieszenia.
Inną nietrafioną oszczędnością jest ignorowanie paska osprzętu silnika. Są jednostki, w których zerwanie takiego paska
może spowodować niemałą „rewolucję”
pod maską, a nawet wkręcenie się w pasek rozrządu i destrukcję silnika. Sam pasek kosztuje kilkadziesiąt złotych, a może
wygenerować koszty liczone w tysiącach.
Nie inaczej bywa z rolkami paska rozrządu, w tym z pompą wody, która często napędzana jest tym paskiem.
– Napęd rozrządu należy wymieniać
w całości. A więc wymieniamy wszystkie
te elementy, które da się wymienić, ponieważ konsekwencje awarii którejkolwiek
są bardzo kosztowne – wyjaśnia ekspert
ProfiAuto. – Nie ma znaczenia, czy mówimy o pasku, czy też łańcuchu. Wielkim błędem byłoby też zaniedbanie pod kątem
wycieków oleju w widocznych przy wymianie miejscach – dodaje Adam Lehnort.
„Nie bądź mądrzejszy od mechanika” –
to jedna z najlepszych rad, jakie można
dać właścicielom pojazdów, którzy sami
mechanikami nie są. Jeśli profesjonalny
mechanik proponuje szerszą wymianę,
niż zakładał kierowca, nie warto traktować tego jako zbędny wydatek, lecz jako ochronę przed większymi wydatkami
w przyszłości.
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Regeneracja reflektorów to
nie tylko efekt wizualny!
Nie trzeba nikogo przekonywać, że jakość oświetlenia bezpośrednio wpływa
na bezpieczeństwo. Niestety, właściciele starszych samochodów często bagatelizują problem jakości źródła światła.
Wynika to ze stopniowego starzenia się
reflektorów, które bywa niezauważalne
przy codziennej jeździe. A z biegiem czasu warstwa zabezpieczająca pleksi ulega
zniszczeniu i pod wpływem działania promieni UV lampy zaczyna żółknąć, ograniczając tym samym świetlistość.
Oczywiście w takim przypadku reflektory można wymienić na nowe. Jednak lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie ich
regeneracja. Chcąc zaoszczędzić, większość kierowców zastąpi reflektory nieoryginalnymi – a ich jakość jest mocno wątpliwa. W najlepszym wypadku w niedługiej
perspektywie zmatowieją.
Na rynku jest dostępnych dużo produktów przywracających pierwotny blask lampom. Jednak mają wspólny mianownik,
który nie satysfakcjonuje kierowców. Po
jakimś czasie szkło lakierowane z poliwęglanu ponownie żółknie i matowieje. Efekt
polerowania pastami jest zadowalający,
lecz krótkotrwały.
Jeśli chcemy efekt naszej pracy zatrzymać na lata, należy trwale zabezpieczyć
lampę przed działaniem promieni UV.
Doskonale sprawdzi się tutaj lakier bez-

barwny z utwardzaczem. Wcześniej należy poświęcić trochę czasu na dokładne
przygotowanie lampy do lakierowania.
Pracę należy rozpocząć od spolerowania
wierzchniej powierzchni za pomocą wodnego papieru ściernego o gradacji 1500–
2000. Szkło powinno się zrobić mniej żółte.
Następnie szlifujemy papierem o gradacji
2500–3000, do momentu, aż reflektor stanie się w miarę przejrzysty. Całość należy odtłuścić i nałożyć 2–3 warstwy lakieru
bezbarwnego. Efekt końcowy powinien
zadowolić, a co najważniejsze – utrzyma
się przez lata.

Rozrząd na łańcuchu –
nie wymaga wymiany!
Nadal pokutuje przekonanie, że tak jest.
Z takiego przekonania chętnie korzystają
handlarze, podkreślając bezobsługowość
mechanizmu rozrządu opartego na łańcuchu. W starych wolnossących jednostkach
potrafił on wytrzymać przebiegi rządu nawet 0,5 mln km, ale to już historia. Kupując
samochód z łańcuchem rozrządu, musimy
być przygotowani na jego okresową wymianę i nie należy tutaj ufać handlarzom,
którzy podkreślają przy sprzedaży, że rozrząd nie wymaga wymiany – to kłamstwo,
chyba że kupujemy samochód klasy wyższej z lat osiemdziesiątych.
W związku z optymalizacją kosztów i coraz to bardziej wymagającymi normami
emisji spalin producenci ochoczo zaczęli

sięgać po łańcuchy rozrządu, zastępując
paski. Taki mechanizm generuje mniejsze
opory. Nie są to jednak łańcuchy dwurzędowe, jak w Mercedesie W124, tylko jednorzędowe. Zaczynają się one dość szybko rozciągać i pierwsze awarie występują
już nawet po przejechaniu 30 tys. km –
a nie o to producentom chodziło. Dlatego
obecnie producenci coraz częściej powracają do pasków rozrządu. Takie rozwiązanie jest tańsze, mechanizm pracuje ciszej,
sprawia mniej kłopotów, generuje mniejsze koszty obsługi i wytrzymuje podobny przebieg, co tanie rozwiązanie oparte na łańcuchu.

Jak przygotować się
do przeglądu?
Najlepiej na bieżąco dbać o swój samochód, dokonując regularnych napraw
czy wymiany płynów eksploatacyjnych.
W chwili, gdy zauważymy jakąkolwiek
zmianę w zachowaniu się auta lub w sytuacji pojawienia się dźwięków, których
wcześniej nie słyszeliśmy, powinniśmy złożyć wizytę w warsztacie w celu weryfikacji.
Zaleca się wizytę kontrolną w warsztacie
przed udaniem się do stacji diagnostycznej. Często podczas oględzin w warsztacie
wychodzą usterki, których się nie spodziewamy. Unikniemy w ten sposób sytuacji,

w której nasz pojazd nie przejdzie badania technicznego. Jeżeli jednak zaniedbywaliśmy stan techniczny pojazdu, mamy
dwie opcje:
1) udać się na stację diagnostyczną,
gdzie specjalista sprawdzi stan techniczny
pojazdu. Jeżeli wykryje usterkę istotną lub
stwarzającą zagrożenie, otrzymamy specjalne zaświadczenie, które zobowiązuje
nas do usunięcia usterek w czasie dwóch
tygodni. Jeżeli właściciel auta nie zrobi
tego w tym czasie, musi wykonać badanie ponownie;
2) przed przeglądem samochodu udać
się do warsztatu, dokonać weryfikacji
i w razie konieczności dokonać niezbędnych napraw. Usterki często kryją się do
samego końca i ujawniają się, gdy jest już
za późno.
Jeżeli dbacie o pojazd na bieżąco, na
pewno zaoszczędzicie na kosztach związanych z naprawą danego układu, bo z reguły usterka goni usterkę.
Pamiętajmy, lepiej zapobiegać niż leczyć!

