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Szanowni Państwo,

W

ydaje się, że obecnie nie ma odwrotu od samochodów elektrycznych. Mogą się zmienić
jedynie baterie – na bardziej wydajne i szybciej ładujące się. Oznacza to w trudnej do określenia perspektywie czasowej potężne zmiany
dla koncernów motoryzacyjnych, branży paliwowej, serwisów,
a przede wszystkim klientów. „Średnia żywotność baterii to dziewięć lat, po ich upływie akumulator nie generuje wystarczającej
mocy i nie nadaje się do zastosowań motoryzacyjnych. Należy
to uwzględnić w finalnym »kosztorysie«, bo wymiana tego elementu mocno jednorazowo obciąży budżet. Często sięga kwoty
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kosztownym problemem mogą
się okazać również części zamienne, których dostępność bywa
bardzo ograniczona, a poza ASO są wręcz niemożliwe do zdobycia” – pisze nasz ekspert Adam Lehnort.

Ale jeśli ktoś po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw zdecyduje się na „elektryka”, podpowiadamy, jakie najciekawsze
oferty są na polskim rynku. Co więcej, fanom elektryki proponujemy nawet… rowery na prąd, które są coraz popularniejsze.
W tym numerze prezentujemy jak zwykle nowości w autosalonach, testujemy Audi Q3 Sportback, który wygrał w plebiscycie
„Best Cars 2020” w kategorii „kompaktowe SUV-y/pojazdy terenowe”, a nasi eksperci udzielają porad związanych z mechaniką.
W części lifestylowej zapraszamy na wakacje na Malediwy, podpowiadamy, co można ugotować ze szparagami i zachęcamy do
ćwiczeń w plenerze.
Ciekawej lektury!

Natalia Piskorz

Kontakt: Moto-Profil Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów, tel. 32 604 10 00, e-mail: info@profiauto.pl.
Produkcja: Imago Public Relations
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Nowy NIGHT BREAKER® 200
– najjaśniejsza żarówka marki OSRAM
Do znanych modeli NIGHT BREAKER® LASER i NIGHT BREAKER® SILVER dołączyły nowe,
najbardziej wydajne żarówki marki OSRAM – NIGHT BREAKER® 200.
Nowość jest dostępna w dwóch typach – H4 i H7.
Liczba w nazwie produktu nie jest przypadkowa – oznacza
ona, że żarówki NIGHT BREAKER® 200 świecą światłem
nawet do 200% jaśniejszym niż określa to minimum homologacyjne.

NIGHT BREAKER® 200 są przeznaczone przede wszystkim dla kierowców, którzy cenią bezpieczeństwo, często
podróżują nocą, poza terenem zabudowanym i chcą w
maksymalny sposób wykorzystać możliwości reflektorów
halogenowych swojego auta.
Żarówki zostały wyposażone w chromowaną końcówkę
bańki, dzięki temu są praktycznie niewidoczne w reflektorze. To szczególnie przypadnie do gustu kierowcom zwracającym uwagę na estetykę wyglądu ich samochodu.

Audi
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NIGHT BREAKER® 200
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Dzięki temu droga przed samochodem będzie oświetlona
znacznie dalej, nawet do 150 m przed podjazdem i znacznie jaśniej w najbardziej kluczowych dla bezpieczeństwa
obszarach drogi. Produkty te charakteryzują się światłem
bielszym do 20% w porównaniu do wymagań normy ECE
R112/R37 oraz temperaturą barwową 4050 K i 3700 K
(odpowiednio dla H4 i H7).
Wszystkie zalety nowych żarówek oznaczają dla kierowców, że będą oni widzieć jeszcze lepiej i dalej, dzięki czemu będą mogli zareagować szybciej na znaki, przeszkody
i inne zagrożenia na drodze. Jest to najprostszy, w pełni legalny sposób na poprawę bezpieczeństwa oraz ulepszenie
i modernizację oświetlenia halogenowego w samochodzie.

ProfiAuto sponsorem
tytularnym RSMP
ProfiAuto Racing Cup
powraca

11 W
 irtualny warsztat
w nowych szatach

Nowość od firmy OSRAM jest sprzedawana w czerwonym
opakowaniu, charakterystycznym dla wszystkich produktów tej marki o podwyższonych parametrach. Dodatkowe
złote elementy mają przyciągać wzrok i zwracać uwagę,
że mamy do czynienia z najlepszym produktem w rodzinie
NIGHT BREAKER. Żarówka będzie sprzedawana pojedynczo, w kartonowych opakowaniach lub jako duobox.
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ProfiAuto sponsorem
tytularnym RSMP
Do rajdowej rodziny dołączył nowy sponsor tytularny – marka ProfiAuto, a cykl
w sezonie 2021 będzie oficjalnie nosił nazwę ProfiAuto Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, w skrócie ProfiAuto RSMP.

C

ieszymy się bardzo na tę współpracę i związaną z nią prawdziwie rajdową energię. Wsparcie
motorsportu jest spójne ze
strategią naszej marki i stanowi logiczne dopełnienie działań promocyjnych ProfiAuto. Przyniesie też bez wątpienia dużo satysfakcji naszym partnerom. Za
marką ProfiAuto stoją ludzie, którzy nie tylko pracują w branży motoryzacyjnej, ale są
autentycznymi fanami motoryzacji, także
„po godzinach”. Sportowa rywalizacja, dynamizm, optymizm to elementy związane
z RSMP, z którymi mocno się utożsamiamy –
mówi Łukasz Kopiec, członek zarządu firmy
Moto-Profil, dyrektor marketingu ProfiAuto.
PZM zawarł także umowę z nowym promotorem, którym została firma IQ Marketing Poland, reprezentowana przez
znanego z rajdowych tras Łukasza Le-
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	Jakub Rozmus

wandowskiego. Zadaniem promotora na
najbliższy rok będzie rozwinięcie promocji
cyklu poprzez pozyskanie nowych partnerów oraz działania skoncentrowane w Internecie i social mediach.
– Od wielu lat jestem czynnym zawodnikiem, a przy okazji spędziłem ponad dwie
dekady, zajmując się zawodowo marketingiem. Zdaję sobie sprawę, że podejmuję
się trudnego zadania, ponieważ rajdy samochodowe nie są obecnie najpopularniejszą dyscypliną sportu. To przekłada
się z pewnością na trudności w pozyskaniu sponsorów, a jak wiemy, jakość i zasięg
działań promocyjnych w dużym stopniu
zależą od możliwości finansowych. Na całe
szczęście rajdy mają wielu wiernych kibiców, a przez ostatnie tygodnie przekonałem się, że w naszym środowisku jest nadal
wielu pasjonatów, którzy chętnie wspiera-

ją wszelkie inicjatywy. Jestem więc optymistą i myślę, że konsekwencja w działaniu i polityka małych kroków sprawią, że
stopniowo rajdy będą docierać do coraz
większej grupy odbiorców. Cieszę się, że
podjęliśmy współpracę z marką ProfiAuto, bo to ważny krok w promocji RSMP –
podkreśla Łukasz Lewandowski.
Na trasach RSMP powinniśmy zobaczyć mocną stawkę samochodów w topowej kategorii Rally 2 (dawne R5). Swoje starty zapowiedzieli już m.in. Grzegorz
Grzyb, Łukasz Kotarba, Marek Nowak, Adrian Chwietczuk oraz powracający po przerwie Zbyszek Gabryś. Liczymy również na
obecność załogi Orlen Team, czyli Kacpra
Wróblewskiego z Kubą Wróblem, a także
na Tomka Kasperczyka, Sylwestra Płachytkę, Jarka Kołtuna, Daniela Chwista i Maćka Lubiaka.

www.profiauto.pl

PROFIWYDARZENIA
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
Wiemy już, że na trasach ProfiAuto RSMP
zobaczymy także zupełnie nowe samochody kategorii Rally 3 i Rally 4. Dla Fiesty
Rally 3 będzie to pierwszy sezon rajdowy,
ponieważ samochód zaledwie kilka tygodni temu zadebiutował na rajdzie w Finlandii. Niewykluczone, że za kierownicą
jednego z nich zobaczymy ubiegłorocznego Mistrza Polski w kategorii aut z napędem na jedną oś – Radka Typę, który,
jak sam zdradził, jest bardzo bliski ogłoszenia swoich startów w wyższej klasie niż
w ubiegłym sezonie.
Polska „ośka” również zapowiada się
emocjonująco. Samochody Rally 4 testowali m.in. Szymon Cieślak, Kamil Bolek, Jakub Brzeziński, Grzegorz Bonder, Jacek Polok, Balbina Gryczyńska i Michał Tochowicz.

7 	

W nadchodzącym sezonie zawodnicy
będą rywalizowali o mistrzowskie laury
zarówno na kultowych odcinkach asfaltowych, jak i widowiskowych szutrach. Dwie
spośród siedmiu zaplanowanych rund odbędą się za granicą, na Litwie i Słowacji,
a Rajd Polski będzie jednocześnie rundą
Mistrzostw Europy.

Organizatorzy zdają sobie sprawę, że
obecna sytuacja pandemiczna jest trudna i może pokrzyżować plany, a przede
wszystkim może zmusić do organizacji imprez bez udziału kibiców.

Kalendarium RSMP
1 Rajd Polski

18.06–20.06

szuter

Mikołajki

2 Rajd Nadwiślański

16.07–18.07

asfalt

Puławy

3 Rajd Rzeszowski

05.08–07.08

asfalt

Rzeszów

4 Rajd Śląska

09.09–10.09

asfalt

Chorzów

5 Rajd Świdnicki

01.10–03.10

asfalt

Świdnica

6 Rajd Koszyc

15.10–17.10

asfalt

Koszyce

www.profiauto.pl
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KAŻDY SAMOCHÓD ZASŁUGUJE NA BREMBO
Bezpieczeństwo godne mistrzów

ProfiAuto Racing Cup
powraca
Po długiej przerwie, którą wymusiły obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, rusza
ProfiAuto Racing Cup.
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bremboparts.com

PROFIWYDARZENIA
cykl spotkań

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

P

rofiRacing Cup to projekt skierowany do mechaników zrzeszonych w sieci ProfiAuto Serwis. Przedstawiciele serwisów
z Polski, Czech i Słowacji mają
dzięki niemu okazję poznać najnowsze
trendy branżowe oraz wymienić się doświadczeniami i zintegrować.
Pierwszego dnia uczestnicy doskonalą
swoją wiedzę podczas szkoleń dotyczą-
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ProfiAuto

cych m.in. wiedzy biznesowej z prowadzenia warsztatu i osiągania zysków. Poruszane są także wątki związane z najnowszymi
technologiami i trendami na rynku automotive oraz możliwościami wykorzystania ich
w kontekście rozwoju serwisów samochodowych. Drugi dzień ProfiRacing Cup to rywalizacja gokartami na torze kartingowym.
Seria spotkań w ramach ProfiAuto Racing
Cup 2021 rozpocznie się 11 czerwca w Ło-

dzi. Kolejne wydarzenia odbędą się m.in.
w Olsztynie, Gdańsku, Krakowie i wielu innych miastach na mapie Polski i nie tylko.
Finałowym przystankiem będzie Szczecin,
w którym zostaną wyłonieni zwycięzcy.
Tegoroczna edycja ProfiAuto Racing Cup
będzie się odbywać w stosownym reżimie
sanitarnym. Uczestnikom zostanie zapewniony najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.
www.profiauto.pl

PROFIWYDARZENIA
aplikacja VR

Wirtualny warsztat
w nowych szatach
W aplikacji VR ProfiAuto Serwis, dzięki której użytkownik porusza się po wirtualnym warsztacie samochodowym przy użyciu gogli VR, pojawią się nowe elementy.

P

rofiAuto opracowało dwa lata
temu projekt VR, aby pokazać,
jak powinien wyglądać wzorcowy warsztat spełniający standardy sieci ProfiAuto Serwis.
Celem długoterminowym było rozbudowanie projektu, tak by stał się platformą
przeznaczoną m.in. dla młodych mechaników, dzięki której w przystępny i atrakcyjny sposób można przekazywać wiedzę. Uczestnik mógł zobaczyć otoczenie
warsztatu i jego wnętrze oraz zapoznać
się z wzorcową ergonomią i niezbędnymi w nowoczesnym warsztacie sprzętami. Dynamiki tej wersji dodawały ruchome
sprzęty warsztatowe, takie jak podnośnik,
wyważarka i montażownica oraz urządzenie do geometrii kół.

11 	
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W roku 2020 w aplikacji została rozbudowana część interaktywna – użytkownik
otrzymał do wyboru kilka scenariuszy wymiany części, dzięki którym może przećwiczyć np. wymianę tarcz, klocków hamulcowych, wymianę i testowanie akumulatora.
Aplikacja w trakcie wirtualnych zmagań na
bieżąco koryguje błędy i uczy dobrych nawyków w pracy. Jednocześnie pozwala na
powtarzanie danego ćwiczenia bez ograniczeń czasowych i sprzętowych.
Od początku tego roku trwają prace nad
kolejną wersją, która będzie tłumaczona
na języki czeski, słowacki i angielski. Znajdą się w niej nowe rozwiązania:
— z zakresu zarządzania warsztatem,
— scenariusz wyważania i montowania
kół (ekspert: ATH Heinl),

— scenariusz wymiany oleju z markami
(ekspert: Mann-Filter i Eni),
— regeneracja zacisków, Brake-by-Wire,
zasady działania i rodzaje układów hamulcowych (ekspert: Brembo),
— nauka wymiany amortyzatorów (ekspert: Monroe),
— budowa akumulatora i zasady działania akumulatorów, także z systemem
start-stop (ekspert: Varta),
— ładowanie akumulatora oraz prezentacja lamp warsztatowych (ekspert:
Osram).
Nowe rozwiązania zostaną udostępnione od 1 września 2021 roku.
Partnerami projektu w 2021 roku są:
ATH Heinl, Brembo, MANN-FILTER, Monroe,
Osram oraz Varta.
www.profiauto.pl

profiWYDARZENIA
darmowa aplikacja

Aplikacje mobilne,

czyli nasze dziś i jutro
Ilu aplikacji używasz codziennie? Ja około 30. Dużo?
To policzmy: media społecznościowe, platformy streamingowe, zamawianie
jedzenia, zamawianie taksówki, zbieranie punktów
za zakupy w sklepach, mobilne płatności, słuchanie
muzyki, ulubione radio. Jeśli używasz takich aplikacji,
pewnie wyjdzie ci wynik podobny do mojego.

S

koro na wielu płaszczyznach życia jesteśmy związani z technologią, to dlaczego nie warto iść dalej i np. umówić się do mechanika
za pomocą aplikacji ProfiAuto?
To całkiem proste. Pobierasz, instalujesz,
zakładasz konto, dodajesz auto i prawie
gotowe. Teraz pozostaje się umówić, a robisz to w trzech krokach: wybierasz usługę, termin i warsztat. Ostatnio pojawiła się
kolejna nowość – aplikacja posiada wewnętrzny ranking warsztatów i po wykonanym zleceniu możesz ocenić swojego
mechanika.
Aplikacja ma też szereg innych ciekawych udogodnień.
Obudziłeś się kiedyś zlany potem i pomyślałeś, że właśnie straciłeś 1,1 tys., bo
zapomniałeś zapłacić OC za samochód?
Ja tak miałem. Niemiłe uczucie. Można
oczywiście ustawić sobie przypomnienie
w kalendarzu smartfona, ale dlaczego nie
skorzystać z przeznaczonej do obsługi samochodu aplikacji? Dzięki aplikacji ProfiAuto otrzymujesz możliwość ustawienia przypomnienia o kończącej się polisie
ubezpieczeniowej, wygasającym badaniu technicznym pojazdu lub wymianie
np. oleju i filtrów. Bardzo wygodna opcja.
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Jeżeli jesteś freakiem finansowym i kontrolujesz każdy wydatek przeznaczany na
samochód, z pewnością zaciekawi cię możliwość śledzenia kosztów tankowania. Podajesz datę, cenę za litr, ilość zatankowanego paliwa i gotowe – aplikacja obliczy
koszt i doda go do listy.
Aplikacja posiada także sezonowe promocje, które są dopasowywane do usług
powiązanych z poszczególnymi miesiącami. Znajdziesz w niej zarówno promocję na
serwis klimatyzacji, jak również sezonową
wymianę opon oraz wiele innych. Wystarczy, że klikniesz w zakładkę okazje i wybierzesz jeden z kuponów promocyjnych.
Do każdego zlecenia promocyjnego możesz dodać też inne, standardowe usługi.
Z kolei jeśli nie masz pieniędzy na naprawę, a planujesz wyjazd na wakacje, dzięki
aplikacji otrzymujesz dostęp do rat. Opro-

centowanie wynosi jedynie 1 proc. do raty,
przy czym zawsze decydujesz, na ile miesięcy chcesz rozłożyć płatność.
Za wykonaną usługę otrzymujesz na
maila fakturę, od tego momentu skończy
się problem z szukaniem rachunków za naprawę. Wszystkie dokumenty są bezpieczne i zgromadzone, podobnie jak historia
serwisowa, w jednym miejscu. To udogodnienie z pewnością przyda się w momencie, gdy sprzedajesz swój samochód
i będziesz chciał udowodnić wykonanie
konkretnych napraw.

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

profiWYDARZENIA
z Życia sieci

Dzieje się w ProfiAuto
Otwarcia kolejnych sklepów sieci ProfiAuto, jubileusze, ważne wydarzenia.

Nowa filia REMI…
ul. Dąbrowskiego 38 w marcu. Dwie pozostałe
Kolejną filię sklepu motoryzacyjnego REMI otwarto w Lubaniu przy
zlokalizowane są w Bogatyni i Zgorzelcu.