i wciskania pedału gazu przy zapalaniu.
Należy ruszać od razu i pierwsze kilka
kilometrów jechać spokojnie, dając silnikowi się rozgrzać. Po podróży dobrą
praktyką jest takie zaparkowanie pojazdu, aby, rozpoczynając jazdę, ruszać
do przodu, bez zbędnego manewrowania na zimnym silniku, kiedy auto spala najwięcej.
2. Styl jazdy jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na ilość
zużytego paliwa.
3. Klimatyzacja – korzystać, nie korzystać, ograniczać? Stojąc w korkach lub poruszają się w terenie zabudowanym z niewielką prędkością, dobrze jest schłodzić
się, otwierając szyby. Przy dużej prędkości otwarte okna spowodują jednak opór
i znacznie większe zużycie paliwa, aniżeli przy włączonej klimatyzacji. Należy pamiętać, że im niższą ustawimy temperaturę, tym wyższe będzie zapotrzebowanie
na paliwo.
4. Zbyt niskie ciśnienie w oponach –
każde 0,5 bara to zwiększenie zużycia paliwa o 5%.
5. Elementy eksploatacyjne – wysłużony olej, stare świecie, brudny filtr powietrza to kolejne kilkanaście złotych więcej na paliwo.
6. Nie najlepszy stan techniczny – niepoprawnie działające zaciski hamulcowe,
Zwróćcie uwagę na te czynniki: niewłaściwa zbieżność lub świecąca się
1. Rozpoczęcie jazdy – we współ- kontrolka sygnalizująca usterkę silnika to
czesnych samochodach nie ma potrze- od kilku do kilkunastu procent większy
by rozgrzewania samochodu na postoju apetyt na paliwo.

Jak zaoszczędzić
i zmniejszyć wydatki
na paliwo?

7. Niepotrzebne przedmioty, które obciążają samochód – nieużywany bagażnik lub box dachowy, niepotrzebny ładunek w bagażniku to kolejny opór dla pracy
silnika.
8. Elektronika – prąd w samochodzie
wytwarzany jest przez alternator, który
pracuje dzięki silnikowi. Im więcej zaawansowanej elektroniki, tym większą pracę
wykonać musi silnik, zużywając proporcjonalnie więcej paliwa. Duże zapotrzebowanie na energię mają: rozbudowane
audio, ogrzewanie szyb, lusterek, foteli.

Kupując samochód
używany, nie kierujcie
się emocjami, tylko
matematyką, i zróbcie
test 4-latka
Według stanu licznika przy pierwszych
przeglądach diagnostycznych średni przebieg pojazdu czteroletniego w Polsce to
60–100 tys. Daje to roczny przebieg rzędu
15–25 tys. Właściciele młodych samochodów jeszcze nie myślą o sprzedaży, dlatego nie kręcą liczników i przebiegi uznać
można za autentyczne. Powyższą sumę
pomnóżcie przez wiek, a wyjdzie orientacyjny przebieg samochodu jeżdżącego w Polsce.

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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wyczynowej jeździe, kiedy biegi zmienia się szybciej Główne zalety produktów do tuningu SACHS Performance to jakość, idealne dopasowanie i wysokie osiągi
i częściej. Sprzęgła SACHS Performance odpowiadają wypracowane poprzez wieloletnie zaangażowanie marki w sporty motorowe.
na te problemy. Zastosowane przy produkcji technologie zapewniają bowiem podwyższoną wytrzymaZawieszenie typu
łość na dynamiczną zmianę biegów oraz przeniesienie
Coilover SACHS
zwiększonego momentu obrotowego silnika, co jest
Performance
kluczowe podczas jazdy po torze czy po chip tuningu.
zapewnia możliwość

Dlaczego warto wybrać produkty
do tuningu?
Marka SACHS Performance to symbol wysokiej jakości produktów do tuningu dostarczanych
przez firmę ZF, które dostępne są również na rynku części zamiennych w ramach oferty
ZF Aftermarket. Są to m.in. elementy zawieszenia i układu przeniesienia napędu.
yy Produkty SACHS Performance odznaczają
się podwyższoną wytrzymałością w stosunku
do standardowych części oraz łatwością montażu
w miejscu części oryginalnych
yy System zawieszenia typu Coilover (CSS)
posiada funkcję regulowania wysokości nadwozia
do pożądanego poziomu oraz umożliwia
dostosowanie parametrów siły tłumienia
yy Sportowe sprzęgła SACHS Performance
są odporne na wyższe obciążenia termiczne
oraz przystosowane do przenoszenia
zwiększonego momentu obrotowego
Innowacyjna technologia wyścigowa, którą marka SACHS
Performance wypracowała poprzez wieloletnie doświadczenie w sportach motorowych, przełożyła się na bogatą ofertę na rynek aftermarketowy, dając niestandardowe
możliwości adaptacji kierowcom poszukującym sportowych wrażeń. Marka oferuje części zamienne przeznaczone do tuningu odznaczające się najwyższą jakością, które
jednocześnie są proste i intuicyjne w montażu. To idealne
rozwiązanie nie tylko do jazdy wyczynowej, ale także dla
każdego kierowcy, który chciałby nadać swojemu pojazdowi
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bardziej sportowy charakter poprzez bezpieczną i efektyw- i sportowe osiągi przy jednoczesnym zachowaniu komfortu
ną modyfikację samochodu.
jazdy. Dzięki starannie opracowanemu mechanizmowi w prosty sposób ustawić można pożądaną wysokość zawieszenia
Filarem oferty są elementy eksploatacyjne zawieszenia oraz pojazdu oraz siły tłumienia amortyzatorów – odbywa się to
układu przeniesienia napędu, takie jak zestawy amortyza- za pomocą jednego kliknięcia. Opcja niezależnej korekty przetorów i sprężyn (zawieszenia typu Coilover) oraz sprzęgła świtu i siły tłumienia pozwala także na uzyskanie aż 20 róż(m.in. zestawy sprzęgieł sportowych, dociski sprzęgła, nych ustawień – od „miękkich” do „twardych”.
tarcze sprzęgłowe z okładziną ze spieków metalicznych
czy zestawy sprzęgieł ze sztywnym kołem zamachowym Wszystkie elementy zawieszenia zostały sprawdzone i udoprzeznaczone do jazdy wyścigowej). Za ich produkcję od- skonalone we współpracy z najlepszymi specjalistami od tupowiada dział ZF Race Engineering, który dba o najwyższą ningu – partnerami serwisowymi ZF na torze Nürburgring
jakość produktów, a także ich pełną kompatybilność. Jed- oraz inżynierami ZF Race Engineering GmbH. Posiadają taknym z zastosowanych rozwiązań jest montaż na zasadzie że certyfikat TÜV (Niemiecka jakość i certyfikacja przez StoPlug and Play („Zamontuj i używaj’’) – oznacza to, że czę- warzyszenie Nadzoru Technicznego). Oznacza to, że zostały
ści zamienne SACHS Performance są idealnie dopasowane przetestowane w rygorystycznych warunkach oraz spełniai wystarczy zamontować je w miejscu standardowych. Jeśli ją oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców
dodatkowo wymagane są połączenia elektryczne – części w zakresie tuningu.
będą wyposażone w odpowiednie kostki. Dzięki zastosowaniu produktów SACHS Performance tuning pojazdu będzie Sprzęgła o zwiększonej wytrzymałości
prosty, szybki i możliwy do przeprowadzenia przez każde- Oferta SACHS Performance wyróżnia się także w zakresie sprzęgo profesjonalnego mechanika, a jazda samochodem sta- gieł dedykowanych do pojazdów sportowych i tuningowanych.
je się wyjątkowym doświadczeniem w sportowym stylu. Wielu kierowców wykorzystujących w pełni możliwości swoich samochodów dostrzega, że fabryczne zestawy sprzęgła
nie są w stanie przenosić zwiększonego momentu obrotoweZawieszenie z pełną regulacją
go, podniesionej mocy i temperatury pracy, w wyniku czego
wysokości i siły tłumienia
Jednym z flagowych produktów marki SACHS Performance są zużywają się szybciej, niż można by tego oczekiwać. Probzawieszenia typu Coilover (CSS), które zapewniają dynamikę lemem staje się także wytrzymałość sprzęgła przy bardziej
www.profiauto.pl

indywidualnego
ustawienia siły
tłumienia, a także
płynne dostosowanie
wysokości podczas
obniżania nadwozia.

Co więcej, sprzęgła SACHS Performance wyróżniają się
także pod kątem materiałów wykorzystanych do ich
produkcji. Są one wyjątkowo odporne na wysokie temperatury, dzięki czemu sprzęgło nie zostanie przegrzane nawet przy sportowym stylu jazdy. Tarcze sprzęgła
SACHS Performance produkowane są z zastosowaniem
różnych materiałów ciernych. W ofercie marki dostępne są części przeznaczone do standardowej eksploatacji – w tym wypadku do ich wykonania stosuje się
ulepszoną mieszankę organiczną zawierającą miedź,
która gwarantuje komfort użytkowania przy jednoczesnym zapewnieniu wytrzymałości w temperaturze ok. 200–220°C. Szczególną rolę odgrywają jednak tarcze sprzęgła SACHS Performance z okładziną
ze spieków metalicznych. Zastosowany materiał zachowuje swoje właściwości w temperaturach nawet
do 300°C, co ma szczególne znaczenie w trakcie jazdy
na torze wyścigowym. Warto wspomnieć, że w wybranych zestawach sprzęgieł SACHS Performance znajdują się także tarcze sprzęgłowe z wbudowanymi tłumikami drgań, które znajdują zastosowanie wówczas,
gdy tuning wymaga zastąpienia koła dwumasowego
sztywnym kołem zamachowym.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu
zapoznania się z ofertą produktów marki SACHS Performance oraz do śledzenia nas na Facebooku SACHS
Polska. Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu z serii #WartoWiedzieć: ,,Dlaczego warto wybrać
produkty SACHS Performance do tuningu?”. Inne filmy z serii #WartoWiedzieć dostępne są na kanale ZF
Aftermarket na platformie YouTube.

Sprzęgła SACHS Performance to pierwszy wybór dla
wymagających kierowców, którzy chcą bezpiecznie
i efektywnie dokonać modyfikacji swojego samochodu.

Produkty SACHS Performance to kompletne, gotowe
do instalacji rozwiązania dostosowane do pojazdów
sportowych i tuningowanych.

Zestawy sprzęgieł ze sztywnym kołem zamachowym (PCS)
SACHS Performance idealnie sprawdzą się przy ekstremalnie
wysokich momentach obrotowych i są przeznaczone
dla prędkości do 12 000 obrotów na minutę.

Dlaczego warto wybrać produkty
SACHS Performance do tuningu?
Dzięki łatwym w montażu częściom SACHS Performance tuning
pojazdu jest szybki, prosty i możliwy do przeprowadzenia przez
każdego profesjonalnego mechanika. W ofercie marki znajdziesz
części zamienne do układu zawieszenia i przeniesienia napędu.
Dowiedz się więcej na stronie aftermarket.zf.com/pl/sachs lub
zeskanuj kod QR i obejrzyj film.
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Męska kuchnia

Pora na

szparagi

Czego potrzebujemy
)
(składniki na kopytka
Z 300 g ziemniaków
iaczanej
Z 75–80 g mąki ziemn

Z 1 jajko

Dominik Duraj jest szefem
kuchni w katowickiej
restauracji Młodnik,
która znalazła się wśród
najlepszych restauracji
w Polsce i otrzymała
nagrodę „Poland 100
Best Restaurants 2022”.
Maksymalnie można było
otrzymać pięć widelców,
Młodnik dostał cztery.

Czego potrzebujemy
(składniki na masło
Z 60 g masła
Z koperek
Z pietruszka

ziołowe)

Z tymianek

Czego potrzebujemy
warzywny)
(składniki na dodatek
Z 1 kalarepa
czek)
400 g szparagów (pę

Z
Z 1 młody por

Czego potrzebujemy
(do podania)
Z 150 ml maślanki
Z ser parmezan

Duraj w 2015 roku 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.
Razem z nim przyrządzimy potrawę sezonową – kopytka ze szparagami.
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Jak robimy
Gotujemy ziemniaki, a następnie przecieramy je,
kiedy jeszcze są gorące, przez sito. Dodajemy jajko, mąkę. Mieszamy na jednolite ciasto. Wałkujemy i wycinamy kopytka.
Obieramy szparagi, kalarepę, por. Szparagi kroimy na kilkucentymetrowe kawałki, kalarepę oraz
por w drobną kostkę. Całość przysmażamy, aby
warzywa były chrupkie. Wystarczy kilka minut
na oliwie z oliwek.
Masło mieszamy z poszatkowanymi ziołami (koperek, pietruszka, tymianek). Dodajemy soli.
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Jak robimy
Gotujemy w solonej wodzie kopytka przez kilka
minut. Po wyciągnięciu z wody wrzucamy je na
patelnię z przysmażonymi warzywami. Doprawiamy zrobionym wcześniej masłem ziołowym,
solą, pieprzem.
Na talerz dajemy maślankę, na nią kładziemy kopytka z warzywami. Całość posypujemy tartym
parmezanem.
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TRENING
w plenerze

1. Podczas wykonywania ćwiczenia utrzymuj
sylwetkę w linii prostej podczas pełnego ruchu.
Zadbaj również, aby taśmy były cały czas napięte.
Wykonaj 3 serie ćwiczenia po 12 powtórzeń.