…i TM PARTS
Nową filię sklepu
motoryzacyjnego
TM PARTS (Wałbrz ych,
ul. Skar żyska 4) otwarto
w kwietniu. Główna
siedziba firmy mieści
się w Legnicy.

Przyby wa partnerów
Do partnerów sieci ProfiAuto dołą
czył y
sklepy motoryzacyjne:

JARECKI części samochodowe z
siedzibą
w Szczecinie przy ul. Mariana Lan
giewicza 1/2.

Auto-Komfort BIS, któr y
działa w Oławie przy
ul. Łagodnej 16.
MIRBAR z Widawy przy ul. Sieradzki

ej 37.

Jubileusz Abak‑Moto
Swoje 30‑lecie świętuje w tym roku sklep motoryzacyjny Abak‑Moto
z Katowic. Z tej okazji zaprezentowano nowe logo firmy, które ma
symbolizować ciągły rozwój oraz pasję do motoryzacji.
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profifelietony

V jak Volvo Amazon

Volvo Amazon to ikona szwedzkiego producenta, która w tym roku skończy 65 lat.

J

ego nazwa nawiązywała do Amazonek, legendarnych wojowniczek. Szybko została jednak zmieniona. Okazało się, że niemiecki
producent motocykli Kreidler zastrzegł już wcześniej nazwę Amazone dla
motorowerów, które właśnie trafiły na rynek. Firmy doszły do porozumienia, na
mocy którego Volvo mogło stosować nazwę Amazon na rynku skandynawskim.
Na innych rynkach pojazd musiał używać
oznaczeń liczbowych (m.in. 120 i 130).
Za klasyczną linią auta stoi Jan Wilsgaard.
W swojej pracy inspirował się amerykańskimi pojazdami z lat 50. oraz wzornictwem
aut włoskich i brytyjskich. Ta ciekawostka jest o tyle intrygująca, że w momencie
debiutu Amazona stylista miał zaledwie
26 lat. Projekt nadwozia Volvo Amazon stał
się dla niego początkiem 40-letniej współpracy ze szwedzką marką.
Na samym początku Volvo Amazon dostępne było w wersji czterodrzwiowej. Wóz
miał 4-cylindrową jednostkę o pojemności 1,6 litra, która generowała 60 KM. Silnik współpracował z 3-stopniową skrzynią
biegów. W 1958 roku Volvo wprowadziło
dwugaźnikowy silnik i 4-stopniową skrzy-

nię biegów (model 122S). Samochód zyskał większą moc, co przełożyło się na jego sporą popularność.
W 1961 roku zadebiutował dwudrzwiowy
model – P 130, a rok później kombi o oznaczeniu P 220. Co ciekawe, istniał plan wrzucenia do Volvo silnika V8 i nawet powstało pieć prototypów z tego typu jednostką.
Ostatecznie z pomysłu się wycofano, uznając, że V8 do Amazona po prostu nie pasuje. Auto jednak nieźle radziło sobie zarówno na torze wyścigowym, jak i w rajdach.
W 1965 roku kierowca testowy Volvo, Carl-Magnus Skogh, wygrał nim słynny Rajd
Akropolu.
Volvo Amazon pełne było innowacyjnych jak na swoje czasy rozwiązań. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa opatentowane przez Volvo w 1959 roku stały się
od razu standardem w Amazonie. Do wnętrza trafiły zagłówki przednich siedzeń
i łamana kolumna kierownicy. Na pokładzie znalazła się podgrzewana tylna szyba w opcji. W 1968 roku pojazd został też
wyposażony w dwuobwodowy układ hamulcowy. Jeśli zawodził jeden z układów,
nadal były hamowane obydwa koła przednie i jedno tylne – z siłą 80 proc. W kon-

kurencyjnych pojazdach system blokował dwa koła po przekątnej. Wszystkie
te nowoczesne patenty przyczyniły się
do ugruntowania pozycji Volvo w świecie jako producenta bezpiecznych i niezawodnych pojazdów.
Z Volvo Amazon wiąże się jedna z najciekawszych kreacji reklamowych w historii.
W latach 60. Amil Gargano z agencji z Nowego Jorku w jednym z klipów pokazał
Amazona jako pojazd, który poradzi sobie w każdych warunkach. Film opatrzył
zwięzłym hasłem: „Drive it like you hate it.
Cheaper than psychiatry” („Możesz go prowadzić tak, jakbyś go nienawidził. Wyjdzie
taniej niż psychiatra”). Dzisiaj tego typu
slogan byłby zbyt kontrowersyjny.
Łącznie w latach 1956–1970 wyprodukowano 667 323 sztuki modelu Amazon
(w tym 359 917 wersji dwudrzwiowej). Volvo twierdzi, że około 8 proc. aut z ponad
297 tys. pojazdów sprzedanych w Szwecji nadal jest sprawnych i porusza się po
drogach.

Marcin Szostak
felietonista ProfiAuto

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

29 lat doświadczenia
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profifelietony
motoryzacja na prąd

Elektryk w serwisie
Europejczykom zostanie narzucona motoryzacja na prąd z wszystkimi jej ułomnościami. Kto i za ile będzie to obsługiwał? Tego chyba nie wie nawet czarodziej
ze szklaną kulą.

P

onad połowę sprzedanych
w zeszłym roku samochodów
w Norwegii stanowiły pojazdy
elektryczne. Trudno się dziwić –
to bogaty kraj, w którym dotacje do pojazdów na prąd są tak duże, że
elektryczny Volkswagen ID. jest tańszy
od Golfa z silnikiem spalinowym.
Tymczasem same naprawy są już wyjęte spod płaszczyka dofinansowań. Wolnorynkowa cena zarówno kierowców, jak
i ubezpieczycieli zwala z nóg. Ci drudzy
przy najmniejszym uszkodzeniu stwierdzają szkodę całkowitą, ponieważ reperowanie
pękniętego zderzaka nie jest ekonomicznie
uzasadnione. Tym sposobem prawie nowe
pojazdy z bateriami w podwoziu lądują na
szrocie – ot, skandynawska wizja ekologii,
a oni się przecież na niej znają.

Jak to wygląda w praktyce?

rzutuje to aż tak bardzo na ponadprzeciętne koszty.
Z kolei procedura, jaką producent przewidział na usunięcie awarii, już owszem.
Z racji tego, że osłona zapewne różni się
od osłon stosowanych w samochodach
spalinowych, znacząca jest tutaj zastosowana technologia samej naprawy. Spawać przy akumulatorach nie wolno, tak
więc w grę wchodzi wymiana. Osłona jest
uszczelniona specjalną pastą – jej koszt
to bagatela 56,5 tys. zł. I zapewne silikon
z Castoramy tematu nie załatwi, choć tego nie jesteśmy pewni. Za cenę ekstrapasty możemy mieć już nieźle wyposażoną
Dacię Duster albo BMW M3 z 2014 w pakiecie Performance.
Tymczasem norweskie ASO przy okazji
informuje właściciela, że nie jest pewne,
czy przypadkiem nie doszło do uszkodzenia samej baterii. Wówczas koszt wymiany ogniw zwiększyłby ostateczną sumę
naprawy. Na szczęście przezorny zawsze
ubezpieczony, tak więc tym razem koszt
naprawy pokryje ubezpieczyciel. Nie wiemy jednak, co ze zniżkami.

Do norweskiego serwisu podjechał właściciel Jaguara i-Pace. Serwisant w osłonie akumulatora dostrzegł niewielki otwór. ASO robotę oszacowało na koszt od
146 tys. zł do 155 tys. zł. Za nowy samochód salon życzy sobie prawie 330 tys. zł.
W Polsce pewnie Czesiu z Mirkiem posklejaliby otwór za przysłowiowe „dziękuję”,
lecz nie w Norwegii – tam musi być drogo. Ale czy kraj ma tutaj w ogóle jakieś Średnia cena używanego samochodu
znaczenie? Pewnie trochę tak, choć nie w Polsce to ok. 22 tys. zł. Badania pokazują,

Ale czy jesteśmy gotowi
na taką motoryzację?

że szukamy samochodów prostych konstrukcyjnie, najlepiej bez turbosprężarki.
Nie dlatego, że nie lubimy, gdy motor ciągnie od dołu, ale zdajemy sobie sprawę, że
takie przyjemności kosztują.
Tymczasem od 2025 r. obowiązywać ma
u nas norma Euro7. Emisja CO2 silnika spalinowego ma być ograniczona z 95 g/km
do 30 g/km, a tlenku azotu do 30 g/km.
Obecnie mała Toyota Yaris Hybrid emituje do atmosfery w cyklu mieszanym 79 g/
km CO2, co uważane jest za technologiczne osiągnięcie, poniżej którego trudno inżynierom zejść.
Tak więc nie łudźmy się. Europejczykom zostanie narzucona motoryzacja na
prąd z wszystkimi jej ułomnościami. Kto
i za ile będzie to obsługiwał? Tego chyba
nie wie nawet czarodziej ze szklaną kulą. Miejmy nadzieję, że norweski przypadek to był precedens i nie okaże się regułą,
bo wówczas spełnią się wyśnione oczekiwania ekologów – wszyscy korzystać będziemy z transportu publicznego. A może właśnie o to chodzi?!

HybriTech® – nowa
technologia polskiego
producenta klocków
hamulcowych
Z uwagi na stale rosnące wymagania stawiane producentom
okładzin ciernych materiał stosowany do ich produkcji ulega
ciągłym modyfikacjom. Samochodom oferowanym przez
koncerny co roku przybywa koni mechanicznych, nawet gdy
downsizing jest już nieodzownym elementem przy projektowaniu nowych jednostek napędowych. Skutkuje to naturalnym wzrostem oczekiwań co do układu hamulcowego, który
musi równie skutecznie auto wyhamowywać. Firma TOMEX

Hamulce wprowadziła w ostatnim czasie kolejną modyfikację do swojej produkcji – technologię HybriTech®. Jest to
wysokowydajna metoda hybrydowego prasowania klocków
hamulcowych do samochodów osobowych, polegająca na
stosowaniu podczas jednego cyklu prasowania dwóch faz:
– faza 1, prasowanie w temperaturze otoczenia,
– faza 2, prasowanie na gorąco w temperaturze 200°C.

Maciej Szlichting – kierownik DBiR TOMEX Hamulce
Kluczowym elementem technologii HybriTech® jest zastosowanie „premiksu” na bazie lepiszcza elastomerowego, który odgrywa istotną rolę proadhezyjnych oddziaływań pomiędzy matrycą a napełniaczami, zwiększając opory ruchu
w węźle tarcia. Skutkuje to mniejszym fadingiem temperaturowym, czyli zachowaniem skuteczności hamowania także w wysokiej temperaturze. Ponadto poprawia właściwości
tłumiące kompozytu, wpływając na składową histerezyjną siły tarcia (zmniejsza piski występujące podczas hamowania).

Adam Lehnort
ekspert ProfiAuto

Zawarta w nowym materiale wełna stalowa zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i chroni klocki przed przegrzaniem. Dodatek przedmieszki kauczukowej do żywicznej matrycy pomaga osiągnąć wymaganą elastyczność, bez
której optymalne dopasowanie się powierzchni klocka do
geometrii tarczy hamulcowej byłoby niemożliwe. Wyważona kombinacja cząstek ciernych o różnych klasach twardości i rozmiarach, w kombinacji ze smarami stałymi, stanowi
doskonałą równowagę skuteczności hamowania i komfortu
jazdy. Wdrożony ulepszony materiał cierny bardzo oszczędnie wykorzystuje energię tarcia przez cały okres użytkowania klocków hamulcowych.
Wśród zalet klocków hamulcowych TOMEX można wymienić
m.in. zdolność do pochłaniania znacznych energii, co zapewnia im trwałość i stabilny, wysoki współczynnik tarcia. Ponadto
materiał cierny produkowany w technologii Hybritech® charakteryzuje się wyższą ściśliwością, co skutkuje tym, iż klocki
hamulcowe wyprodukowane w oparciu o przedmieszkę kauczukową są bardziej odporne na zużycie, a pylenie klocków
zostało ograniczone do minimum, dzięki czemu kierowcy będą jeszcze dłużej cieszyć się czystymi felgami.
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Skręć w prawo
Może nie wszyscy kojarzą
nazwisko, ale głos nakazujący
„skręć w prawo” znają
miliony Polaków. Jarosław
Juszkiewicz od 2007 roku
był głosem Google Maps.
22 maja 2020 roku został
zastąpiony syntezatorem
mowy znanym z Asystenta
Google. Jednak po protestach
użytkowników Google wrócił
do nawigacji po… tygodniu.
Ale Juszkiewicz ma także
imponujący dorobek
dziennikarski. Od 1991 roku
jest dziennikarzem Polskiego
Radia Katowice, w latach
1992–1998 współpracował
z Sekcją Polską BBC.
Jest autorem radiowych
audycji dokumentalnych
i edukacyjnych, w latach
2006–2017 był wykładowcą na
Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego oraz
Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Katowicach. Jest
właścicielem studia
lektorskiego Polish Voices.
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Jarosław Juszkiewicz

1. Idealny samochód powinien mieć…
elektryczny napęd, który jednocześnie nie wymagałby ode mnie zbyt częstego i długiego
ładowania. Zalety napędu elektrycznego są dla mnie niepodważalne. Miałem kiedyś okazję przejechać się (choć krótko) takim autem i przyspieszenia są … hmmm… uzależniające.
2. Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłbym sobie w samochodzie, to…
chyba już sobie pozwoliłem i jest to przeszklony, odsuwany dach. Nie wiedziałem, że sprawi
mi on tyle radości. No, może poza jednym razem, kiedy otworzyłem go na parkingu w zimie, gdy leżało na nim 10 centymetrów śnieżnego puchu. Tak – za kołnierz też mi wpadło.
3. W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry…
wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda. Dlatego jeżdżę automatem. Bardzo doceniam też
system AppleCar, bo informacje wyświetlane w jednym miejscu sprawiają, że czuję się bezpieczniej. No i kocham przyspieszenie.
4. Mój pierwszy samochód to był…
oczywiście maluch. Jeden z ostatnich z produkowanych już nie jako Fiat 126p, tylko właśnie jako „maluch”. Dramat. Znajomi śmiali się ze mnie, że jeżdżę produktem bardzo ekologicznym, bo każdego dnia ulegał coraz większej biodegradacji. W końcu fotel zapadł się
w podłogę i musiałem się „malucha” pozbyć. Nie tęsknię za nim i dziękuję niebiosom, że nigdy nie miałem w nim poważniejszego wypadku.
5. Obecnie jeżdżę samochodem…
marki Kia Sportage w wersji prawie GT. Nie mam manetek zmiany skrzyni biegów i chłodzonych foteli. Można bez tego przeżyć.
6. Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to…
nie będę chyba specjalnie oryginalny. Moim marzeniem jest Mercedes klasy G. W jego
kanciastości jest zawarta jakaś magia, której nie potrafię zdefiniować. A może po prostu
tęsknię za dzieciństwem, gdy bawiłem się kanciastymi resorówkami? Chociaż Porsche 911
Carrera również nie wyrzuciłbym z garażu…
7. W samochodzie słucham muzyki…
elektronicznej. Ale klasycznej elektronicznej, która dziś nazywana jest ambientem. Moi
ulubieni wykonawcy to Carbon Based Lifeforms, Biosphere czy Brian Eno. Ale słucham
tego rodzaju muzyki tylko wtedy, gdy jadę sam. Żona natychmiast przełącza się na U2.
8. Największa wada samochodu to…
fakt, że głównie wozimy siebie i… powietrze. Wyprawy rodzinne nie są takie częste, więc
często wozimy się do pracy w pojedynkę, co jest dla mnie strasznym marnowaniem energii
i jest po prostu nieekologiczne. Szkoda, że tak popularna na Zachodzie idea car sharingu
nie jest u nas jakoś specjalnie widoczna na ulicach.
www.profiauto.pl

9. Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to…
zdecydowanie Włochy. Oczywiście nie licząc miast, gdzie na drogach trwa nieustająca wojna, w której każda broń jest dozwolona i każdy walczy o przeżycie. Ale włoskie drogi, w większości bardzo dobrze utrzymane, ich system autostrad i te
widoki zawsze mnie ciągną na południe Europy.
10. Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie…
oczywiście jest związana z nawigacją. Kiedyś, wracając z imprezy Uberem, postanowiłem zrobić psikusa kierowcy i w momencie, gdy podjeżdżaliśmy pod mój dom, powiedziałem nawigacyjnym głosem: „miejsce docelowe jest po lewej stronie”.
Tak się złożyło, że w dokładnie tym samym momencie tę samą frazę wypowiedziało Google Maps w smartfonie pana kierowcy. Facet zdębiał, ale udał, że nic nie zauważył. Potem ruszył z piskiem opon.
Jarosław Juszkiewicz
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Bohaterowie pod maską – cewki
i świece zapłonowe Bosch
10 faktów o świecy zapłonowej
Czy wiesz, że…?

1. Bosch ma ponad 120 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji świec zapłonowych.
2. Od 1970 r. Bosch wspiera zespół Porsche w Motorsporcie.
3. Pierwsza świeca zapłonowa ważyła ok. 290 g i miała średnicę gwintu M18, a obecnie produkowane
świece ważą poniżej 40 g i mają gwint o rozmiarze M12 lub M10.
Pierwszy wysokonapięciowy układ zapłonowy Bosch
(1902 r.)
Do prawidłowej pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym niezbędna jest odpowiednia energia do zainicjowania
spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Dostarczana jest
ona przez iskrę wytwarzaną przez świece zapłonowe, do których trafia dzięki cewkom zapłonowym.