Jeżeli tylko pogoda dopisze, możemy trenować w parku, ogródku czy też w lesie. Jednym
z najlepszych sposobów, aby nie zabierać całego asortymentu fitnessowego ze sobą,
jest trening w zawieszeniu na specjalnych taśmach. Mogą być zamocowane do każdego
bezpiecznego obiektu, który znajdziemy w plenerze – do gałęzi, płotu czy też latarni.
Istotą takiego treningu jest wykorzystanie wagi własnego ciała. Sesja angażuje mięśnie
całego ciała. Ogromną korzyścią jest również pobudzenie mięśni stabilizujących.
Znaczenie matakże niewielka waga taśm, dzięki czemu możemy je zabrać niemal wszędzie.
Trening został przygotowany przez Tomasza
Hankusa, Dariusza Madeja oraz Tobiasza Witek
ze Studia GTS w Katowicach.
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2. Ciężar ciała przenieś na palce w stopach. Staraj się
utrzymywać jak najmniejszą odległość między łokciami.
Im bliżej podejdziesz do mocowania taśm, tym większy ciężar
będziesz miał do podniesienia.
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3. W tym ćwiczeniu również należy
szczególną uwagę zwrócić na łokcie.
Powinny znajdować się przed obrysem
ciała oraz być blisko siebie. Wykonaj
3 serie ćwiczenia po 14 powtórzeń.

6. Im bliżej ustawisz stopy
mocowania, tym trudniej. Podczas
pompek uważaj, aby taśmy nie
opierały się o twoje ramiona.

4. Ustaw się bokiem do mocowania
taśmy i zadbaj o linię prostą w sylwetce.
Podczas wykonywania ćwiczenia
odciągaj łokieć za plecy. Wykonaj 3 serie
po 10 powtórzeń na każdą stronę.

7. Jest to modyfikacja pierwszego
ćwiczenia. W końcowej fazie
ruchu unieś łokcie wysoko oraz
zamknij łopatki na plecach.

5. Taśmy powinny być napięte,
w zakroku w obu stawach kolanowych
należy zachować kąt prosty. Podczas
wyprostu wykonaj oddech, 3 serie
po 12 powtórzeń na każdą nogę.
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8. Z pozycji wyjściowej możesz
wykonać dwa ćwiczenia – pompki
oraz przyciąganie kolan do brzucha.
Wykonaj ćwiczenia na zmianę
po 10 powtórzeń w serii.
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Nowoczesne czujniki samochodowe

– domena Hella
Hella na niezależnym rynku wtórnym kojarzona jest głównie z oświetleniem, zarówno
dedykowanym, jak również roboczym czy pomocniczym. Jednak Hella to w równie dużym stopniu elektryka i elektronika samochodowa, która w ostatnich latach jest bardzo
mocno rozwijającą się gałęzią motoryzacji, a jej udział w nowoczesnych pojazdach rośnie niemal wykładniczo.
Hella jest niewątpliwie wiodącą firmą w segmencie nowoczesnej elektroniki samochodowej, której produkty wysokiej jakości cieszą się uznaniem wielu producentów samochodów na całym świecie. Potwierdzeniem tego jest sprzedaż milionów takich komponentów każdego roku na rynek oryginalnego wyposażenia właśnie. Swoją mocną
pozycję w zakresie układów elektrycznych pojazdów zbudowała, wprowadzając wiele innowacyjnych rozwiązań.
Jednym z nich jest technologia CIPOS® używana w wielu czujnikach, których zadaniem
jest precyzyjny, bezdotykowy pomiar położenia różnych elementy takich jak np. pedał
przyspieszania w nowoczesnym samochodzie. Czujniki tego rodzaju mogą mierzyć zarówno kąty, jak i odległości, co stworzyło ogromne możliwości projektantom samochodów i pozwoliło na rozwój wielu układów samochodowych.

Aktualnie CIPOS® jest wykorzystywany m.in. w następujących podzespołach:
yy Czujniki pedału przyspieszenia
yy Czujniki położenia przepustnicy
yy Czujniki położenia dźwigni zmiany biegów
yy Czujniki wałka rozrządu / wału korbowego
yy Czujniki położenia koła kierownicy
yy Czujniki poziomu pojazdu (ugięcie zawieszenia)
yy Siłowniki stosowane w sterowaniu pracą silnika lub skrzyni biegów
yy Czujniki położenia silników elektrycznych (kąt wychylenia, przesunięcie)
Rys. 1. Elementy składowe czujnika z technologią CIPOS®

Czas
na grilla

CIPOS® jest łatwy w instalacji i odporny na uszkodzenia mechaniczne i w dużej mierze
niezależny od wahań temperatury, a górny zakres odporności to aż 175°C, co sprawia, że
czujnik w tej technologii idealnie nadaje się do zastosowań w komorze silnika czy środowiskach agresywnych. Ponadto gwarantuje odporność na pobliskie pola magnetyczne
i linie energetyczne, ponieważ nie zastosowano w nim żadnych elementów magnetycznych. Technologia ta jest również idealna do zastosowania w pojazdach elektrycznych.
Rys. 2. Przepustnica powietrza wyposażona w czujnik CIPOS®
do pomiaru stopnia jej otwarcia

Zalety:
yy Precyzyjna kontrola położenia w pełnym zakresie temperatur
yy Ogromny stopień swobody w zakresie tolerancji
mechanicznych bez utraty wydajności czujnika
yy Kompaktowy rozmiar pozwala na łatwą integrację
yy Brak wrażliwości na zewnętrzne pola magnetyczne

Grillowanie stało się narodowym sportem
Polaków. Wybór sprzętu jest ogromny
i trudno podjąć decyzję podczas zakupów.
Pomocny może być ranking opracowany
przez portal skapiec.pl, który został
stworzony na podstawie popularności
produktów w tej wyszukiwarce.

Warto zauważyć, że od niedawna wysoka jakość oraz
innowacyjność produktów Hella dostępna jest również
dla niezależnego rynku wtórnego, gdzie do szerokiej
palety blisko 50 typów wprowadza się sukcesywnie
kolejne czujniki czy siłowniki z zakresu sterowania
pracą silnika, układów komfortu czy bezpieczeństwa.
W ofercie znaleźć już można zawory EGR, cewki zapłonowe, pedały przyspieszania, czujniki wałka rozrządu czy wału korbowego, czujniki spalin, przepływomierze i wiele innych.
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Ranking opracowany przez portal skapiec.pl
Oto kilka propozycji:

Wędzarnia LUND 99633
Cena od 221,97 zł
Wędzarnia węglowa przenośna wyposażona w dwa
moduły z misą i chromowanym rusztem. Umożliwia
samodzielne przygotowanie tradycyjnych wyrobów:
wędlin, kiełbas, ryb i serów wędzonych dwiema
metodami – na ciepło i na zimno. Grillowanie:
Produkt może być użyty jako grill, wtedy należy
zdemontować górną część komory grilla, a pokrywę
umieścić bezpośrednio na komorze dolnej.

Lund grill ze stolikiem
roboczym
Cena od 439,32 zł
Nietuzinkowy grill węglowy imitujący
kultowy model spotykanego na
amerykańskich drogach busa.
Ocynkowana, żaroodporna
płyta na węgiel zapewni długie
użytkowanie. Składane nóżki
ułatwiają przechowywanie oraz
przewożenie grilla. Po dokręceniu
nóżek pokrywa może posłużyć
także jako stolik roboczy.

Landmann COMFORT BASIC+ z kominem
i pokrowcem – 11528
Cena od 649,99 zł
Grill wyposażony jest w modularny żeliwny ruszt, a także
dodatkowo w mniejszy chromowany ruszt do podgrzewania.
W przeciwieństwie do większości innych urządzeń intensywność
grillowania nie jest regulowana położeniem rusztów, ale poprzez
przekręcanie klamki. Na boku grilla umieszczony jest otwór
wentylacyjny, za pomocą którego reguluje się przepływ powietrza.

Landmann 31378
Cena 279,99 zł
Można go postawić w wyznaczonym
miejscu bądź umieścić na stoliku, każda
konstrukcja utrzyma ten ważący zaledwie
3 kilogramy grill kulisty. Emaliowana
pokrywa i miska paleniskowa są łatwe
do utrzymania w czystości i odporne
na wysoką temperaturę. Przesłona
wentylacyjna w pokrywie do prostego
sterowania temperatury, ergonomiczny
uchwyt w celu bezpiecznego trzymania
w ręce, gumowe klamerki pokrywy
gwarantują wygodny transport grilla.
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LotusGrill(R)
Cena od 699,00 zł
Rewolucyjny grill na węgiel drzewny. Można
go używać zarówno w plenerze, jak i w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Cały sekret
urządzenia polega na skonstruowaniu takiego
paleniska (pojemnik na węgiel/brykiet), które
jest zabezpieczone przed kontaktem z kapiącym
tłuszczem. Dzięki takiemu rozwiązaniu LotusGrill(R)
działa bezzapachowo, nie dymi oraz nie
wytwarza szkodliwych dla zdrowia substancji.
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W czasach przedcovidowych Paryż odwiedzało rocznie 18 mln
turystów – był trzecim najczęściej odwiedzanym miastem świata
po Bangkoku i Londynie. Powoli sytuacja wraca do normy
i stolica Francji znowu staje się celem wycieczek.

w Paryżu
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Co koniecznie trzeba zobaczyć? Tu każOto nasz subiektywny wybór najwiękdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy spor- szych atrakcji Paryża.
tu pójdą na Parc des Princes – największy
stadion w Paryżu, czy Korty imienia Rolanda Garrosa, na których rozgrywany jest
French Open. Miłośnicy sztuki odwiedzą
Luwr, Musée d’Orsay albo Centre Georges
Pompidou – muzeum sztuki współczesnej.
A na zakupy można pójść do butików przy
Avenue Montaigne w 8. dzielnicy albo na
Pola Elizejskie, które uosabiają istotę paryskiego stylu.

profistyl życia
paryż

Wieża Eiffla
Oczywiście to największa atrakcja miasta i trudno jej nie zauważyć, kiedy jest
się w centrum. Ma 324 m wysokości i są
na niej trzy tarasy widokowe. Imponująco
wygląda wieczorem, kiedy jest podświetlona i migocze tysiącem lampek.

Luwr

Pola Elizejskie

Być w Paryżu i nie zobaczyć najsłynniejszego obrazu świata
To najbardziej znana ulica Paryża. Odbywają się tu uroczyste
Mona Lisy? Wykluczone. Warto sobie zarezerwować co naj- parady, manifestacje oraz ceremonie. Mieści się przy niej wiele
mniej pół dnia na zwiedzania, bo kolekcja jest imponująca – prestiżowych sklepów.
od Wenus z Milo czy Nike z Samotraki po malarstwo włoskie.
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Wielozadaniowe
kompresory
OSRAM TYREinflate
Rodzina kompresorów OSRAM TYREinflate to poręczne, lekkie i kompaktowe urządzenia, wygodne do
przechowywania i transportu. Wszystkie zostały zaprojektowane w taki sposób, by były maksymalnie
funkcjonalne, wygodne w użytkowaniu i trwałe.
W zależności od potrzeb, kierowcy mają do wyboru aż 5
modeli kompresorów od firmy OSRAM. Najprostszy z nich
– model TYREinflate 200 posiada manometr analogowy
i pozwala na napompowanie opony w niecałe 5 minut (dla
opony 13” do 2,4 bar).
Wersja TYREinflate 450 to urządzenie z cyfrowym wyświetlaczem, zwiększającym dokładność i ułatwiającym
odczyt wyniku. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, kompresor sam przestaje pompować, a ustawioną
wartość zapamiętuje do kolejnego użycia. Czas pompowania opony samochodowej wynosi do 3,5 minuty.
W warunkach gorszego oświetlenia pomocna okaże się
możliwość użycia światła LED.
TYREinflate 1000 to najszybszy z kompresorów będący
w stanie napompować oponę w ciągu 2 minut (13” do 2,4
bar). Duży cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikiem napompowania pozwala śledzić postęp pracy, a mosiężna, gwintowana końcówka gwarantuje niezawodną pracę i długą
eksploatację. Wygodne pokrętło szybkiego ustawiania
wartości ciśnienia i automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu wymaganej wartości sprawiają, że pompowanie jest
intuicyjne i bezproblemowe. Najnowszym kompresorem
w gamie jest OSRAM TYREinflate Connect 650, którym
można sterować przy pomocy aplikacji w telefonie.

temat ciśnienia mogą być ściągane automatycznie po
podaniu modelu samochodu i rozmiaru opon lub wprowadzane ręcznie. Oczywiście pompowanie samoczynnie
kończy się po osiągnięciu zadanego ciśnienia.
Najmniejszym z kompresorów jest bezprzewodowy, akumulatorowy TYREinflate 2000, przeznaczony przede
wszystkim dla rowerzystów i motocyklistów. Urządzenie o bardzo smukłej i kompaktowej konstrukcji zmieści
się nawet do niewielkich schowków. Ładowany przez
port USB produkt może pełnić także rolę powerbanku.
TYREinflate 2000 jest w stanie w ciągu 2 minut napompować oponę rowerową.