Świece

Warunki występujące pod maską silnika stawiają świecy zapłonowej wiele szczególnych wymagań. Należą do nich:
• odporność elektryczna: wytrzymanie wysokich napięć
przekraczających 45 000 woltów
• odporność mechaniczna: odpowiednia szczelność połączeń głowicy przy występujących ciśnieniach do 140 bar
• odporność termiczna: utrzymanie właściwej temperatury pracy nawet przy jej gwałtownych i ekstremalnych zmianach
• odporność chemiczna: na zachodzące procesy chemiczne w komorze spalania oraz agresywne składniki zawarte w paliwie
Świece zapłonowe firmy Bosch doskonale radzą sobie ze
wszystkimi wymaganiami, które są im stawiane.

4. Świece zapłonowe stosowane w motorsporcie (F1)
ważą ok. 20 g, zawierają metale szlachetne i są wyposażone w gwint o rozmiarze M8.
5. Nowoczesny ceramiczny izolator świecy zapłonowej Boscha jest tak twardy jak stal.
6. Żywotność świetlówki energooszczędnej jest przewidziana na ok. 50000 włączeń, a żywotność świecy zapłonowej Boscha na ok. 150 milionów iskier.
7. Ciśnienie podczas produkcji obudowy świecy zapłonowej jest równe ciśnieniu wywieranemu na łódź
podwodną na głębokości 200 metrów.

SUKCES

Cewki

Pierwszy układ zapłonowy niskonapięciowy zaprezentowany
został przez Boscha w 1887 r. Jednak dopiero w 1902 r. Bosch
jako pionier zaprezentował układ zapłonowy wysokonapięciowy. Zasada działania obecnych cewek jest identyczna jak
ponad 100 lat temu. Dzięki dwóm uzwojeniom
• pierwotnemu składającemu się z 250 do 400 zwojów drutu miedzianego o średnicy około 0,5 mm
• wtórnemu mającemu od 20 000 do 26 000 zwojów drutu miedzianego o średnicy do 0,2 mm
uzyskuje się wysokie napięcie sięgające do 45 kV bez obciążenia cewki. W cewkach konwencjonalnych podczas przeskoku iskry spada do ok. 20–24 kV. W najnowszych cewkach
pojedynczych montowanych bezpośrednio na świece iskrowe napięcie podczas wyładowania sięga 10–13 kV. Napięcie
to przy prędkości obrotowej silnika 6000 pojawia się 200 razy w każdej sekundzie, co oznacza, że czas na naładowanie
oraz rozładownie cewki to zaledwie 5 ms.
Bosch w swojej ofercie posiada wszystkie
typy cewek (konwencjonalne, pojedyncze lub zintegrowane w listwy zapłonowe oraz dwu- lub czterobiegunowe).

8. Od 1983 r. Bosch stosuje w elektrodach stopy platynowe w produkcji seryjnej. Ta technologia była użyta
pierwszy raz w 1970 r. w wyścigowym Porsche 917,
biorącym udział w rajdzie Le Mans. Udział ten zakończył się pełnym sukcesem i wygraną zawodów.
9. Do produkcji świec zapłonowych zużyto więcej
platyny, niż rocznie zużywa jej europejski przemysł jubilerski.
10. Świeca zapłonowa w silniku czterosuwowym generuje iskry nawet ok. 60 razy na sekundę. Daje to od
ok. 150 iskier na minutę przy rozruchu do ok. 3500
iskier na minutę przy 7000 tys. obrotów/min.

Inspiruje nas

Odwiedź nas na: www.motobosch.pl

Z toru
wyścigowego
na drogi i autostrady
motobosch.pl
Wybierz cewki
i świece zapłonowe
od specjalisty
w dziedzinie układu
zapłonowego
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PROFIAKTUALNOŚCI
Samochody elektryczne

Jazda za darmo?

Polscy kierowcy, poszukując nowych samochodów, coraz częściej rozważają zakup
pojazdów elektrycznych. Podróż tym środkiem transportu jest obecnie cztery razy tańsza
niż w przypadku samochodów z silnikiem benzynowym. Przy wykorzystaniu energii
elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej może wkrótce stać się darmowa, choć
w finalnym „kosztorysie” warto także uwzględnić pewne minusy związane z posiadaniem
pojazdów elektrycznych – zwracają uwagę eksperci ogólnopolskiej sieci ProfiAuto.

K

ierowcy pokonują codziennie
dziesiątki kilometrów; według
statystyk miesięcznie wydajemy na paliwo prawie 400 zł.
Jest to znaczna kwota. Posiadacze samochodów elektrycznych mogą
jeździć taniej, a w połączeniu z instalacją
fotowoltaiczną, po spełnieniu pewnych
warunków, podróżować niemal za darmo. Na finalne koszty utrzymania takiego pojazdu wpływa jednak nie tylko to,
gdzie go ładujemy. Warto pamiętać o takich aspektach jak wysokie koszty nowych
baterii i części, brak niezależnego rynku
serwisującego czy ewentualna konieczność ograniczenia udogodnień podnoszących komfort jazdy.

potrzeby ogrzewania, bieżącego zasilania sprzętów w domu lub do ładowania samochodu elektrycznego. Chociaż
koszty takiej instalacji nie są małe, z pewnością inwestycja w to rozwiązanie przynosi wiele korzyści – nie tylko dla środowiska, ale z czasem również dla portfela.
Bazując na najpopularniejszym samochodzie elektrycznym w Polsce, którym jest
Nissan Leaf z akumulatorem o pojemności 62 KWh zużywający ok. 185 Wh/km,
możemy dobrać instalację, która zapewni
nam darmową podróż. Przy średnim rocznym przebiegu na poziomie 10 tys. km samochód elektryczny będzie potrzebował
około 1850 KWh. W tym przypadku wystarczający będzie zestaw fotowoltaiczny
o mocy 3 kWp – koszt najtańszej instalacji
o takiej mocy to ok. 14 tys. zł. Przy obecnych cenach paliwa przekraczających 5 zł
Coraz więcej gospodarstw domowych i samochodzie spalającym średnio 7 l benkorzysta z instalacji fotowoltaicznych, zyny na 100 km roczne wydatki na paliprodukując energię elektryczną np. na wo to prawie 4 tys. zł.

— W porównaniu z kosztem instalacji
fotowoltaicznej korzystanie z odnawialnych źródeł energii zwróci się po upływie
3,5 roku, po których koszt jazdy elektrykiem będzie praktycznie darmowy – pod
warunkiem, że w przyszłości rządzący nie
wprowadzą jakiejś formy podatku od kilometrów pokonanych na prądzie. To prawdopodobne, ponieważ przy upowszechnieniu się takiej formy transportu budżet
państwa straciłby sporo wpływów z podatków, które obecnie są w cenie paliwa –
mówi Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

Popularność fotowoltaiki

Gospodarstwa domowe, które nie posiadają instalacji fotowoltaicznej, są również w stanie generować oszczędności
przy korzystaniu z samochodu elektrycznego. Osoby pokonujące codziennie tę

Domowe gniazdko
źródłem oszczędności

samą, przewidywalną i w miarę krótką
trasę, np. do pracy, nie muszą każdorazowo myśleć o ładowaniu akumulatora
w pełni. W takiej sytuacji dobrze sprawdzi się energia z gniazdka domowego
o standardowym napięciu 230 V. Chociaż
w przypadku akumulatora wspomnianego Nissana Leaf o pojemności 62 kWh naładowanie „do pełna” może trwać nawet
ponad 30 godzin, to dla miejskich kierowców doładowywanie samochodu nocą będzie najprawdopodobniej wystarczające.
Dodatkowo koszty takiego rozwiązania
wahają się od 8 do 10 zł za przejechanie
100 km, co w ujęciu rocznym daje wynik
w granicach 800–1000 zł.

szybsze ładowanie to także wyższe koszty. Również znalezienie stacji ładowania
nie zawsze jest prostą sprawą. Polska jest
wciąż w początkowej fazie uzupełniania infrastruktury o tego typu punkty, a koszty
ładowania u obecnych operatorów to znacząca pozycja w budżecie użytkowników
pojazdów elektrycznych. Koszt w przeliczeniu na 100 km może nawet trzykrotnie przekraczać ten w warunkach domowych. Na finalną cenę wpływ ma również
opłata postojowa, której wysokość zależy
od tego, jak długo ładowane auto zajmuje
miejsce parkingowe. W zależności od operatora stacji ładowania ceny za 1 KWh wahają się od 1 do nawet 2 zł. Wówczas przejechanie 100 km może kosztować kierowcę
— Często posiadacze własnej „stacji ła- od 20 do nawet 40 zł.
dowania” korzystają również z taryfy nocnej, która pozwala im na znalezienie do— Dlatego przed kupnem elektryczdatkowych oszczędności, sprawiając przy nego samochodu warto rozeznać, jak
tym, że elektryk jest jeszcze tańszy w eks- wyglądają możliwości ładowania i ceny
ploatacji, a koszty ładowania maleją pra- w najbliższej okolicy lub w miejscach, do
wie o 50 proc. – dodaje Adam Lehnort, eks- których planujemy częściej podróżować.
pert ProfiAuto.
Pamiętajmy również, że im większy samochód elektryczny, tym większa pojemność
energetyczna baterii. Koszty podróży takim zestawem z autostradowymi prędkościami z wykorzystaniem szybkich ładowarek mogą się zrównoważyć z kosztami
Zdecydowana większość kierowców, któ- paliwa, a nawet przewyższyć ich cenę –
rzy mieszkają w zabudowie wielorodzin- radzi ekspert ProfiAuto.
nej, zmuszona jest do korzystania ze stacji ładowania. Ładowarki z dostępem do
prądu stałego z mocą od 25 do nawet 150
kW są w stanie uzupełnić baterię do satysfakcjonującego poziomu w zaledwie 25
minut. W tym czasie możemy wypocząć, Chociaż popularność elektryków rośprzeczytać gazetę lub coś zjeść. Niestety, nie, to w Polsce mamy ich wciąż niewiele

Stacje ładowania –
szybciej, ale drożej

Wyzwania
elektromobilności

– obecnie można mówić o niemal 11 tys. samochodów w pełni elektrycznych. W wielu przypadkach ceny nowych samochodów nie są przystępne dla przeciętnego
Kowalskiego. Ratunkiem może być rynek
wtórny i samochody sprowadzane z zagranicy, jednak i w tym przypadku ceny
są wciąż wysokie. Dodatkowo należy pamiętać, że bateria w trakcie eksploatacji
traci pojemność i w przypadku kilkuletnich aut akumulatory wkrótce będą wymagały wymiany. To moment, w którym
samochody elektryczne mogą wiele stracić, także w oczach zwolenników ekologicznych rozwiązań.
Średnia żywotność baterii to dziewięć
lat, po ich upływie akumulator nie generuje wystarczającej mocy i nie nadaje się
do zastosowań motoryzacyjnych. Należy
to uwzględnić w finalnym „kosztorysie”, bo
wymiana tego elementu mocno obciąży
budżet. Często sięga kwoty kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Kosztownym problemem
mogą się okazać również części zamienne,
których dostępność bywa bardzo ograniczona, a poza ASO są wręcz niemożliwe do
zdobycia. Samochodu elektrycznego dotyczą w większości te same problemy, co
samochodu z silnikiem spalinowym – korozja, wyeksploatowane podzespoły czy
wymiana części w wyniku np. kolizji. Tymczasem, poza sieciami dealerskimi, serwis
pojazdów na prąd w zasadzie nie istnieje.
Podstawowymi narzędziami do obsługi
takiego auta są miernik, oscyloskop, ale
też wiedza, doświadczenie i uprawnienia
elektryczne serwisanta oraz, ze względu
na olbrzymie natężenie prądu, odpowiednio przygotowane stanowisko pracy. Niezależne serwisy naprawiające tradycyjne
samochody posiadają prężnie działające
wsparcie w postaci sieci dystrybutorów
części zamiennych. W przypadku pojazdów elektrycznych takiego rynku brak.
— Kolejnym ważnym aspektem jest
możliwość faktycznego korzystania z udogodnień samochodu elektrycznego. Klimatyzacja, systemy audio, jak i podgrzewane fotele mogą znacznie ograniczyć
zasięg takiego auta. Czasem będzie to zatem wybór między komfortem a ekonomią. Trzeba brać także pod uwagę występowanie skrajnych temperatur w sezonie
letnim i zimowym, które wpływają na stan
baterii i poziom naładowania. Elektromobilność jest zatem decyzją, którą trzeba
dobrze przemyśleć, ponieważ jak każde
rozwiązanie posiada swoje plusy i minusy – uzupełnia Adam Lehnort.
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ELEKTRYKI W POLSCE

Niemal każdy producent motoryzacyjny posiada
już w swojej ofercie auto z napędem elektrycznym,
a jeśli nie, to zamierza to w najbliższym czasie zmienić.
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Tak naprawdę nie ma wyjścia. Elektryfikacja na świecie
staje się koniecznością wobec rygorystycznych norm emisji
spalin oraz zmieniających się oczekiwań klientów.
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T

ych przybywa również w Polsce,
choć nie można jeszcze mówić
o jakiejś rewolucji. Potencjalnych nabywców przed zakupem nadal powstrzymuje ograniczona infrastruktura ładowania i brak
realnego programu dopłat czy wsparcia
dla firm. Istotnym buforem jest również
cena. Liczby jednak nie kłamią. W minionym roku w naszym kraju zarejestrowano
blisko 10 tys. takich pojazdów. W tym roku
będzie ich z pewnością więcej, na co wpływa też powiększająca się oferta ze strony
producentów.

Dacia Spring – od 76900 zł
Kompaktowe wymiary i niska cena
Prawdziwa nowość na naszym rynku i zarazem budżetowa opcja, by stać się właścicielem pojazdu na prąd. Trzeba jednak być
świadomym jednego – za niską ceną idzie
dość spartańskie wnętrze, słaba jakość materiałów oraz kiepskie wygłuszenie.
Dacia Spring ma silnik elektryczny
o mocy 44 KM. Zestaw akumulatorów
o pojemności 26,8 kWh zapewnia zasięg
maksymalny 225 km. W cyklu miejskim,
uwzględniając odzyskiwanie energii, przejedziemy w teorii do 305 km.
Elektryka można ładować za pomocą gniazda domowego (2,3 kW 14 godz.),
gniazda AC (3,7 kW 8,5 godz.), WallBoxa AC

(7,4 kW 5 godz.) i szybkiej ładowarki prądu stałego (30 kW 1,5 godz.). W tej ostatniej opcji, by napełnić baterie do poziomu 80 proc., wystarczy niecała godzina.

Nissan Leaf – od 123900 zł
Przestronne wnętrze i duży zasięg
Nissan Leaf to obecnie najpopularniejsze
auto elektryczne na polskich drogach. Do
końca 2020 roku zarejestrowano 1795 egzemplarzy.
Japoński elektryk dostępny jest w dwóch
wersjach: bazowej z akumulatorem 40 kWh
i zasięgiem do 270 km i wariancie e+ z baterią 62 kWh i możliwością pokonania na jed-

nym ładowaniu nawet 385 km. Ten pierwszy posiada silnik o mocy 150 KM i odznacza
się przyspieszeniem do setki na poziomie
7,9 s. W drugiej opcji mamy 270-konną jednostkę i przyspieszenie o sekundę lepsze.
Szybka ładowarka 50 kW pozwala naładować mniejszą baterię od 20 do 80 proc.
w niecałą godzinę i większą – w ok. 90 min.
Zastosowanie pokładowej ładowarki
6,6 kW to co najmniej 7,5 godz. oczekiwania na pełne naładowanie w przypadku
akumulatora 40 kWh i 8,5 godz., gdy dysponujemy mocniejszą wersją. Ładowanie z domowego gniazdka wymaga sporej cierpliwości, bo zajmuje odpowiednio
21 i 32 godz.

Renault Zoe – od 124900 zł
Pojemny bagażnik (338 l) i dobre
wyciszenie
Renault Zoe zadebiutował na polskim rynku w 2014 roku. Pierwsza generacja miała akumulator o pojemności 22 kWh i była
w stanie pokonać 200 km. Najnowsza wersja ma akumulator o pojemności 52 kWh
i odznacza się zasięgiem 395 km. Ładowanie z domowego gniazdka 230 V zajmuje
ponad 24 godz. Ładowarka wallbox o mocy 7,4 lub 11 kW pozwala ruszyć w dalszą
drogę po odpowiednio 8,5 lub 6 godz. Ładowanie prądem zmiennym o mocy 22 kW
zajmuje 3 godz. Z kolei skorzystanie z szybkiej ładowarki 50 kW sprawi, że napełnienie baterii jest kwestią 1,5 godz.
Renault Zoe nie należy do najtańszych
elektryków, nie przeszkodziło to jednak,
by dominował od lat na europejskiej liście
elektrycznych bestsellerów. Wspomniane
na początku zalety z pewnością się do popularności Zoe przyczyniają. Wersja bazowa One z silnikiem o mocy 110 KM zaczyna się od 124 900 zł. Optymalna 135-konna
odmiana Zen kosztuje 147 400 zł. Wersja
Intens to wydatek 152 400 zł.

auto, które pozwoli wyróżnić się w miejskiej aglomeracji. Jej prostą konstrukcję
i przejrzystą stylistykę doceniono w konkursie Red Dot Design Awards główną nagrodą.
Na polskim rynku Honda e dostępna jest
w dwóch wersjach: Base (136 KM) i Advance (154 KM). Obydwie występują z automatyczną przekładnią, która przenosi napęd
na tylne koła. Zasięg w słabszym wariancie w teorii wynosi 220 km. Nieco mniej, bo
210 km, pokonamy w mocniejszej odmianie. Auto można ładować prądem stałym
z maksymalną mocą 100 kW. Szybka łado-

warka 50 kW umożliwia napełnienie baterii do 80 proc. w 30 min. Ładowanie z mocą 6,6 kW zajmuje ponad 4 godz., a z mocą
4,6 kW – 7 godz. Najbardziej czasochłonne jest ładowanie z domowego gniazdka – to 19 godz.
Za oryginalny wygląd Hondy e i całą masę gadżetów na pokładzie, m.in. cyfrowe
lusterka czy dodatkową kamerę na dachu, trzeba słono zapłacić. Cena startuje
od 155 200 zł za słabszą wersję i 168 200 zł
za wariant mocniejszy i lepiej wyposażony. Niestety, niewielki zasięg jest jego największą słabością.

Honda e – od 155200 zł
Nowoczesna technologia
i prototypowy wygląd oraz niewielki
zasięg
Honda e zwiastuje elektryczną przyszłość
japońskiej marki, jednocześnie składając
hołd wobec pierwszej generacji Civica. To
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Fiat 500 Electric –
od 99500 zł

Wyrazisty styl i dopracowane wnętrze
w bogatszych wariantach
Fiat 500 w wersji elektrycznej powstał na
nowej platformie i jest szerszy i dłuższy od
benzynowej wersji o 60 mm. Nadal jednak
jego długość nie przekracza 4 m. To wręcz
idealne wymiary do miasta, w którym stylistyka auta nie pozostanie niezauważona.
Najtańsza odmiana ma 95-konny silnik,
który zasila akumulator o pojemności 23,8
kWh. Jego ładowanie odbywa się z maksymalną mocą 50 kW. Na pełnej baterii
można pokonać do 190 km według cyklu
WLTP. Na luksusy w tej wersji nie ma jednak co liczyć. Na wyposażeniu znajdziemy m.in. klimatyzację manualną, bezkluczykowy dostęp, światła do jazdy dziennej
LED czy system rozpoznawania znaków
drogowych.
Na drugim biegunie znajduje się bogato
wyposażona i zachwycająca wzornictwem
wersja La Prima ze 118-konnym silnikiem
i akumulatorem o pojemności 42 kW. Zasięg 320 km, który oferuje, jest więcej niż
wystarczający w miejskich przestrzeniach.
Dzięki szybkiej ładowarce o mocy 85 kW
naładowanie elektryka do 80 proc. zajmuje 35 min. Dołączona w pakiecie ładowarka wallbox pozwoli napełnić baterie w domu w czasie ok. 6 godz. W zestawie jest
też kabel Mode 3 do ładowania na wyznaczonych publicznych stacjach. Jej cena zaczyna się od 155 500 zł.
prądem zmiennym AC z mocą 11 kW wymaga cierpliwości i przerwy w podróży
na ok. 7,5 godz. Cena mocniejszej wersji
startuje od 190 890 zł.
W tym roku w cenniku znajdzie się jeszcze najmocniejszy, 300-konny wariant ID.4
Przestronność w przyjemnym dla oka GTX. Wybierając tę wersję, trzeba się liczyć
ze spadkiem zasięgu – na jednym ładowaopakowaniu SUV-a i niezły zasięg
Volkswagen ID.4 bazuje na platformie mo- niu z tym samym akumulatorem o pojemdułowej MEB – tej samej, na której powstał ności 77 kWh pokonamy 480 km.
kompaktowy ID.3 oraz siostrzana Škoda
Enyaq. Oznacza to, że miejsca w środku
nie brakuje, a wysocy pasażerowie mają
zagwarantowany komfort podróżowania
na tylnej kanapie.
Bazowa wersja Pure wyposażona jest
w 170-konny silnik umieszczony przy tylnej osi i akumulator o pojemności 52 kWh,
który umożliwia pokonanie do 346 km.
Wariant Pro wyróżnia się większą mocą – ma 204 KM i pojemniejszy akumulator 77 kWh, jego zasięg to 523 km. Z kolei
maksymalna moc ładowania to 125 kW –
w tym wypadku napełnienie baterii od 5
do 80 proc. zajmuje 38 min. Ładowanie

Volkswagen ID.4 –
od 156390 zł
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Porsche Taycan –
od 389000 zł
Znakomite osiągi, jeszcze lepsze
właściwości jezdne i najwyższa cena
w zestawieniu
Porsche Taycan to najbardziej wyczekiwany samochód elektryczny ostatnich lat.
Jego premierę w 2019 roku z uwagą musieli śledzili przedstawiciele Tesli Motors
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BEZPIECZEŃST WO
NIE ZNA KOMPROMISU

– studium o niewyważeniu i awarii opon RUN FLAT
Współcześnie produkowane pojazdy to m.in. synonim coraz większych prędkości, przy uzyskiwaniu których nawet
niewielkie niewyważenie kół jezdnych powoduje powstanie
stosunkowo znacznych sił odśrodkowych. Stan techniczny całego układu jezdnego ma bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy samochodem, a koła są wszakże istotnym elementem układu jezdnego. Nie każdy ma tego
świadomość, przyjrzyjmy się zatem temu, na co powinniśmy
zwrócić szczególną uwagę.
Drganie kół, odgłos stukania w zawieszeniu, a przede wszystkim wygląd bieżnika; powstałe na oponach miseczkowate zużycia bieżnika, równomiernie rozmieszczone na obwodzie.
Wystąpienie tych objawów, w szczególności wibracji koła kierownicy, świadczy o znacznym już stopniu niewyważenia, co
w rezultacie może doprowadzić do zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Niebezpieczeństwo wynika z odciążania koła pod wpływem niewyważonej masy, powodując
chwilowe zmiany siły tarcia, co przede wszystkim w manewrach na zakręcie może doprowadzić do utraty przyczepności pojazdu i wypadku. Niewyważenie jest zjawiskiem szkodliwym dla pojazdu, zwiększa bowiem dynamiczne obciążenie
łożyska kół i zawieszenia, tym samym przyśpiesza amortyzację tych elementów. Błędy i nieprawidłowości w procesie
wyważania koła powstają często w wyniku niedokładnej produkcji opony i felgi koła, a co za tym idzie nierównomiernego zużywania się bieżnika. Nie ryzykujmy sytuacji pojawienia

się opisywanych tutaj symptomów, sprawdzajmy wyważe- yy pomiar niewyważenia dla obu płaszczyzn w jednym przenie kół w ramach okresowej kontroli stanu technicznego, ich biegu pomiarowym,
niewyważenie może powstać również w czasie eksploatacji. yy wyważenie kół, w których felga wykonana jest ze stopu
aluminiowego, i zastosowanie różnego systemu mocowania
Wyważanie polega na wyrównaniu w poszczególnych odcin- ciężarków wyważających,
kach obwodu koła mas, ma to na celu zlikwidowanie powstawania sił wytrącających koło z jednolitego ruchu obrotowego. yy zatrzymanie koła po wyhamowaniu dokładnie w takim
położeniu, aby miejsce niewyważenia znalazło się u góry
Zwróćmy uwagę na wyposażenie serwisu, w którym wymie(doskonale zauważamy to w modelu ATH W82),
niamy ogumienie, wśród wyważarek najbardziej rozpowszechnione są typy urządzeń z elektronicznym systemem pomiaro- yy realizację specjalnego programu optymalizacji, który ma
wym. Siły odśrodkowe wywołane masą niewyrównoważoną na celu dopasowanie najcięższego miejsca felgi z najlżejpowodują zmienne drgania podpory sprężystej. Za pomocą szym miejscem opony.
czujników piezoelektrycznych są one przetwarzane na impuls
elektryczny o częstotliwości proporcjonalnej do obrotów koła Co jako użytkownicy czterech kół powinniśmy jeszcze wziąć
i amplitudzie proporcjonalnej do niewyważenia. Takie właśnie pod uwagę, aby zachować bezpieczeństwo na drodze?
rozwiązania stosowane są w najnowszych modelach wywa- Spójrzmy na coraz bardziej popularne opony typu RUN FLAT;
żarek produkowanych przez naszą firmę ATH-Heinl, rozwią- w momencie, w którym spada nam ciśnienie w kole wyposażonym właśnie w tego typu oponę otrzymujemy o tym
zania te umożliwiają przede wszystkim:
fakcie komunikat z komputera pokładowego. Każdy samoyy uzyskanie wysokiej czułości układu pomiarowego, dokład- chód wyposażony w opony RUN FLAT musi mieć kontrolę
ność wskazań niewyważenia,
ciśnienia w ogumieniu, nasze koło w czasie jazdy, używayy zmniejszenie prędkości obrotowej wału wyważarki, dzięki jąc branżowego słownictwa, nieco „przysiada”, jednakże
czemu uległy skróceniu czas rozbiegu koła, czas pomiaru i czas opona z łatwością utrzymuje ciężar pojazdu dzięki części
wyhamowywania; zwiększa to również trwałość urządzenia, bocznej, która w oponie tego typu pozostaje wzmocniona.
yy prezentacja na tablicy wskaźników lokalizacji niewyważe- Dalsza podróż jest zatem możliwa, bez konieczności natychnia w sposób graficzny za pomocą wielu diod świetlnych lub miastowej wymiany koła, weźmy jednak pod uwagę, iż z tak
uszkodzonym kołem możemy poruszać się z prędkością do
wyświetlanie na dotykowym ekranie komputera,
80 km/h, co pozwala nam bezpiecznie dojechać do serwisu, aby usterkę naprawić. A co w sytuacji, kiedy docierając
na miejsce zauważamy, że ów serwis nie ma adekwatnego wyposażenia – odpowiedniego typu montażownicy, by
profesjonalnie i bez uszkodzeń zdemontować oponę typu
RUN FLAT lub zrobienie tego jest możliwe jedynie na naszą odpowiedzialność?
Obecnie na rynku pojawiło się sporo urządzeń do obsługi kół
z oponami typu RUN FLAT, urządzenia te poza nazwą własną
posiadają w nazewnictwie słowa „RUN FLAT”, lecz jest to tylko nazwa dodatkowej rolki, w którą dane urządzenie jest wyposażone. Nie ma to niestety nic wspólnego z obsługą opon
zgodnie z procedurą WDK, do takich zadań przystosowane
są dedykowane modele, np. ATH M72 wraz z ramieniem A34.
Chcąc zapewnić profesjonalną i kompleksową obsługę kół,
bądźmy rozsądni przy wyborze urządzeń do naszego serwisu. Pozostańmy również uważni i świadomi, oddając pojazd
do serwisu obsługującego nasze cztery koła, bezpieczeństwo nie zna kompromisu i powinniśmy je stawiać zawsze
na pierwszym miejscu.
www.ath-heinl.pl
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z konkurencyjnym modelem S. Dziś już
wiadomo, że pomysł wprowadzenia do
oferty takiego auta był strzałem w dziesiątkę. Podczas pierwszego roku sprzedaży
Taycan znalazł ponad 20 000 nabywców.
Do niedawna najtańszym elektrycznym
Porsche był Taycan 4S. Cena zaczynała się
od 457 000 zł. Poza tym wybór ograniczał
się jeszcze do Taycana Turbo (653 000 zł)
i Turbo S (794 000 zł). W ofercie pojawiła
się jednak wersja z napędem na tylną oś
(wcześniej dostępna w Chinach) i akumulatorem o pojemności 79,2 kWh, którą można kupić za niespełna 400 000 zł. Nazywa
się zwyczajnie Porsche Taycan i według
norm WLTP pokonamy nim ok. 430 km na
jednym ładowaniu. Zasięg można zwiększyć do 484 km, wybierając wersję z bateriami o pojemności 93,4 kWh (Performance Battery Plus).
Bazową wersję Taycana można ładować prądem o mocy 225 kW, a Performan- fanów marki – po pierwsze, bo SUV, po
ce Battery Plus – 275 kW. W optymalnych drugie – bez V8? Nie wszystkim ten powarunkach napełnienie akumulatorów do mysł przypadł do gustu.
poziomu 80 proc. zajmie niecałe 23 min.
Auto jest dostępne na rynku z napędem
na tylną oś lub na cztery koła. W obydwu
przypadkach na pokładzie może się znajdować akumulator o pojemności 75 lub
98 kWh.
Wersja podstawowa dysponuje mocą
Świetny zasięg, konkurencyjna cena, 269 KM i zasięgiem 440 km. W wariancie
o zwiększonym zasięgu możemy liczyć na
minimalistyczne wnętrze
Nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu 294 KM i nawet 610 km jazdy na jednym
Tesli Motors, która od kilku miesięcy ma ładowaniu. Odmiana z napędem na czteswój oficjalny salon w Warszawie. Ame- ry koła posiada już dwa silniki i aż trzy porykańska firma oferuje trzy pojazdy: Mo- ziomy mocy: od 269 po 351 KM z powiękdel S, Model X oraz najnowszy Model 3. szonym akumulatorem. W tym przypadku
Ten ostatni jest najmniejszym i najtańszym trzeba się liczyć z wydatkiem co najmniej
elektrykiem w gamie Tesli.
286 tys. zł.
Model 3 Standard Range Plus z napędem
na tylne koła o mocy 285 KM wyróżnia
się zasięgiem 448 km i sprintem do setki
w 5,6 s. Mocniejszą alternatywą jest wersja z dwusilnikowym napędem na wszystkie koła w cenie 244 990 zł. W zaktualizowanej wersji może pokonać nawet 614 km,
a jej osiągi to 4,4 s do setki i 233 km/h prędkości maksymalnej. Topową wersją pozostaje Model 3 Performance za 269 990 zł.
Między ładowaniami może przejechać nawet 567 km.

Tesla Model 3 –
od 199990 zł

Już jednak w bazowej odmianie Ford
Mach-e jest dobrze wyposażony. Ma 19-calowe felgi, projekcyjne reflektory LED, składane lusterka czy kamerę parkowania.
Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa
i komfortu obejmuje m.in. asystenta pasa ruchu, system ostrzegania pieszych czy
funkcję zapobiegającą kolizjom. Maksymalna moc ładowania to 150 kW.
Do wymagających skierowana jest odmiana Mach-E First Edition AWD 98 kWh,
bardzo bogato wyposażona i kosztująca
303 810 zł. Z kolei prawdziwe sportowe
emocje ma oferować limitowana wersja
Mach-E GT z ceną blisko 400 tys. zł.

Ford Mustang Mach-E –
od 216120 zł
Ciekawy wygląd, bogato wyposażone
wnętrze i duży zasięg jak na elektryka
Elektryczny Mustang zadebiutował pod
koniec 2019 roku, budząc skrajne reakcje
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NŠkoda Fabia
profiaktualności
ŠKODA

Serce układu klimatyzacji

Najważniejszym komponentem układu klimatyzacji samochodowej jest kompresor. Dzięki niemu
czynnik chłodniczy wraz z olejem są rozprowadzane po całym układzie. Branżowi specjaliści
mówią, że kompresor jest jak serce w krwioobiegu i jest to analogia całkowicie uzasadniona.
Kompresor klimatyzacji – funkcje
Zadaniem kompresora jest dystrybucja czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji. Jest ona realizowana za sprawą różnicy ciśnień. Kompresor zasysa czynnik w stanie gazowym z wylotu parownika, za sprawą kompresji zwiększa
jego ciśnienie i doprowadza do skraplacza, gdzie stan skupienia czynnika zmienia się z gazowego na płynny. Bardzo ważną funkcją kompresora jest również transport oleju w czynniku chłodniczym.
Budowa kompresora klimatyzacji

szarpnięcie i obniżenie obrotów silnika. Podobnie po wyłączeniu nawiewu można było odczuć zmniejszenie obciążenia jednostki. W przypadku nowszych konstrukcji efekt
ten nie jest już odczuwalny. Wszystko za sprawą ewolucji
kompresora. W skrócie można wyróżnić dwa główne rodzaje kompresorów z krzywką tarczową: ze stałą i zmienną wydajnością.

Im większe zapotrzebowanie na niską temperaturę, tym większa wydajność cylindra, a maksymalny kąt płyty odpowiada
maksymalnemu skokowi tłoka.

Położenie płyty oscylacyjnej kontrolowane jest przez zawór, ten
może być sterowany wewnętrznie z wykorzystaniem elementu wrażliwego na ciśnienie lub przez elektrozawór zewnętrzny – za pośrednictwem elektronicznego modułu sterująceW przypadku kompresorów o stałej wydajności płyta oscy- go (ECU). Kompresory sterowane zewnętrznie mają znacznie
lacyjna znajduje się pod takim samym kątem, niezależnie od lepszą kontrolę nad przemieszczaniem tłoka, a tym samym
warunków eksploatacji.
lepszą kontrolę temperatury.
port wysokiego ciśnienia (wylot)
port niskiego ciśnienia (wlot)

krzywka

obudowa

koło pasowe

owa

22 lata po premierze Škody Fabii marka przygotowała czwartą generację
popularnego pojazdu. Model bazuje na platformie MQB-A0 Grupy Volkswagen
i jest najbardziej przestronnym samochodem w swoim segmencie, oferującym
jeszcze lepsze funkcje zwiększające komfort oraz liczne zaawansowane systemy
bezpieczeństwa i wspomagania.