Wzgórze Montmartre z Bazyliką Sacré-Cœur

Montparnasse

Akcja większości romantycznych filmów rozgrywa się właśnie na tym wzgórzu. Rozpościera się z niego wspaniały widok
na całe miasto. Pod koniec XIX w. dzielnica była centrum bohemy artystycznej, tworzyli tu między innymi Pablo Picasso, Salvadore Dali, Vincent van Gogh. Na szczycie jest bazylika w stylu
eklektycznym inspirowana architekturą bizantyjską i romańską.

To jedna z najbardziej klimatycznych dzielnic. W okresie międzywojennym była centrum bohemy artystycznej, między innymi mieszkali tu Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Ernest Hemingway czy Francis Scott Fitzgerald. Dziś mnóstwo tu typowo
paryskich kafejek.

Dzięki zestawowi adapterów, kompresorami OSRAM
można napompować opony motocyklowe, rowerowe,
te od przyczep a nawet dziecięcych wózków. Istotną zaletą, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, jest możliwość wykorzystania urządzeń tej serii do napełnienia powietrzem
sprzętu sportowego – np.: piłek, czy wodnych zabawek.

Wystarczy połączyć kompresor ze smartfonem przez
Bluetooth, by można było zapamiętać prawidłową wartość ciśnienia dla maksymalnie pięciu pojazdów. Dane na
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Niskociśnieniowy układ paliwowy –
istotny element każdego samochodu
Problem zasilania silnika w paliwo dotyczy każdego samochodu bez względu na rodzaj silnika, typ układu wtryskowego czy sam wiek samochodu. Od lat w jakiś sposób
trzeba dostarczyć silnikowi paliwo ze zbiornika paliwa.
Dziś najczęściej do zasilania w paliwo służą elektryczne
pompy paliwa. Diagnostyką tego typu układu zajmiemy
się w tym artykule.
Niskociśnieniowe zasilanie paliwa to tak naprawdę linia między silnikiem a listwą paliwową czy samymi wtryskiwaczami.
W jej skład wchodzą oprócz samych przewodów paliwowych:
pompa paliwa, filtr paliwa oraz regulator ciśnienia. Tylko poprawna praca tych wszystkich elementów gwarantuje skuteczność działania całości. Najczęstsze objawy problemów
z zasilaniem w paliwo to: niemożliwość uruchomienia silnika,
gaśnięcie silnika po uruchomieniu, niedobory mocy w trakcie
większego obciążenia silnika, szarpanie silnikiem, zapalająca
się kontrolka check engine.
Nie zawsze jednak tego typu objawy wiążą się z wymianą samej pompy paliwa. Szczególnie istotną kwestią jest wymiana filtra paliwa. Wiele samochodów (szczególnie z silnikiem
o zapłonie iskrowym oraz z pośrednim wtryskiem paliwa) nie
posiada wymiennego filtra paliwa bądź sama jego wymiana
w takich pojazdach często jest pomijana. Zanieczyszczenia

filtra paliwa zwiększają obciążenia silnika elektrycznego pompy paliwa, a także prowadzą do niedoborów samego paliwa
w listwie paliwowej.
Diagnostyka tego typu układów w momencie niepotwierdzonej wymiany filtra powinna rozpocząć się od jego prewencyjnej wymiany. W przypadku nowego filtra paliwa dobrej
jakości i dalszych problemów z działaniem układu weryfikacji powinniśmy poddać główny parametr – ciśnienie paliwa. W przypadku starszych pojazdów o zapłonie iskrowym
wymagany będzie manometr wpięty w instalację paliwową,
w przypadku nowszych pojazdów odczyt ciśnienia można
przeprowadzić za pomocą interface’u diagnostycznego. Wartość ciśnienia zależy od pojazdu i powinna być zweryfikowana
przed diagnostyką. W przypadku nieosiągnięcia zakładanego ciśnienia dalszą diagnozą trzeba objąć regulator ciśnienia
bądź obwód zasilania elektrycznego. Najczęstszą przyczyną
uszkodzeń elektrycznych pomp z modułem zasilania są zanieczyszczenia dostające się do układu wraz z paliwem oraz
uszkodzenia przewodów elektrycznych narażonych na agresywne działanie oparów paliw. W przypadku usterki samej
pompy można ograniczyć koszt naprawy, wymieniając sam
wkład pompy, pozostawiając obudowę, sprawny regulator
czy czujnik poziomu paliwa. Wkład pompy wraz z nowym
prefiltrem przedstawia rys. 2.
Pojawiająca się korozja układu i zanieczyszczenia z paliwa
w krótkim czasie powodują zablokowanie prefiltra, prowadząc do przegrzewania się pompy paliwa. Długotrwała eksploatacja w takim stanie może powodować uszkodzenia termiczne połączeń elektrycznych, które w trakcie pracy mogą
powodować niebezpieczne iskrzenia, dlatego oprócz tankowania dobrej jakości paliwa, regularnej wymiany filtrów paliwa zaleca się okresową kontrolę pompy paliwa.
W przypadku wymiany pompy paliwa na nową wymagane jest
czyszczenie całego układu, co podnosi koszt robocizny, powodując często konieczność demontażu całego zbiornika paliwa.
Niedomagania spowodowane brakiem paliwa to nie zawsze
problem z samą pompą. W nowszych konstrukcjach, w których za regulację ilości paliwa wydobywającego się z pompy
paliwa odpowiada sterownik, winny może być właśnie on.
W takim przypadku ważna jest poprawna diagnoza i weryfikacja np. oprogramowania w sterowniku. Nowoczesne
Rys. 1 Pompa paliwa z modułem zasilającym
układy z aktywną regulacją pompy paliwa mają wiele zawyposażona w czujnik ilości paliwa oraz regulator
ciśnienia.
Źródło: KAMOKA auto parts let i są często koniecznością w przypadku silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W przypadku diagnostyki pojazdu zawsze powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli występują
usterki opisane jako wykrycie zjawiska wypadania zapłonu bądź występowania mieszanki ubogiej. Ta druga szczególnie w silnikach o zapłonie iskrowym może spowodować
poważne uszkodzenie silnika, będące następstwem niedomagania pompy paliwa.