P

o raz pierwszy Škoda Fabia bazuje na platformie MQB-A0 Grupy Volkswagen, co pozwoliło na
powiększenie wnętrza. Teraz,
przy 4108 mm, nowa Fabia jest
znacznie dłuższa niż jej poprzedniczka.
Bagażnik, który przy 330 l już był największy w segmencie, zyskał dodatkowe 50 l.
Dzięki platformie MQB-A0 nowa Fabia może się pochwalić wieloma systemami wspomagającymi, które wcześniej
były zarezerwowane dla pojazdów klasy
premium. W połączeniu z jeszcze mocniejszym nadwoziem samochód zapew-

nia doskonałe bezpieczeństwo aktywne
i pasywne.
Emocjonujący design i regularne proporcje sprawiają, że nowa Fabia wygląda bardzo atrakcyjnie. Ostro zarysowane
reflektory, a także tylne światła z nowoczesną technologią LED i krystaliczną
strukturą podkreślają jej dynamiczny
wygląd.
Przeprojektowane wnętrze obejmuje symetryczną deskę rozdzielczą z wolnostojącym centralnym wyświetlaczem, opcjonalny cyfrowy zestaw wskaźników i poziome
paski dekoracyjne.

Dostępne będą wersje wyposażenia:
Active, Ambition i Style. Pojawi się też
sportowy wariant Monte Carlo. Producent
przewiduje dla modelu pięć silników benzynowych obecnej generacji EVO Grupy
Volkswagen, zapewniających moc od 48
kW (65 KM) do 110 kW (150 KM). Ze współczynnikiem oporu powietrza (cd) na poziomie 0,28 Fabia jest najbardziej aerodynamicznym samochodem w swoim
segmencie, który wraz z opcjonalnym
50-litrowym zbiornikiem paliwa pozwala na przejechanie ponad 900 km w cyklu WLTP.

zawór
elektromagnetyczny
tłok
wał
Na powyższym zdjęciu przedstawiono podstawową budowę
kompresora tłokowego z krzywką tarczową. Jest to obecnie
powszechnie stosowana konstrukcja. Praca kompresorów tłokowych polega na przekształceniu ruchu obrotowego wału na
ruch liniowy tłoków. Moment z silnika jest przekazywany na
koło pasowe w układzie osprzętu. Kompresor może być wyposażony w tradycyjne sprzęgło lub – tak jak na zdjęciu –
w elektromagnetyczny zawór sterujący (to rozwiązanie jest
współcześnie znacznie częściej spotykane).
Rodzaje kompresorów
Zapewne każdy kierowca jest w stanie odczuć różnicę w charakterystyce pracy układu klimatyzacji w autach współczesnych i tych nieco starszych. W starszych konstrukcjach zazwyczaj uruchomienie klimatyzacji powodowało odczuwalne
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płyta oscylacyjna

płyta zaworowa

Wybieraj kompresory w jakości OE
Jak już zostało wspomniane, kompresor pełni kluczową funkcję w układzie klimatyzacji. W przypadku jego awarii specjaliści zalecają wybór produktów jakości OE, takich jak dostępne
na rynku wtórnym kompresory marki Valeo. Dzięki swojemu
doświadczeniu firma Valeo mogła opracować pełen asortyment nowych kompresorów o różnorodnych właściwościach
technologicznych, dopasowanych do większości samochodów
jeżdżących po drogach Europy. Wybierając kompresor Valeo,
zyskujemy pewność idealnego dopasowania elementu, jego
W przypadku kompresorów o zmiennej wydajności tłoki są wydajności oraz niezawodności, a także komfortu użytkowprzesuwane za pomocą płyty oscylacyjnej.
nika dzięki ograniczeniu hałasu i wibracji.
– Kąt wychylenia jest zmienny i odpowiada za sterowanie Czytaj więcej na temat kompresorów Valeo: https://
tłokami. Zależy on od wymagań w zakresie energii i ciśnie- www.valeoservice.pl/pl/pojazdy-osobowe-i-dostawcze/
nia oraz temperatury czynnika na porcie wlotowym sprężarki. klimatyzacja/sprezarki
– W tej wersji nie można precyzyjnie regulować mocy chłodzenia układu i możliwe są tylko całkowite cykle załączania
i wyłączania sprężarki – mówi przedstawiciel Valeo, światowego lidera w produkcji kompresorów oraz innych komponentów układu klimatyzacji. – Tłoki pracują niezmiennie, wymuszając przepływ czynnika. Kompresor załączany jest przez
sprzęgło elektromagnetyczne na kole pasowym. W przypadku
takiego rozwiązania wydajność kompresora zależy od prędkości obrotowej przekazywanej na koło pasowe kompresora.

www.profiauto.pl

Škoda
35 	

www.profiauto.pl

PROFIAKTUALNOŚCI
Mercedes-Benz

C jak Cyfrowa

Nowa klasa C jako pierwsza klasyczna seria modelowa Mercedes-Benz jest
całkowicie zelektryfikowana, w czym zasługa hybryd plug-in oraz „łagodnych”
hybryd ze zintegrowanym rozrusznikoalternatorem oraz instalacją 48 V.

P

ojemny akumulator sprawia, że
jako hybryda plug-in nowa klasa C oferuje około 100 km zasięgu (WLTP) w trybie całkowicie elektrycznym. Lista nowości
obejmuje także opcjonalne elementy, takie jak reflektory DIGITAL LIGHT oraz tylną oś skrętną. Odmiany limuzyna i kombi
debiutują razem, pierwsze auta pojawią
się w salonach latem 2021 roku.
W ostatniej dekadzie klasa C była najczęściej kupowanym modelem Mercedes-Benz. Poprzednia generacja, wprowadzona w 2014 roku, tylko w wersjach limuzyna
i kombi trafiła w ręce ponad 2,5 mln nabywców. Nowy design nadwozia łączy
zmysłową przejrzystość ze sportowymi
i eleganckimi akcentami. Już na pierwszy
rzut oka uwagę zwracają dynamiczne pro-
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porcje – krótki przedni nawis i dłuższy tylny oraz duży rozstaw osi, a także pokrywa
silnika z wybrzuszeniami. Aby zachować
klasyczne proporcje, przednią szybę i kabinę pasażerską przesunięto ku tyłowi.
Przy długości 4751 mm i szerokości
1820 mm wersje limuzyna i kombi są zauważalnie większe niż dotąd. Rozstaw osi
wzrósł o 25 mm, do 2865 mm. Mimo zwiększenia gabarytów współczynnik oporu Cd
powietrza pozostał na poziomie poprzedników (limuzyna: 0,24, kombi: 0,27).
Z większych wymiarów karoserii nowej
klasy C korzystają podróżujący – zarówno z przodu, jak i z tyłu. Przestrzeń na wysokości łokci w porównaniu z poprzednikiem wzrosła o 22 mm z przodu i o 15 mm
z tyłu. Miejsca nad głową z tyłu przybyło
o 13 mm (kombi: o 11 mm). W połączeniu

z nawet o 35 mm większą przestrzenią na
nogi z tyłu podróżowanie w drugim rzędzie siedzeń jest jeszcze przyjemniejsze.
Już poprzednia generacja klasy C wyróżniała się wyjątkowo atrakcyjnym projektem wnętrza. Nowe wydanie modelu reprezentuje w tym względzie jeszcze
wyższy poziom. W kabinie obecne są liczne akcenty z nowej klasy S, tyle że w sportowej interpretacji. Podkreśla to architektura kokpitu – deska rozdzielcza i centralny
wyświetlacz są lekko pochylone w kierunku kierowcy. Funkcję zestawu wskaźników
pełni wolnostojący ekran LCD o wysokiej
rozdzielczości, dostępny w wersji o przekątnej 10,25” i 12,3”. Zwrot w kierunku cyfryzacji jest widoczny również w przypadku centralnego, dotykowego wyświetlacza
(9,5” lub 11,9”).

www.profiauto.pl
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Porsche 911 GT3

Techniczny „szlif”

w celu podniesienia osiągów
Nowe Porsche 911 GT3 jest napakowane technicznymi nowinkami. W czasie prac
rozwojowych inżynierom w szczególności przyświecał jeden cel: jeszcze bardziej
podnieść osiągi tego sportowego samochodu bez uszczerbku na codziennej użyteczności.

P

ostęp technologiczny nowego
911 GT3 jest widoczny zwłaszcza w dziedzinie aerodynamiki. Po raz pierwszy w seryjnym
Porsche zamontowano „zawieszone” tylne skrzydło z mocowaniem
w kształcie łabędziej szyi, podobnym jak
w wyścigowym samochodzie GT 911 RSR
oraz w pucharowym 911 GT3 Cup.
Ponieważ dwa aluminiowe wsporniki utrzymują element skrzydła od góry, strumień powietrza może bez zakłóceń przebiegać pod spodem – bardziej
wrażliwym aerodynamicznie. Nowy design pozwolił na zmniejszenie strat przepływu oraz zwiększenie siły docisku. Ponadto, w połączeniu z wieloma innymi
zabiegami, zaowocował dobrze zrównoważonymi warunkami niekorzystnego unoszenia.
Kąt natarcia nowego tylnego skrzydła
można regulować – do wyboru są cztery różne pozycje. Także przedni dyfuzor
ustawia się w czterech pozycjach. Przy
200 km/h, i to w fabrycznej specyfikacji,
nowe 911 GT3 wytwarza o 50 proc. większą
siłę docisku niż jego poprzednik. W usta-

wieniu z maksymalną siłą docisku wzrost
ten wynosi ponad 150 proc.
Podobnie jak w wyścigach balans aerodynamiczny nowego 911 GT3 można indywidualnie dostosowywać do warunków na
torze i indywidualnego stylu jazdy.

Wysokoobrotowy silnik
z wyścigowym DNA
Testy rozwojowe 4-litrowego wysokoobrotowego, wolnossącego silnika na stanowiskach badawczych były jeszcze bardziej
czasochłonne. W sumie motor nowego GT3
pracował na stanowisku testowym przez
ponad 22 tys. godzin. Silnik spontanicznie odpowiada na wciśnięcie pedału gazu
i bazuje na jednostce wyścigowego samochodu GT3–911 GT3 R. W niemal niezmienionym wydaniu trafia również do 911 GT3
Cup. Jego moc – 375 kW (510 KM), osiągana przy 8400 obr./min – jest o 10 KM wyższa niż w poprzednim GT3. Elektroniczny
ogranicznik wkracza do akcji dopiero przy
9000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy wzrósł z 460 do 470 Nm.

Podobnie jak w sporcie motorowym,
za precyzyjną pracę zaworów przy wysokich obrotach odpowiadają sztywne popychacze zaworowe. Sprawdzona technika
VarioCam zapewnia sterowanie wałkiem
rozrządu dostosowane do prędkości obrotowej silnika i stanu obciążenia. Wał korbowy o dużych średnicach łożysk, szerokie
panewki oraz powlekane plazmowo tuleje cylindrowe zapewniają mniejsze straty tarcia, a przy tym ograniczają zużycie
eksploatacyjne.
Z powodu znacznych przyspieszeń
wzdłużnych i poprzecznych, jakie nowe
911 GT3 generuje na torach, szczególne
znaczenie ma zaopatrzenie wysokoobrotowego silnika w olej. Podobnie jak w autach przeznaczonych do sportu motorowego, układ smarowania korzysta z suchej
miski olejowej z oddzielnym zbiornikiem
oleju. Siedem stopni zasysania oleju sprawia, że jest on szybko i skutecznie kierowany z powrotem do zewnętrznego zbiornika.
Porsche oferuje nowe 911 GT3 w cenie od
883 tys. zł. Dostawy pierwszych egzemplarzy zaczęły się w maju 2021 roku.

Zestawy paska rozrządu od INA
Nasze zestawy paska rozrządu są pierwszym wyborem przy regularnej
wymianie napędu rozrządu ponieważ zawierają wszystkie komponenty
wymagane podczas naprawy w jakości pierwszego montażu.
INA oferuje zestawy dostosowane do prawie każdego pojazdu, także zestawy
z pompą wody.
https://aftermarket.schaeffler.pl
Porsche
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Lamborghini razy trzy
Automobili Lamborghini świętowało
trzy premiery podczas salonu
samochodowego w Szanghaju 2021.

S
Ulubiona część!
W ATE znajdziesz dokładnie taką tarczę hamulcową, jakiej potrzebujesz
dla swoich klientów: ze zintegrowanym łożyskiem, powlekaną
albo ze śrubą mocującą. Także tarczę dwuczęściową o szczególnie
zredukowanej masie własnej. Również tarczę nawiercaną,
ale i też PowerDisc z niekończącym się wyżłobieniem.
Pokochasz to!

upersamochód Essenza SCV12,
wyprodukowany w zaledwie 40
egzemplarzach, Huracán STO
z homologacją drogową oraz
Huracán Fluo Capsule zostały
po raz pierwszy pokazane podczas targów w Szanghaju.
Essenza SCV12 jest bezpośrednim następcą samochodów takich jak Miura Jota
i Diablo GTR, z najmocniejszym wolnossącym silnikiem V12, jaki kiedykolwiek opracował Lamborghini. Dostarczając ponad
830 KM, Essenza SCV12 otrzymuje znaczny wzrost mocy dzięki efektowi pamięci
RAM przy dużych prędkościach. Ta niesamowita moc jest obsługiwana przez nową sekwencyjną 6-biegową skrzynię biegów X-trac, zaprojektowaną jako element
konstrukcyjny zamontowany w podwoziu,
w połączeniu z systemem napędu na tylne
koła, aby zapewnić większą ciągłość strukturalną i większą sztywność skrętną. Duże tylne skrzydło, boczne płetwy i przedni
rozdzielacz to elementy inspirowane Huracán Super Trofeo EVO i GT3 EVO.
Każdy klient Essenza SCV12 zostanie
członkiem ekskluzywnego klubu z dostępem do specjalnych programów, dzięki
którym będzie mógł prowadzić swój samochód na najbardziej prestiżowych to-
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rach na świecie. Oprócz obiektów na torach premium program daje również
dostęp do ekskluzywnych programów
treningowych, podobnych do tych, które stosują oficjalni zawodnicy.
Lamborghini Huracán STO dzięki mocnemu wolnossącemu silnikowi V10 o mocy
640 KM i momencie obrotowym 565 Nm
przy 6500 obr./min może przyspieszyć od
0 do 100 km/h w zaledwie 3 sekundy, od
0 do 200 km/h w 9 sekund oraz osiągnąć
prędkość maksymalną 310 km/h.
Doskonała aerodynamika Lamborghini
i inżynieria samochodu wyścigowego zapewniają Huracán STO najbardziej autentyczne wrażenia z jazdy: samochód oferuje
najwyższy poziom docisku w swojej klasie, a także najlepszą równowagę aerodynamiczną w samochodzie z napędem na
tylne koła. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć
wagę, ponad 75 proc. zewnętrznych paneli
wykonano z włókna węglowego. Trzy nowe tryby jazdy są przykładem wyścigowego ducha Huracána STO: STO, Trofeo
i Pioggia. Domyślny tryb STO jest idealny
do jazdy po drogach normalnych oraz krę-

tych, w trybach Trofeo i Pioggia wszystkie
systemy są zoptymalizowane odpowiednio do suchego i mokrego asfaltu.
Właściciele będą mogli w pełni spersonalizować zarówno wygląd zewnętrzny, jak
i wnętrze swojego samochodu wyścigowego na drodze za pośrednictwem programu Ad Personam. Dzięki bogactwu kolorów i kombinacji wykończeń Huracán
STO daje właścicielom zasadniczo nieograniczone możliwości do wyboru.
Lamborghini Huracán EVO Fluo Capsule to odważna, ale elegancka kolekcja
jasnych i śmiałych kolorów dla supersportowego samochodu V10, wykonana z matowym lakierem zewnętrznym z uzupełniającymi się kolorami wnętrza i opcjami
wykończenia. Huracán EVO został zaprezentowany w Szanghaju w matowym kolorze Verde Shock (zielony), który podkreśla jego niepowtarzalne linie i kształt.
Oprócz kolorystyki samochodu pokazowego, kolejne cztery konfiguracje nadwozia
i wnętrza: Arancio Livrea (pomarańczowy),
Celeste Fedra (niebieski), Arancio Dac (pomarańczowy) i Giallo Clarus (żółty) w połączeniu z matowymi czarnymi detalami
i kolorowymi akcentami wnoszą dodatkową różnorodność do programu personalizowania tego modelu.
www.profiauto.pl
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Brembo „new g sessanta”:
projekt zacisku hamulcowego,
który ukształtuje
przyszłość
mobilności
Aby uczcić 60. rocznicę działalności,
Brembo przedstawia nowatorskie
rozwiązanie dla nowych pokoleń,
które wykorzystuje światło, aby przenieść
kolor na zupełnie nowy poziom.
Koncepcja polega na zastosowaniu technologii LED na korpusie zacisku. Może być ona dostosowana do różnego typu produktów oraz ma służyć ulepszeniu ich formy i funkcji. Technologia pełni rolę interfejsu ułatwiającego kierowcy komunikację,
jak i może być kwestią własnego wyboru estetycznego, dopasowanego do stylu i motocykla. Takie zastosowanie światła dostarczy użytkownikom wyjątkowych doświadczeń i pozwoli wykorzystać kolory w nowatorski i praktyczny sposób.

nowoczesną, dynamiczną bryłę, przy zachowaniu jej charak- wizję funkcji i technologii dla zacisków hamulcowych.
terystycznego, spójnego wyglądu.
W ten sposób włoska marka dąży do tego, aby stać się zaufanym dostawcą rozwiązań i ustanawiać standardy dla
Podobnie jak zacisk Brembo stał się wzorem dla kolejnych przyszłych pokoleń.
produktów, tak „New G Sessanta” pokazuje nowoczesną

Brembo „New G Sessanta” daje możliwość personalizacji zacisku, z użyciem bezprzewodowej technologii, do ustawienia podczas postoju wybranego odcienia światła. Może ono
wyrażać nastrój, podkreślać indywidualny styl lub dostosować się do otoczenia. Wykorzystanie koloru i światła pozwala
na przesyłanie danych i informacji na temat stanu motocykla
i zacisku, a nawet pomaga w lokalizacji poprzez emitowanie
światła awaryjnego.

Udoskonalona wersja flagowego modelu Mazdy jest już dostępna w polskich salonach. Mazda 6 w wersji modelowej na 2021 rok oferowana jest w nowych wersjach
SkyJOY i SkyPRESTIGE, które można wzbogacić atrakcyjnymi pakietami dodatkowego wyposażenia, oraz w wersji limitowanej z okazji 100-lecia Mazdy.

D

Brembo „New G Sessanta” jest hołdem dla pierwszego
w historii motocyklowego zacisku hamulcowego, wyprodukowanego przez firmę w 1972 r., oraz dla jego projektanta. Zachowując ikoniczny kształt, który były znakiem rozpoznawczym pierwszego modelu, nowa koncepcja zacisku posiada
	
Artykuł sponsorowany

100 Anniversary Mazdy 6

ostępna zarówno jako sedan, jak i kombi, Mazda 6 po
zmianach modelowych na
2021 rok wyróżnia się przestronnym i komfortowym
wnętrzem, bogatym wyposażeniem
standardowym i sprawdzonymi silnikami benzynowymi z technologią Skyactiv. Zmiany na nowy rok modelowy obejmują:
yy nowy lakier – szary Polymetal Gray,
który poszerza gamę do 10 kolorów,
yy radio cyfrowe DAB+ w wyposażeniu
wszystkich wersji, w wyposażeniu standardowym jakość dźwięku systemu audio podwyższona dzięki użyciu 6 zamiast
4 głośników,

Brembo jest liderem w dziedzinie innowacji i na przestrzeni
dekad wpłynęła na rozwój wyczynowych układów hamulcowych, stając się pionierem nowych koncepcji zacisków, przekraczających tradycyjne standardy technologiczne i wzornictwa. Jednocześnie regularnie wprowadza nowoczesne
rozwiązania zgodne z duchem czasu.
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yy funkcje Apple CarPlay i Android Auto obecne w standardzie we wszystkich
wersjach wyposażenia; dla Apple CarPlay
dostępna jest łączność przewodowa oraz
bezprzewodowa,
yy wersja 100th Anniversary – zestawienie nadwozia w kolorze Snowflake White
z wnętrzem w barwach białej i burgundowej w nawiązaniu do pierwszego samochodu osobowego marki Mazda – modelu R360 Coupé.
W ofercie na rok modelowy 2021 pozostają wyłącznie silniki benzynowe Skyactiv-G o pojemności 2 i 2,5 l. Jednostka 2,0
Skyactiv-G dostępna jest w dwóch wariantach mocy – 145 i 165 KM, przy czym
ten pierwszy oferowany jest wyłącznie

w sprzedaży flotowej. Obie wersje silnikowe można zamówić z 6-stopniową manualną przekładnią lub 6-biegową skrzynią automatyczną. Odmiana 2,5 Skyactiv-G
o mocy 194 KM dostępna jest wyłącznie ze
skrzynią automatyczną o sześciu przełożeniach. Ceny Mazdy 62 021 rozpoczynają
się od 127 900 zł za bogato wyposażoną
wersję SkyJOY z silnikiem 2,0 Skyactiv-G
o mocy 165 KM i 6-stopniową manualną
przekładnią, bez względu na rodzaj wybranego nadwozia. Limitowana odmiana
100th Anniversary bazuje na wersji SkyPRESTIGE z wybranymi elementami pakietu Brown oraz silnikiem 2,5 Skyactiv-G
o mocy 194 KM i wyceniona została na
197 800 zł.
www.profiauto.pl
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Moc i elegancja:

Audi Q3
Sportback

Audi Q3 Sportback pokonało
silną konkurencję w kategorii
„kompaktowe SUV-y/pojazdy terenowe”
w plebiscycie „Best Cars 2020”.
44 	Audi
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zjazdu ze wzniesienia. Na stromych zboczach o pochyleniu większym niż 6 proc.
utrzymuje on stałą, zadaną przez kierowcę prędkość (maksimum 30 km/h), automatycznie inicjując impulsy hamujące.
W takim przypadku na wyświetlaczu MMI
pojawiają się bieżące informacje o kącie
nachylenia.

TFSI, TDI, S tronic, quattro
Silniki Audi Q3 Sportback są wydajne,
mocne i charakteryzują się wysoką kulturą pracy. Najmocniejszym z nich jest
silnik 2,0 TFSI (180 kW/245 KM) montowany w Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro. Oprócz niego dostępne są benzynowe: 1,5 o mocy 110 kW (150 KM), 140 kW
(190 KM) oraz 180 kW (245 KM). Jednostka

W

yróżniającą go cechą –
podobnie jak wszystkich
innych modeli Audi – jest
duża, ośmiokątna osłona chłodnicy singleframe, podkreślająca przynależność nowego
modelu do rodziny Q. Czarny grill osłony
o strukturze plastra miodu otoczony jest
srebrną ramą, czyniącą front pojazdu jeszcze bardziej wyrazistym. To samo odnosi
się do trapezoidalnych wlotów powietrza
połączonych ze sobą wąskim, poziomym
przetłoczeniem u dołu zderzaka. Wąskie
reflektory o kształcie klina zwężają się do
wewnątrz. We wszystkich trzech wersjach
wyposażenia są to zawsze reflektory diodowe Matrix LED, których adaptacyjne
światła drogowe inteligentnie oświetlają
drogę odpowiednio do aktualnej sytuacji.

Niska linia dachu
i muskularne nadwozie
Stylistycznym kontrastem dla posiadającego wszystkie cechy SUV-a przodu auta jest
przedział pasażerski wyposażony w typowe cechy coupé. Dzięki niskiemu dachowi
przechodzącemu w płaskie, pochyłe słupki D, gdy patrzy się na ten samochód z boku, wydaje się on znacznie dłuższy niż jego
siostrzane Audi Q3. W rzeczywistości różnica między nimi to zaledwie 16 mm. Natomiast ten SUV coupé jest o 29 mm niższy.
Jego elegancko zarysowana linia ramion
przebiega znacznie niżej niż w Q3 i w ten
sposób optycznie obniża całe nadwozie.
Dzięki temu zabiegowi stylistycznemu auto wygląda bardziej muskularnie. Mocne

Diesla występuje w dwóch wersjach mocy: 110 kW (150 KM) lub 147 kW (200 KM).
Testowaliśmy model 1,5 o mocy 110 kW
(150 KM), wyposażony w system cylinder
on demand, który sprawia, że przy niskich
i średnich obciążeniach wyłącza się drugi
i trzeci cylinder, co znacznie redukuje zużycie paliwa. W połączeniu z dwusprzęgłową, automatyczną skrzynią biegów 1,5
TFSI wyposażony jest w kolejne rozwiązanie techniczne wpływające na wydajność
silnika: system mild-hybrid (MHEV) bazujący na 48-woltowej, pokładowej instalacji elektrycznej. System ten w codziennym,
praktycznym użytkowaniu redukuje spalanie nawet o 0,4 l paliwa na 100 km i wpływa na zwiększenie komfortu użytkowania.
Sercem systemu MHEV jest alternator-rozrusznik (RSG) odzyskujący podczas hamowania do 12 kW mocy i przekazujący ją do

kompaktowego akumulatora litowo-jonowego. Jeżeli kierowca przy prędkości pomiędzy 40 a 160 km/h zaczyna hamować,
Audi Q3 Sportback 1,5 TFSI MHEV przełącza się w tryb jazdy na biegu jałowym albo w tryb żeglowania, w którym silnik automatycznie się wyłącza. O tym, w który
z tych trybów przełączy się jednostka napędowa, na podstawie danych dotyczących sytuacji drogowej i wybranego trybu jazdy decyduje układ zarządzania pracą
silnika. W momencie, w którym kierowca
ponownie wciśnie pedał gazu, alternator-rozrusznik RSG szybko i gładko uruchamia motor 1,5 TFSI. System start-stop uruchamia się już przy obniżeniu prędkości
do 21 km/h.
Za przeniesienie mocy silnika na koła odpowiada 7-biegowa, automatyczna skrzynia biegów S tronic wraz z napędem na

przetłoczenia nad nadkolami podkreślają
obecność w tym modelu napędu quattro,
dostępnego z większością wersji silnikowych. Wklęsłe przetłoczenia u dołu drzwi
akcentują środkową sekcję SUV-a i wzmacniają jego atletyczny charakter.
Tył Audi Q3 Sportback jest w każdym calu tak pełen mocy jak jego przód. Na powierzchniach widoczna jest gra świateł
i cieni. Szerokość nowego crossovera z tej
perspektywy podkreśla długi spojler dachowy rozciągający się ponad niskimi oknami. Wrażenie to potęgują również światła tylne powielające motyw reflektorów
przednich, a zarazem się od nich różniące. Dolną część tyłu zamyka dyfuzor z szerokim blade’em i dwoma wyraźnymi przetłoczeniami.

Zwinne i sprężyste
na drodze
Standardowo system wyboru dynamiki
jazdy Audi drive select w sześciu trybach
dostosowuje do warunków charakterystykę pracy wielu podzespołów i funkcji.
Zmienić w ten sposób można charakterystykę pracy silnika i skrzyni biegów, kontroli tłumienia amortyzatorów czy moc
wspomagania kierownicy. Oprócz ustawień standardowych dostępne są tryby:
komfortowy, dynamiczny i wydajny oraz
tryb indywidualny ustalany przez kierowcę. Do jazdy poza drogami utwardzonymi służy tryb offroad. Wsparciem może
być tu również opcjonalny system kontroli
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miejsce zaparkowania auta i nawigować
dojście do niego oraz obsługiwać opcjonalne, dodatkowe ogrzewanie. Usługi te
oraz pakiet usług zdalnych (oferowanych
w standardzie wraz z MMI radio plus) są
częścią pakietu Audi connect emergency
call & service. W jego skład wchodzą też
pomoc drogowa online i internetowa rezerwacja wizyty serwisowej.

Systemy wspomagania

cztery koła quattro. Układ taki montowany jest praktycznie we wszystkich wersjach
silnikowych. Wyjątkiem są tylko dwie, napędzane wyłącznie na oś przednią i wyposażone w manualną skrzynię biegów,
wersje bazowe: 1,5 TFSI i 2,0 TDI, obie o mocy 110 kW (150 KM), przy czym silnik Diesla może być tu opcjonalnie wyposażony
w napęd na cztery koła quattro.

Koncepcja przestrzeni
Audi Q3 Sportback jest jednym z najbardziej przestrzennych modeli w swej klasie. Jego długość to 4500 mm, wysokość
1556 mm, a szerokość 1843 mm. Ten SUV
coupé jest o 16 mm dłuższy, 29 mm bardziej płaski i 6 mm węższy od klasycznego Audi Q3. Rozstaw osi to 2680 mm, co
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tworzy świetną bazę dla całkiem obszernego wnętrza. Samochód został zaprojektowany jako SUV coupé i pełnoprawne, pięciomiejscowe auto osobowe. Jego
cechy charakterystyczne to wygodne wejścia, dobra widoczność i sportowe pozycje siedzące kierowcy i pasażera na przednim fotelu.
Fotele przednie w opcji mogą być sterowane elektrycznie i podgrzewane. Tylną
kanapę można w standardzie przesuwać
o 130 mm w przód i w tył. Jej oparcie podzielone jest na trzy części i można je regulować w siedmiu stopniach pochylenia.
Za tylnymi siedzeniami znajduje się bagażnik o pojemności 530 l, a po złożeniu oparć
nawet 1400 l. Podłoga w bagażniku może
być umieszczona na różnych poziomach,
a tylną półkę schować można pod nią, co
jest bardzo praktyczne. Na życzenie Au-

di dostarcza elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, którą sterować
można również za pomocą ruchu stopą.
Sportowa stylistyka zewnętrzna znajduje swą kontynuację wewnątrz. Już w przypadku wyposażenia samochodu w podstawowe radio MMI na pokładzie znajduje się
cyfrowy ekran o przekątnej 10,25 cala. Kierowca operuje widocznymi na nim funkcjami z poziomu kierownicy wielofunkcyjnej. W najwyższym stopniu rozbudowy
systemu infotainment – MMI navigation
plus – w miejscu analogowych zegarów
pojawia się Audi virtual cockpit, na którym
widocznych jest wiele dodatkowych funkcji, a na środku tablicy rozdzielczej pojawia
się również ekran dotykowy MMI touch
display. Jego przekątna to 10,1 cala i wyposażony jest on w funkcję akustycznej reakcji zwrotnej zachodzącej w momencie wyboru którejś z ikon. Klient może ponadto
zamówić Audi virtual cockpit plus z ekranem o przekątnej 12,3 cala. Można na nim
wybrać jeden z trzech widoków, w tym
widok dynamiczny charakteryzujący się
czerwonymi elementami. Rozmiar zegarów i zawartość menu infotainment można zmieniać za pomocą przycisku view na
kierownicy wielofunkcyjnej.
Z darmową aplikacją myAudi, bezprzewodowo łączącą smartfon z samochodem, powiązano wiele funkcji Audi connect. Aplikacja może być wykorzystana
np. do transferu wyznaczonych tras nawigacji czy kalendarza, ze smartfona do
systemu MMI oraz do streamingu muzyki. Co więcej, z jej pomocą można zdalnie
zablokować i odblokować drzwi, sprawdzić aktualny stan pojazdu, zlokalizować
www.profiauto.pl

W celu uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa Audi Q3 Sportback wyposażono
w cztery standardowe systemy wspomagania. Audi pre sense basic inicjuje prewencyjne środki bezpieczeństwa dla pasażerów w momencie, gdy tylko wykryje
niestabilny stan prowadzenia pojazdu. By
taki stan zidentyfikować, system wykorzystuje informacje pochodzące z różnych
układów samochodu. Dla przykładu: interweniuje wtedy, gdy czujniki elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy
ESC wykryją poślizg lub ostre hamowanie.
System elektrycznie napina wtedy przednie pasy bezpieczeństwa, zamyka automatycznie szyby i włącza światła awaryjne, by
ostrzec samochody nadjeżdżające z tyłu.
Standardowo jest tu również oferowany
system Audi pre sense front. Za pomocą
radaru wykrywa on ryzyko kolizji, do której potencjalnie dojść może z przodu pojazdu, i rejestruje – oprócz innych pojazdów – również rowerzystów i pieszych.
W sytuacji krytycznej ostrzega też kierowcę za pomocą serii sygnałów wizualnych,
akustycznych i haptycznych. W sytuacji
awaryjnej natomiast uruchamia pełne hamowanie i inicjuje podstawowe działania
systemu Audi pre sense basic.
Ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa
ruchu pomaga w utrzymaniu się na nim.
Jeśli kierowca nie włączył kierunkowskazu i samochód ma zamiar przekroczyć wykrytą przez kamerę przednią linię poziomą
rozdzielającą pasy ruchu, system interweniuje, korygując ruchy układu kierowniczego.
Najważniejszym spośród systemów opcjonalnych jest adaptacyjny asystent jazdy. Łączy on w sobie funkcje adaptacyjnego tempomatu – adaptive cruise control,
asystenta jazdy w korkach i asystenta toru
jazdy utrzymującego pojazd pośrodku wybranego pasa jazdy. Wspomaga w ten sposób kierowcę w utrzymywaniu wzdłużnej
i poprzecznej kontroli nad pojazdem, co
znacznie poprawia komfort jazdy, zwłaszcza na długich trasach.
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Dla ułatwienia parkowania i manewrowania w Audi Q3 Sportback umieszczono gamę ultranowoczesnych systemów
wspomagających. Kamery 360° rejestrują wyświetlane następnie na ekranie MMI
obrazy sytuacji dookoła samochodu. Asystent parkowania automatycznie wprowadza i wyprowadza SUV-a coupé z miejsc
parkingowych, a kierowca w tym wypad-

ku jedynie przyspiesza, hamuje i zmienia
biegi. Jeśli kierowca chce wyjechać tyłem
z prostopadłego miejsca parkingowego
lub np. z bramy, wesprze go w tym asystent ruchu przecinającego tor jazdy z tyłu. System za pomocą dwóch czujników
radarowych monitoruje przestrzeń za samochodem i ostrzega kierowcę w sytuacji zagrożenia zderzeniem.
www.profiauto.pl
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Ewolucja termostatu
według EPS
Regulacja temperatury ma coraz większe znaczenie dla
zapewnienia większej wydajności i dłuższej eksploatacji
pojazdów. Doświadczenia firmy Facet w zakresie zarządzania
termicznego i czujników przeznaczonych na rynek części
zamiennych doprowadziły do stworzenia inteligentnego
termostatu.
Termostaty to flagowy produkt firmy Facet, historycznego
włoskiego producenta części elektrycznych przeznaczonych
na rynek motoryzacyjnych części zamiennych, działającego od 1946 roku. Firma Facet ma ponad 20 lat doświadczenia w produkcji tej linii produktów dostępnych w dystrybucji pod należącą do niej marką EPS znaną na całym świecie
ze swoich standardów jakości i doskonałości „Made in Italy”.
Receptą na sukces są doświadczenie, jakość i innowacje technologiczne: zespół inżynierów z działu badawczo-rozwojowego opracowuje rozwiązania, których standardy jakości
i wydajność doskonale wytrzymują porównanie z oryginałem. Oferta termostatów marki EPS, obejmująca 69% europejskiego parku samochodowego, została uzupełniona
o nową generację inteligentnych termostatów z regulacją
programową, które są w stanie sterować regulacją temperatury roboczej silnika, zapewniając maksymalną wydajność