Rys. 3 Korozja pokrywy modułu zasilającego pompy
paliwa.
Źródło: KAMOKA auto parts

Les Invalides

Panteon

Monumentalny obiekt, w którym mieści się muzeum i mauKiedyś kościół, od 1885 r. mauzoleum wybitnych Francuzów.
zoleum francuskich żołnierzy. Jest to także miejsce pochówku Jest tam między innymi grobowiec Marii Skłodowskiej-Curie.
Napoleona.

Rys. 4 Uszkodzenie połączenia elektrycznego czujnika
ilości paliwa oraz widoczny osad korozyjny w module
zasilającym pompy paliwa. Źródło: KAMOKA auto parts
KAMOKA auto parts posiada w swojej ofercie blisko
140 różnych referencji pomp paliwa dostępnych jako całe moduły, wkłady oraz zewnętrzne pompy liniowe do samochodów osobowych i dostawczych,
a także szeroką ofertę filtrów paliwa do silników
o zapłonie iskrowym oraz zapłonie samoczynnym.

Rys. 2 Nowy wkład modułu zasilającego pompy paliwa
wraz z prefiltrem.
Źródło: KAMOKA auto parts
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Łuk Triumfalny
To serce Paryża. Klasycystyczny pomnik wybudowany na wzór rzymskich
łuków triumfalnych, który upamiętnia
walczących i poległych za Francję w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.

La Défense
Z Łuku Triumfalnego widzimy inny
łuk – w dzielnicy biznesowo-handlowo-mieszkalnej pełnej nowoczesnych
wieżowców.

Wersal
Administracyjnie to już nie jest Paryż, ale
miejscowość znajduje się na tyle blisko stolicy, że warto tam zajrzeć, żeby zobaczyć
rezydencję królów francuskich.
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Dzielenie się
sukcesem

Duża, nowoczesna siedziba przy ul. Grudziądzkiej 140 oraz dwa sklepy – u zbiegu
ulic Studziennej i Antczaka w Toruniu, gdzie wszystko się zaczęło, oraz w Chełmży
przy ul. Sienkiewicza 5. Mariusz Piotrowicz w ciągu 19 lat działalności odniósł sukces w biznesie. Ale potrafi się nim dzielić.

D

zięki Auto-Mar, której właścicielem jest Mariusz Piotrowicz, toruńskie pogotowie
wzbogaciło się o nową karetkę – Renault Trafic z 2011
roku. – Od dawna dostarczamy do toruńskiego pogotowia części zamienne. Znamy z pierwszej ręki potrzeby tej instytucji i wiemy, z jakimi wyzwaniami aktualnie
się mierzy. Ze względu na profil naszej firmy mamy dostęp do rynku samochodów
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Mariusz Piotrowicz

specjalistycznych. Pomyśleliśmy, że dzięki
temu możemy pomóc rozwiązać problem
pogotowia związany z niewystarczającą
liczbą pojazdów służb medycznych – mówi Karolina Wakulak, która odpowiada
w Auto-Mar za sprawy wizerunkowe oraz
zajmuje się sprzedażą pojazdów specjalnych dla pogotowia i straży pożarnej,
a prywatnie jest partnerką pana Mariusza.
Jak podkreślają przedstawiciele pogotowia, Auto-Mar jest pierwszą firmą, któ-

ra wsparła ich w ten sposób. – Pomagamy
lokalnie, jeśli tylko mamy taką możliwość.
Wspomagamy także WOŚP, akcje covidowe, drużyny sportowe – wyjaśnia właściciel Auto-Mar.
Po 19 latach na rynku firma w trzech lokalizacjach zatrudnia 26 specjalistów, współpracuje z wieloma dostawcami, a na półkach ma 350 tys. części. Zaczęło się od
50-metrowego sklepu naprzeciwko obecnej lokalizacji przy ul. Antczaka. Dwa lata
www.profiauto.pl

później powstał oddział w Chełmży, potem
była przeprowadzka do obecnego 300-metrowego lokalu przy Antczaka. I wreszcie
zakup obiektu przy ul. Grudziądzkiej. – Zawsze lubiłem majsterkować przy samochodach. Ojciec miał duże gospodarstwo rolne
i pomagałem mu w naprawach mechanicznych. Potem znalazłem pracę u dystrybutora części, ale firma nie rozwijała się, trudno było przepchnąć dobre pomysły. Stad
pojawił się pomysł na otwarcie swojego
sklepu. Dlaczego mi się udało? Byłem bardzo zdeterminowany, żeby osiągnąć sukces. Każdego dnia pracowałem od 7.30 do
21.00, a po pracy roznosiłem ulotki reklamowe – wspomina Piotrowicz.
– Od początku działalności specjalizujemy się w sprzedaży części i akcesoriów do
każdego auta. Usługi świadczymy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i warsztatów samochodowych, którym gwarantujemy atrakcyjne systemy rabatowe,
dowóz części i programy szkoleniowe –
mówi pan Mariusz. – Stawiamy na fachowe przygotowanie i profesjonalną obsługę każdego klienta. Dlatego nasza kadra
składa się z dobrze wyszkolonych specjalistów. Służymy radą, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku gwarantujemy
także konkurencyjne ceny. Konsekwentnie
zwiększamy naszą ofertę – żadne zamówienie nie jest dla nas niemożliwe – dodaje.
W ofercie Auto-Mar znajdują się opony,
klocki i tarcze hamulcowe, akumulatory,
części do zawieszenia, części blacharskie,
oświetlenie, płyny chłodnicze i wiele innych podzespołów.
Firma od wielu lat współpracuje z Profi
Auto. – Na pewno nasz sukces zawdzięczamy także współpracy z ProfiAuto. Oprócz
świetnie zorganizowanej logistyki dostaw
otrzymujemy duże wsparcie marketingowe, reklamowe, szkoleniowe.
Ale Auto-Mar to nie tylko sklepy motoryzacyjne – firma cały czas poszerza zakres
usług. Dodatkowo oferuje wynajem limuzyn na specjalne okazje, sprzedaż używanych samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla straży pożarnej a także
pomoc powypadkową – gwarantuje auto zastępcze, reprezentuje klienta przed
ubezpieczycielem, pomaga uzyskać możliwie jak najwyższe odszkodowanie.
Przy takim nawale pracy Mariusz Piotrowicz i Karolina Wakulak nie mają zbyt wiele wolnego czasu dla siebie. Ale ten, który
uda im się wygospodarować, wykorzystują
maksymalnie na wspólne hobby – paralotniarstwo. – Wbrew pozorom to bezpieczny sport. Chociaż raz zdarzyło mi się lądowanie w jeziorze – śmieje się pan Mariusz.
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Lubi pracować
przy samochodach
Warsztat Auto-Mar w przyszłym roku będzie obchodzić 20-lecie działalności
i od początku zajmuje się głównie montażem samochodowych instalacji gazowych
LPG i CNG (compressed natural gas) wszystkich typów oraz instalacji LPG do diesli.