Pojemność skokowa (cm³)

1498

Moc maksymalna KM (kW)

150 (110)

Osiągi

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)
Przyspieszenie 0–100 km/h (s)

250 / 1500
9,5

Zużycie paliwa (l/100 km)

Tryb mieszany

6,5–7,2

Wymiary zewnętrzne (mm)

Długość całkowita

4500

Szerokość całkowita

1843

Wysokość

1567

Pojemność bagażnika w litrach

530 / 1400
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Dzień dobry, Areth. Czy możesz wyjaśnić, jak
działają inteligentne termostaty firmy Facet?
— Termostaty składają się z zaworów, które mogą regulować układ chłodzenia silnika, utrzymując określoną temperaturę roboczą. Prosty zawór termostatyczny działa dzięki termodynamicznym właściwościom specjalnych wosków,
które – wraz ze wzrostem temperatury – mogą się rozszerzać w kontrolowany sposób. Termostat z regulacją programową pracuje z dodatkowym elementem swobody: oprócz
regulacji temperatury płynu chłodzącego jego działanie zapewnia elektroniczne sterowanie przepływem płynu przez

podgrzewacz umieszczony wewnątrz elementu wrażliwego. Taka technologia umożliwia przyśpieszenie lub opóźnienie otwarcia zaworu termostatycznego na podstawie mapy
regulacji zapisanej w module sterującym silnika. W ten sposób moduł sterujący ma możliwość włączenia zasilania nagrzewnicy oraz poprawy wydajności pracy silnika.
Jakie cechy, Twoim zdaniem, wyróżniają
komponenty wysokiej jakości termostatu?
— Przede wszystkim prawidłowy dobór użytych materiałów: zastosowanie do produkcji komponentów takich samych materiałów, z jakich wykonany jest produkt oryginalny, gwarantuje właściwości eksploatacyjne porównywalne
z oryginałem. Mówiąc szczegółowo, element wrażliwy każdego termostatu EPS jest wykonany z mosiądzu, czyli metalu
odpornego na działanie wysokiej temperatury i cechującego
się doskonałą niezawodnością. Dalej, konstrukcja wykonana
z dbałością o szczegóły i z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii produkcji umożliwia precyzyjne działanie
podzespołu. EPS zwraca szczególną uwagę na krytyczne procesy formowania korpusów, zarówno z tworzywa sztucznego, jak i metalowych, aby zapewnić jednorodne powierzchnie
i uniknąć ryzyka zakłóceń i oderwania. Wreszcie proces walidacji opracowany całkowicie przez nasze laboratoria umożliwia pełną i ścisłą walidację produktu.
Przy okazji, jakie testy musi przejść termostat
EPS przed wypuszczeniem go na rynek?
— Jak wspomniano, firma posiada wewnętrzne laboratorium, w którym przeprowadzamy próby funkcjonalne
i trwałości wszystkich naszych produktów odpowiednie
dla każdej linii (wstrząsy termiczne i mechaniczne; próba trwałości itp.).

Q3 Sportback 35 TFSI S tronic
Silnik benzynowy

w różnych warunkach pracy i atmosferycznych. Inżynier
Areth Biancotti, menadżer produktu w firmie Facet, wyjaśni sposób działania tego produktu i co dzieje się na kolejnych etapach procesu – od projektu i analizy, poprzez rozwój produktu, aż po testy końcowe.

Dziękujemy Arethowi za podzielenie się z nami ciekawymi pomysłami, pamiętając również, że EPS posiada w swoim katalogu 849 termostatów, z których 688 jest już dostępnych, a kolejne 53 są zaplanowane do realizacji do roku
2022, obejmując europejski park samochodowy liczący 180
milionów pojazdów.
Z wszystkimi nowościami w ofercie EPS można zapoznać się pod
następującym adresem: https://catalogo.eps-autoparts.com/
www.profiauto.pl

51 	
Artykuł sponsorowany

www.profiauto.pl

profiwarsztat

profiwarsztat
analiza

Coraz drożej dla

kierowcy

Rozwój motoryzacji ostatniej dekady kształtował się pod dyktando ekologicznych
wytycznych UE i budowania kompromisów pomiędzy emisją CO2 a efektywnością
jednostki spalinowej.

W

2011 roku weszła w życie
norma Euro5, a od 2015
roku obowiązuje norma Euro6. W myśl definicji, że silnik o dużej pojemności musi spalić dużo więcej paliwa,
zaczęto zmniejszać pojemność. Żeby to
jednak nie odbiło się na osiągach, do jednostek zasilanych benzyną dołożono turbosprężarkę, która stała się respiratorem
dla silnika o niskiej pojemności. Zrezygnowano także z pośredniego wtrysku paliwa na rzecz bezpośredniego podawania benzyny.
W samochodach napędzanych silnikami
z zapłonem samoczynnym upowszechniły się filtry cząstek stałych (DPF), a od 2018
roku podobne rozwiązanie wprowadzono
do jednostek zasilanych benzyną. Upowszechnił się również system start&stop.

Został on wprowadzony w zasadzie wyDużo wyższe koszty serwisowania najłącznie w celu wykazania przez producen- częściej wynikają z tego, że:
ta niższego spalania, a tym samym niższej 1) Turbosprężarka, pomimo odpowiednieemisji CO2. Emisję gazów cieplarnianych
go traktowania przez kierowcę, i tak z czama również zmniejszyć nowy czynnik klisem, prędzej czy później, wymagać bęmatyzacji R1234yf, który od 2017 roku prodzie naprawy.
ducenci muszą wykorzystywać do napeł- 2) Wtrysk bezpośredni paliwa jest mocno
niania układu klimatyzacji.
skomplikowaną konstrukcją. Przypadłością takich jednostek jest osadzanie się nagaru.
3) Zabrudzony zawór EGR obniża moc jedCo to oznacza dla kierowców? Dużo wyżnostki.
sze koszty serwisowania i dużo częstsze 4) Układ wydechowy to katalizatory, filtr cząodwiedzanie serwisów.
stek stałych, czujniki monitorujące pracę
Układ napędowy współczesnej jednostukładu. Oprócz tego wymagane jest stoki turbodoładowanej zasilanej paliwem
sowanie olejów niskopopiołowych.
jest na tyle skomplikowany, że jest obec- 5) Sterownik silnika zbiera dane z dużo więknie sporo więcej elementów, które potenszej liczby czujników niż przed dekadą.
cjalnie mogą się zepsuć lub zużyć w droUsterka jednego z nich zaburza pracę cadze eksploatacji.
łego układu.

6) System start&stop wymaga stosowania
odpowiednio wzmocnionego rozrusznika i akumulatora. Działanie systemu
opiera się na zebraniu danych z wielu
czujników monitorujących pracę silnika. Awaria jednego z nich zakłóca pracę całego układu. Z racji tego, że silnik
spalinowy nie lubi permanentnego uruchamiania i gaszenia, działanie systemu
nie pozostaje obojętne dla podzespołów. Przedwczesnemu zużyciu ulega
koło dwumasowe, dołożony został system chłodzenia turbosprężarki w momencie, kiedy silnik jest wyłączony. Ten
zaś nie lubi tzw. zimnych startów. Innymi słowy, kierowca większe koszty poniesie w związku z potencjalnymi naprawami, niż rzeczywiście oszczędzi paliwa
na działaniu systemu.

Zmiany na plus
Zmiany, które z kolei są korzystne dla
kierowcy, to dużo większe bezpieczeństwo czynne i bierne. Samochód, który
przed dekadą uzyskał maksymalne noty

w testach zderzeniowych, obecnie miałby spore trudności w powtórzeniu wyniku.
Dziś samochody wyposażone są w większą
liczbę systemów mających na celu uniknięcie kolizji, a w razie wypadku – zminimalizowanie jego skutków. Pomimo że konstrukcyjnie większość samochodów jest
bezpieczna na podobnym poziomie, różnicę w notach czynią obecne na pokładzie
systemy bezpieczeństwa – im więcej systemów, tym wyższa nota w testach zderzeniowych.
Współcześnie wyprodukowany samochód to także wyższy komfort podróży
związany z zaawansowanym zawieszeniem i upowszechnieniem się elektronicznych systemów wspomagających pracę
kierowcy. Adaptacyjny tempomat, asystent zmiany pasa ruchu, asystent pasa
ruchu, ostrzeganie o ruchu poprzecznym
z tyłu pojazdu – kierowcy chętnie wybierają nowe dodatki. Samochody mniej nowoczesne gorzej się sprzedają, mimo że
obecność systemów i dostosowanie pojazdów do norm emisji spalin znacznie podnoszą wartość samochodu.

Samochody coraz większe
W ostatniej dekadzie zmieniły się upodobania kierowców odnośnie do funkcjonalności nadwozia. Pojazdy typu VAN zastąpiła moda na SUV-y i crossovery. Auta stały
się także większe. Obecny samochód miejski wielkością zbliżony jest do samochodu kompaktowego sprzed dekady. Nowe
trendy to paradoks. Większa bryła nadwozia to większe spalanie, a – co za tym
idzie – zwiększona emisja CO2. Gdyby rzeczywiście producentom zależało na ekologii, produkowaliby mniejsze samochody,
a tak, mimo że pojemność samochodów
znacząco się zmniejszyła, w zasadzie nie
zmniejszyło się ich spalanie. Samochody z roku na rok są coraz cięższe i coraz
większe.

Adam Lehnort
ekspert ProfiAuto

Zmiany na minus

Napędzane
Technologią

delphiaftermarket.com
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Zarządzanie flotą

COVID-19 a zarządzanie flotą
W ostatnim czasie dość często obserwowanym zjawiskiem wśród klientów
flotowych jest wydłużanie okresów i przebiegów eksploatacji samochodów
służbowych. Zmiany te podyktowane są pandemią COVID-19.
Przed pandemią samochody utrzymywano we flotach średnio przez
trzy lata z maksymalnym przebiegiem 200 tys. km, a standardem było
wydłużenie maksymalnego okresu między przeglądami oraz szybka
rotacja floty w celu zmiany na nową.

N

ikogo nie dziwi fakt, że samochód służbowy to narzędzie
mocno pożądane przez pracownika, choćby ze względów praktycznych (dojazd
do miejsca pracy); z poziomu właściciela
firmy ma natomiast generować jak najniższe koszty – szczególnie teraz, gdy wiele
firm narażonych jest na utratę płynności
finansowej.

Jak wygląda to obecnie?
Aktualnie wiele firm podchodzi bardzo
ostrożnie do zakupu nowych pojazdów
i nie podejmuje niepotrzebnego ryzyka
finansowego związanego z ich wymianą,
a zjawisko podwyższania limitów przebiegów i wydłużania okresów eksploatacji jest coraz bardziej popularne.

800 MILIONÓW
KILOMETRÓW

*

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

ObliczenieopierasięnaprodukcjiamortyzatorówMonroenarynkuOE
iwtórnymoraznaśredniejilościprzejechanychkilometrów.

*

OESpectrum

Monroe. Od 1916 roku kieruje się jakością
i innowacyjnością.

Jako MOTO Flota obserwujemy znaczny
wzrost tego zjawiska wśród flot naszych
klientów, których pojazdy wyposażone
są w silniki Diesla, a one mimo medialnej
nagonki mają się we flotach całkiem dobrze. To one zapewniają wciąż największą efektywność mechaniczną, zużywając przy tym relatywnie najmniej paliwa
ze wszystkich dostępnych innych rodzajów napędów (silniki benzynowe oraz
miękkie i twarde hybrydy), oferując w zamian wysoki moment obrotowy, dużą
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moc i – w połączeniu z odpowiednio do- przez częstsze przeglądy olejowe oraz
braną skrzynią biegów – sportowe osiągi, większą staranność utrzymania samoa przy tym są ekologiczne (spełniają nor- chodu w wysokiej kondycji technicznej.
my EURO 6).
Decydując się na dłuższą eksploatację
pojazdów we flocie, należy zastosować
kilka kluczowych zasad:
– zmniejszenie interwału między przeglądami,
– zwiększona kontrola poprzez wykorzystanie i stosowanie narzędzi telematycznych, pozwalających monitorować
sposób użytkowania pojazdu przez kierowcę,
– skupienie większej uwagi na wyborze markowych części zamiennych, w tym
Zmorą firm decydujących się na podwyż- produktów marki ProfiPower,
szenie limitów przebiegu jest nieprawidło– prewencyjne podejście do napraw.
wa profilaktyka serwisowa i eksploatacyjna pojazdów (np. stosowanie interwałów
Przedstawione powyżej elementarne
olejowych typu long life, ograniczenie zasady są stosowane coraz częściej przez
czynności przeglądowych, brak regu- naszych klientów i powodują, że pojazdy
larnej wymiany filtra paliwa). Powstają- z większymi przebiegami zachowują swoce w efekcie naprawy układów dołado- ją doskonałą kondycję techniczną, a rekorwania silnika, układów zasilania paliwem dziści eksploatują pojazdy z przebiegami
i układów przeniesienia napędu są nie- 500 tys. km i więcej.
zwykle kosztowne.

Wbrew powszechnym
opiniom zasadne jest
kosztowo utrzymywanie
pojazdu we flocie
powyżej psychologicznej
granicy 200 tys. km.

Obecna tendencja fleet managerów największych firm obsługiwanych przez MOTO Flotę skupia się na koncentracji działań zmierzających do stosowania większej
profilaktyki przy naprawach pojazdów po-

Dariusz Drozd
dyrektor Biura
Handlowego MOTO
Flota w Warszawie
www.profiauto.pl

Akumulatory VARTA®
do kamperów
Kampery to ciekawa i coraz modniejsza propozycja na wakacje. Pojazdy te wyposażone są
zwykle w wiele dodatkowych urządzeń wymagających energii. Dlatego dobór właściwego,
niezawodnego akumulatora jest tu kluczowy.

VARTA® ma w swojej ofercie serie produktów, które znakomicie sprawdzą się w kamperach. Każda z nich odpowiada
innym potrzebom i zastosowaniom. Wszystkie zapewniają spokój i bezpieczeństwo w drodze i w czasie wakacyjnego odpoczynku.

Przeznaczone są do pracy w podwójnym trybie: stosowane
zarówno do rozruchu, jak i ogólnego zasilania odbiorników
energii elektrycznej. Odznaczają się niskim poziomem samorozładowania, co sprawia, że świetnie sprawdzą się w kamperach i przyczepach kempingowych.

Bezobsługowe akumulatory VARTA® Professional Dual Pur- Natomiast długa żywotność i wytrzymałość cykliczna zapewpose i VARTA® Professional Dual Purpose AGM powstały nia niezawodność przy użytkowaniu sezonowym.
z myślą o zastosowaniach związanych z rekreacją, przy umiarPonadto Professional Dual Purpose AGM posiada spekowanym zapotrzebowaniu na energię.
cjalne włókna szklane, które wchłaniają elektrolit, co przekłada się na znaczący wzrost pracy cyklicznej. Umożliwia to
wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora bez
uszczerbku dla jego parametrach użytkowych.

VARTA®Professional Deep Cycle – akumulator
głębokiego rozładowania

Akumulator Deep Cycle został zaprojektowany tak, by się
głęboko rozładowywał, zanim zacznie proces ponownego ładowania. W przeciwieństwie do niego typowe akumulatory
rozruchowe są skonstruowane z myślą o dostarczaniu szybkich, krótkich dawek energii w celu rozruchu silnika. Płyty
Mocna i szczelna konstrukcja zapewnia doskonałą odporność w akumulatorach VARTA Professional Deep Cycle posiadają
gęstszy materiał aktywny niż płyty w standardowych akuna wstrząsy i drgania.
mulatorach samochodowych, dzięki czemu są wytrzymałe
na obciążenia spowodowane głębokimi cyklami bez utraty
masy aktywnej lub pojemności.
Dodatkowo ze względu na uwięzienie elektrolitu w separatorach wyeliminowane zostało zjawisko stratyfikacji (rozwarstwienia elektrolitu), które ogranicza możliwości i żywotność akumulatora.

VARTA® Professional Dual Purpose AGM
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Moc i niezawodność. Bez przestojów.
Odzyskaj pozytywną energię z akumulatorem VARTA.

www.varta-automotive.pl

Pewny start to akumulator
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Mariusz Maksym

Łukasz Cholewa

ekspert ProfiAuto

ekspert ProfiAuto

W jaki sposób można zregenerować
DPF?
Dziurawienie filtra wzdłuż kanałów to
najtańsza metoda „regeneracji” DPF. Co
prawda w ten sposób doprowadzamy
(przynajmniej chwilowo) do swobodnej
przepustowości spalin, ale nie wiemy,
czy otwory są odpowiedniej wielkości
i sterownik silnika nie zechce podnosić
temperatury w celu wypalenia sadzy.
Rozsądniejszym rozwiązaniem dla jednostki będzie jego całkowite usunięcie,
bo podziurawiony filtr i tak nie spełnia
swojej roli. Oba działania jednak są nielegalne, dlatego musimy liczyć się z tym, że
grozi nam kara!
Ceny wymiany filtra cząstek stałych bywają zaporowe. Ale wcale nie musimy kupować nowego filtra.
DPF i FAP można swobodnie regenerować i przywracać im sprawność na poziomie 98 proc. Taką usługę oferuje sieć
niezależnych serwisów samochodowych
ProfiAuto Serwis, już od 500 zł plus koszty demontażu i montażu, w zależności od
modelu auta i typu filtra.
Regeneracja jednak nie rozwiąże problemu, który doprowadził do sytuacji, że nasz
filtr wymaga interwencji mechanika. O to
musimy się już sami postarać.
W życie weszły nowe etykiety opon.
Co się zmieniło?
Nowa skala obejmuje pięć klasyfikacji. Ze
względu na duże opory toczenia zrezygnowano z klas F i G. Nowe symbole dokładniej sugerują, że oszczędności można
uzyskać, podróżując zarówno na paliwie,
jak i prądzie. W dolnej części wskazana
jest skala hałasu, a obok pojawiła się ikona dotycząca przyczepności na oblodzonej drodze lub w trudnych warunkach
śniegowych. Daje to łącznie konsumentom cztery rodzaje etykiet (bez oznaczenia, przyczepność na śniegu, na lodzie, na
lodzie i śniegu).