N

aprawy mechaniczne pojawiły się trochę z konieczności. Nie wszystkie serwisy
chcą przyjmować do naprawy samochody z instalacjami
gazowymi. Musieliśmy więc zacząć robić
serwisy, przeglądy, wymiany… – wyjaśnia
Marcin Hołdys, właściciel Auto-Mar.
Siedziba serwisu znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach, ale ma wielu klientów
z Bielska-Białej i innych okolicznych miejscowości. – Jesteśmy przy ul. Mazańcowic
kiej od sześciu lat. Mamy tutaj wreszcie
dobre warunki do pracy i obsługi klienta:
sześć stanowisk, w tym dwa mechaniczne z podnośnikami i jedno diagnostyczne
z aparaturą do badania geometrii. Zatrudniamy czterech mechaników i jedną osobę w biurze – dodaje.
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Serwis specjalizuje się w montażu instalacji gazowych różnych generacji:
I stopnia – instalacja mieszalnikowa
(podciśnieniowa lub nadciśnieniowa) bez
regulacji składu.
II stopnia – instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa lub nadciśnieniowa)
z elektroniczną regulacją składu mieszanki.
III stopnia – instalacja wielopunktowa,
o ciągłym zasilaniu gazem w fazie lotnej.
IV stopnia – instalacja wielopunktowa zasilania gazem w fazie lotnej poprzez elektronicznie sterowane zawory
(pot. wtryskiwacze).
V stopnia – instalacja wtrysku sekwencyjnego gazu w fazie ciekłej.
Ale początki były trudne. Szkoła mechaniczna, potem praca w serwisie Fiata. –
Tam nauczyłem się montować instalacje

•

•
•
•
•

LPG. Po pracy w garażu zacząłem pracować na własną rękę. Szybko się okazało,
że w ciągu tygodnia montowałem 2–3 instalacje i zarabiałem tyle, co w serwisie
przez miesiąc. Przerobiłem więc garaż od
rodziców na warsztat, potem dobudowałem drugie stanowisko – do napraw mechanicznych. Pomagał mi mój ówczesny
uczeń, który pracuje ze mną do dziś. Już
po kilku miesiącach wiedziałem, że to była dobra decyzja. Jak się śmiejemy z kolegą: od tamtej pory jeszcze nie usiedliśmy.
Nie było na to czasu. Każda podwyżka
cen benzyny powoduje, że ustawia się
do nas długa kolejka. Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce
ok. 50 proc. ceny benzyny bezołowiowej.
W wielu krajach, m.in. w Holandii i Bel-

www.profiauto.pl

gii, paliwo to jest silnie promowane jako
bardziej ekologiczne od benzyny – mówi pan Marcin.
Od ponad pięciu lat Auto-Mar współpracuje z siecią ProfiAuto Serwis. – Współpraca układa się doskonale. Znana marka
zapewnia mi większą rozpoznawalność.
Poza tym popularnością cieszą się części
motoryzacyjne i akcesoria samochodowe ProfiPower. Klienci cenią ich trwałość
i niezawodność, bezpieczeństwo, dostęp-
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ność i przystępną cenę – mówi właściciel
Auto-Mar.
W najbliższym czasie Marcin Hołdys zamierza jeszcze doposażyć warsztat, głównie jeśli chodzi o dział zajmujący się mechaniką pojazdową. Chce wykonywać
jeszcze więcej napraw, regulacji i przeglądów pogwarancyjnych. Zresztą sam lubi
pracować przy samochodach. Niedawno
kupił Fiata 126 p z 1987 r., 46 tys. km przebiegu, jeszcze na starych, czarnych tab-

licach, z książeczką gwarancyjną, nawet
lakier był oryginalny. Ale wymagał sporo
napraw mechanicznych. – Wygląda pięknie, może wystartuję nim w rajdach starych samochodów – zastanawia się.
Oprócz pracy pochłania go także rodzina. Żona Izabela pracuje w miejskiej spółce, córka Partycja ma 16 lat i jeszcze się
uczy, natomiast 23-letni syn Adrian poszedł
w ślady ojca. Ma co prawda własną firmę,
ale pracuje także u niego w warsztacie.
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profiPARTNERZY
lista naszych partnerów
DOLNOŚLĄSKIE
Bielawa AUTO EXPERT Parkowa 14, 78 264 10 20, expert‑24.pl
Bolesławiec REMI Masarska 1e, 505 442 446, remi24.eu
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
Kąty Wrocławskie CAR ZONE 1 Maja 90, 531 322 547,
carzone.pl
Legnica TM PARTS Ogrodowa 1, 501 442 789, tmparts.pl
Lubań REMI Dąbrowskiego 39, 513 606 300, remi24.eu
Lubin KOT‑CAR Bolesławiecka 1, 76 746 09 10,
czescisamochodowe.lubin.pl
Milicz 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 Marek 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, 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, remi24.eu
Złotoryja SIEMIENIEC Legnicka 1, 76 878 19 50, 66 863 61 99,
siemieniec‑zlotoryja.pl
kujawsko‑pomorskie
Brodnica 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
Mogilno EURO-HURT Powstańców Wielkopolskich 44,
eurohurt.eu
Świecie ARMAR Cukrowników 3, 72 663 10 00, phuarmar.pl
Toruń auto-mar Antczaka 58, 56 657 55 99, auto‑mar.com.pl
auto-mar Grudziądzka 140, 56 657 55 98, auto‑mar.com.pl
Tuchola Auto-Strefa Słoneczna 1, 52 334 17 51,
autostrefa‑profi.pl
Wąbrzeźno ARMOT Budowlana 4, 56 688 01 70, armotparts.pl
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profiPARTNERZY
lista naszych partnerów
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
Międzyrzecz AUTO‑JAREx ks. Skargi 6, 50 160 52 28,
autojarex.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
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,
42 202 22 22, 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,
sklep.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
Tomaszów Mazowiecki MAXI PARTS Smutna 45,
798 798 393, maxiparts.com.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 Land Team Zakopiańska 129, 12 252 36 60, landteam.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
Boża Wola INTER AUTO Modlińska 39, 511 666 609,
interauto-czesci.pl
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
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
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
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
Stegna KM AUTO CZĘŚCI Gdańska 17, 55 247 64 39, km.auto.pl
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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, brems.eu
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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