Nowa etykieta zawiera te same trzy kla- – Rozwój technologiczny z powodu rygosyfikacje co poprzednio – dotyczące efekrystycznych norm emisji spalin powodutywności paliwowej, przyczepności na moje, że producenci muszą szukać nowych,
krej nawierzchni i poziomu hałasu. Jednak
często bardzo drogich i innowacyjnych
ikony klas w przyczepności na mokrej narozwiązań, żeby im w jakiś sposób sprowierzchni i efektywności paliwowej zostać. To generuje kosztowne koncepcje.
stały przeprojektowane tak, aby upodobDziś samochody produkowane poza rynić je do etykiet urządzeń gospodarstwa
nek UE są całkowicie innymi (mniej zaawansowanymi) samochodami niż te
domowego.
w Europie.
Dlaczego samochody są takie
Podsumowując: w wyniku analizy ekspertów już w 2024 roku, a zdaniem niedrogie?
I to bez względu na to, czy jest to pojazd których w 2026, ceny samochodów eleknowy, czy używany. Na obu rynkach za- trycznych zrównają się z ceną samochodu
uważalny jest znaczący wzrost cen. Dla- spalinowego. Problem w tym, że oni wskatego, że własny samochód to dziś najbez- zywali bardziej na malejące koszty produkpieczniejszy środek transportu, wielu cji baterii, a nie na rosnące ceny samochoPolaków, którzy do tej pory nie odczuwa- dów spalinowych. Tak czy inaczej, chyba
li potrzeby posiadania własnych czterech jednak mieli rację – przynajmniej jeśli chokółek, zaczęło rozglądać się za samocho- dzi o cenę.
dem – często dodatkowym w rodzinie. Nowy to wciąż dla wielu nieosiągalne marze- Kupiłeś części przez Internet? Możesz
nie, dlatego Kowalski szuka pojazdu na zostać oskarżony o paserstwo!
rynku wtórnym. Tym samym nakręca spi- Niejednokrotnie bardziej opłaca się kupić
ralę popytu – podaży. Najbardziej w cenie używany silnik np. przez Internet, niż resą auta z udokumentowaną historią z pol- montować stary – tak też robi część kieskiej sieci dealerskiej.
rowców, a niektórzy zaliczyli przy tym tzw.
wpadkę zakupową. Nieostrożny zakup moNieco odmiennie wygląda sytuacja na że zakończyć się kłopotami.
rynku samochodów nowych. Tutaj wpływ
Jakiś czas temu drogówka do rutynona cenę jest bardziej złożony i zmienia się wej kontroli zatrzymała kierującego Mazdą
w czasie. Obecnie to:
CX-5. Samochód od początku wydał im się
– Wstrzymanie produkcji podzespołów podejrzany, dlatego zaczęli szukać głębiej.
elektronicznych – głównie z powodu Mundurowi ujawnili, że silnik znajdujący
pandemii przerwane zostały łańcuchy się w tym pojeździe pochodzi z samochodostaw z Azji. To skutkuje przestojami du tej samej marki i w tym samym kolow fabrykach. Koszty ponoszą klienci.
rze, jednak skradzionego w styczniu 2019
roku. Kierujący zastał zatrzymany, a spra– Słaba złotówka.
– Nowe normy emisji spalin – które we- wą zajęli się policjanci z wydziału do walki
szły od tego roku – spowodowały, że z przestępczością samochodową.
producenci musieli się do nich dopaNależy pamiętać, że silnik i skrzynia biesować, stosując kosztowne rozwiązania gów to części numerowane, które można
technologiczne. Po drugie, jeśli produ- namierzyć. Z kolei elementy elektroniczcent przekroczy średnią CO2 wyskalo- ne posiadać mogą identyfikatory przypiwaną na poziomie 95 g/km, zapłaci sane do VIN.
karę, a ta zostaje przerzucona na nabywców.
– Od 2022 roku każdy nowo wyprodukowany samochód będzie musiał być wyposażony w szereg systemów poprawiających bezpieczeństwo. Niektóre marki
już zaczęły wprowadzać pewne rozwiązania, co wpłynęło na cenę.
Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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Przepisy są jednoznaczne. Gdy świadomie nabywamy kradzioną rzecz, grozi nam
do pięciu lat więzienia. Jeśli nabywamy
część mniej świadomie, to również grożą nam zarzuty prokuratorskie. Załóżmy,
że silnik do Mazdy na aukcjach wyceniany jest w granicach 6–8 tys. zł. Na jednej
sprzedający proponuje sporo niższą kwotę. Kiedy policja zgłosi wątpliwości co do
naszego zakupu, będziemy tłumaczyć się
prokuratorowi, czy nie podejrzewaliśmy,

że z silnikiem coś jest nie tak – skoro tak trudno, chyba że do uszkodzenia doszło
tanio go nabyliśmy.
podczas trwającego w okolicy polowania.
Wówczas o odszkodowanie można wystąCo zrobić, gdy potrąciłeś zwierzynę?
pić do nadleśnictwa.
Należy zająć się i zaopiekować ofiarą, poJak uniknąć kłopotów?
nieważ, jeśli tego nie uczynimy, grozi nam
wysoka grzywna. Mówi o tym art. 25 Usta- – Dostosuj prędkość do panujących wawy o ochronie zwierząt. Z opinii specjarunków i swoich umiejętności. Pomyśl,
listów wynika jednak, że wystarczy zajadąc przez ciemny las, czy pomimo dowiadomić odpowiednie służby i przykryć
zwolonej prędkości będziesz w stanie
zwierzynę. Nikt nie musi bezpośrednio zajodpowiednio zareagować na nagłe zamować się jej stanem zdrowia. Obecność
grożenie.
policjanta na miejscu zdarzenia pomoże – Zadbaj o stan techniczny samochodu
w uzyskaniu odszkodowania. Policjant na
(opony, hamulce, amortyzatory).
podstawie zeznań przygotuje odpowied- – Jeśli często podróżujesz przez las, ponią notatkę. Przydatne będzie sfotografomyśl o dźwiękowym odstraszaczu.
wanie miejsca zdarzenia i uszkodzeń. Jeś- – Nie trąb, to tylko wypłoszy zwierzynę
li nie masz AC, o uzyskanie zwrotu będzie
z lasu – może wbiec wprost na drogę.

PRAWDZIWI EKSPERCI
W DZIEDZINIE HAMOWANIA
Montuj części TRW True Originals w swoim warsztacie.
Sprawdź produkty TRW na trwaftermarket.com/pl/

TRUE BRAKING EXPERTS
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Kopytka

Czego potrzebujemy

ze szparagami
Szymon Bracik jest szefem
kuchni w restauracji Śląska
Prohibicja w zabytkowej
dzielnicy Katowic –
Nikiszowcu. Lokalny
patriota, Ślązak urodzony
w Tychach, gdzie zdobył
wykształcenie z zakresu
gastronomii, z niebywałą
odwagą pokazuje
tradycyjną kuchnię śląską
w niecodzienny sposób.
Stale rozwija swoje
kulinarne pasje i fascynacje.
Żyje w zgodzie z naturą
i rytmem pór roku, ceni
sezonowe produkty,
celebruje życie, gotując,
co widać za każdym razem
w jego autorskim menu.
60 	
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Od lat pracuje w najlepszych restauracjach na Śląsku. Jest członkiem zarządu
w Polskiej Inicjatywie Kulinarnej oraz
laureatem i jurorem wielu konkursów
kulinarnych. Tylko w roku 2017 otrzymał
Grand Award trzy widelce + od Poland Sto
Best, nagrodę za najlepsze tasting menu 2017, nagrodę Szef Kuchni Roku 2017
region południowy oraz Szef Kuchni Jutra 2017. Rok 2018 był równie doskonały:
Szef Kuchni Roku 2018 według Poland Sto

aragów

Z Pęczek obranych szp
ziemniaków
Z 800 g ugotowanych
Z 200 g masła
Z 140 g parmezanu
Z 1 jajo
Z 120 g mąki pszennej
zanej
Z 60 g skrobi ziemniac
Z Sól, pieprz
kwiaty jadalne
Z Rzodkiewki, kiełki,
ńczenia dania (30 g)
Z Parmezan do wyko

Best, Grand Award trzy widelce + oraz
tytuł Najlepszej Restauracji w Polsce dla
Wodnej Wieży w Pszczynie, w której do
2018 roku pełnił rolę szefa kuchni, a prestiżowy żółty przewodnik Gault&Millau
nagrodził Chefa trzema czapkami jako
jednego z nielicznych w Polsce.
Razem z panem Szymonem
zrobimy kopytka parmezanowe
ze szparagami, palonym
masłem i żółtkiem.
www.profiauto.pl
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Jak robimy

Szparagi zblanszuj w osolonej wodzie z dodatkiem
cukru, ostudź i pokrój na małe kawałki.
Rzodkiewki umyj i pokrój w cienkie plastry, zanurz w zimnej wodzie z dodatkiem lodu.
Masło włóż do rondla i na małym ogniu podgrzewaj do momentu, gdy zacznie się delikatnie
palić i wydzielać orzechowy zapach, następnie
przecedź przez sitko.
Ziemniaki ugotuj i ostudź, przepuść przez praskę, dodaj mąkę pszenną i skrobię ziemniaczaną, jajo oraz parmezan starty na drobnej tarce,
wszystko zagnieć i uformuj wałek z ciasta o średnicy 3 cm i pokrój w małe poduszeczki.
Gotuj w osolonej wodzie przez 2 minuty od momentu, jak wypłyną na powierzchnię.
Kopytka wrzuć na rozgrzane masło, dodaj szparagi, dopraw odrobiną soli i pieprzu. Wyłóż na
talerz i posyp parmezanem. Udekoruj plastrami
rzodkiewki, kiełkami i jadalnymi kwiatami.
Podawaj z jajkiem sadzonym lub żółtkiem confi
/emulsją z żółtka.

Sm ac z nego!
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TRENING NA PLAŻY
Wykorzystaj lato na ćwiczenia
na świeżym powietrzu!

1a / 1b. Wąski oraz szeroki przysiad
– Utrzymuj proste plecy
– Ciężar ciała skieruj na pięty
– Pamiętaj o wydechu podczas unoszenia się

Przez ostatni rok wielu z nas zbyt dużo czasu spędziło w domach. Jakąś formą rekompensaty
może być trening w plenerze. Poprawia krążenie, nastrój, a także kondycję. Ćwiczyć można
wszędzie – w parku, lesie, na plaży, w drodze do domu z pracy.
Poniżej przedstawiamy propozycję treningu, który nie zajmie więcej niż 20 minut, a poprawi
samopoczucie na cały dzień. Każde z ćwiczeń wykonuj po 15 razy w trzech seriach.

2. Wykroki

Trening został przygotowany przez Tobiasza Witek
ze Studia GTS w Katowicach oraz półfinalistę programu
Ninja Warrior Polska Tomasza Hankusa.
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– Obniżając pozycję, staraj się utrzymać kąt prosty w stawie kolanowym
– Lekko odchyl plecy do tyłu
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5. Odwrotne pompki
– Utrzymuj proste plecy
– Ściągnij łopatki
– Pamiętaj o oddechu

6. Plank
– Utrzymuj pozycję przez 30 sekund
– Dla utrudnienia wykonaj
również pozycję boczną

3. Burpees, ćwiczenie składa się z:
–
–
–
–

przysiadu
planku
pompek
wyskoku

7. Rozciąganie
– Po każdym treningu należy
pamiętać o stretchingu
– Rozciągaj każdą partię
ciała, która ćwiczyła.

4a / 4b. Pompki
– Utrzymuj lędźwie na wysokości barków
– Dotknij klatką piersiową podłoża
– Dla utrudnienia podczas unoszenia wykonaj obrót ciała
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Ultinon Pro6000 H7 LED

pierwszym retrofitem Philips z dopuszczeniem
na drogi publiczne w Niemczech
prawodawstwie precedens przyczyni się do szerszej dysTo znaczy?
W 2020 roku uzyskaliśmy dwa dopuszczenia naszych retro- kusji „co dalej?”.
fitów LED do używania na drogach Korei. Teraz, jako pierwszy kraj w Europie, zalegalizowały je Niemcy.
Jak to może się potoczyć?
To wynik kompleksowych badań Federalnego Urzędu Trans- Rynek niemiecki był do tej pory zamknięty dla sprzedaży reportu Samochodowego (KBA) z renomowanym instytu- trofitów, dlatego podjęcie decyzji o legalizacji ich używania
tem TÜV Rheinland. W tym przypadku można powiedzieć, na drogach publicznych jest dla nas podwójnie ważne. Udoże wybrano prostszą ścieżkę prawną. Pomiary przeprowa- wadnia bowiem wysoką efektywność tego rozwiązania, któdzono w kilku popularnych modelach z reflektorami przy- re w naszym przekonaniu realnie przyczyni się do poprawy
stosowanymi do żarówek H7. W efekcie powstała precyzyj- bezpieczeństwa na drodze.
na lista samochodów, które uzyskały certyfikat używania
retrofitów na drogach publicznych. Sukcesywnie powinny Aby jednak przyniosło to szybki efekt, bardziej potrzebna jest
ogólnoeuropejska zmiana przepisów, niż podejmowanie dedo niej dołączać kolejne.
cyzji przez poszczególne kraje.
W ten sposób skraca się czas całego procesu homologacji i posiadacze zakwalifikowanych modeli mogą już le- Pozwoliłoby to też zweryfikować ofertę rynku, na którym dogalnie korzystać z tego rozwiązania. Przy czym też ob- stępna jest szeroka gama retrofitów niewiadomego pochowarowano, że jest to wyłącznie retrofit Philips Ultinon dzenia. I z jakże wprowadzającymi w błąd sloganami marketingowymi na opakowaniach. Jako producent doskonale
Pro6000 H7 LED.
zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest wiedza, użyta technologia i jakość wykonania, jeśli chodzi o dopuszczenie do stosowania na drogach publicznych. Odstępstwo od tych kweCzy
to
oznacza,
że
także
w
innych
Od kilku lat w ofercie Philips znajdują się
stii przyniesie wręcz odwrotny skutek, stanie się zagrożeniem
krajach
Unii
Europejskiej?
retrofity LED, ale na ich opakowaniach
Niestety, nie, to jest dopuszczenie według przepisów kra- dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
widnieje ostrzeżenie przed używaniem
jowych, dokładnie §22a StVZO. Oznacza to, że można je lena drogach publicznych. Dlaczego?
galnie zamontować tylko w przebadanych
Wioletta Pasionek, Marketing Manager CE: – Retroi znajdujących się na liście modelach
fity to odpowiedniki żarówek halogenowych, w ich konstrukcji
samochodów. Drugim niezbędżarnik i szklana bańka zostały zastąpione wydajnymi diodami
nym warunkiem jest rejestraLED. Pozostawienie tego samego mocowania pozwala na
cja pojazdu na terenie Niemiec.
bezpośredni montaż w używanym dotychczas reflektorze samochodu. Rozwiązanie proste, ale też na tyPozostałe państwa członkowskie
le nowatorskie, że wymaga sprawdzenia poprawUnii Europejskiej mają pod tym
ności działania z optyką tysięcy typów i modeli
względem swobodę, ale i też nie
lamp. To żmudne zadanie, na które potrzewydały własnych przepisów. Dlatego
ba dużo czasu. Bez zakończenia
nie możemy mówić o jednoczesnym dotego procesu nie ma prawpuszczeniu retrofitów Ultinon Pro6000 H7
nej możliwości używaLED na drogi publiczne w całej Unii.
nia retrofitów na drogach
publicznych. Jednak są
W takim razie czy takim
już pierwsze posamochodem można pojechać
stępy w tej
poza granice Niemiec?
kwestii.
Nie trzeba przed ich przekroczeniem wymieniać retrofitu na żarówkę halogenową. To byłby
absurd. Podobnie jak to, że wystarczy mieć zarejestrowany samochód w Niemczech, aby być
w zgodzie z prawem. Identycznym modelem, ale
z rejestracją np. polską, nie możemy wyjechać na
drogi publiczne.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to idealne rozwiązanie, ale cieszymy się, że stworzony w niemieckim
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Rower
na dopalaczach
Rowery elektryczne zyskują coraz większą popularność mimo znacznie wyższej
ceny niż modele klasyczne i dyskusji, czy silnik w rowerze to nie jest jak testosteron
u sportowca. Ale nie da się ukryć, że dzięki takim „dopalaczom” można pokonać
trasy dotąd niedostępne i zrobić to w tempie dotąd nieosiągalnym.
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P

roducenci wyróżniają trzy główne typy rowerów elektrycznych:
– MTB XC, czyli takie, które
posiadają taką samą geometrię
jak typowe rowery wyczynowe
do kolarstwa górskiego,
– enduro, które pozwolą na jeszcze więcej zabawy na singletrackach i pozosta-
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wienie sobie więcej siły na szybkie, karkołomne zjazdy,
– miejskie oraz turystyczne, które doskonale sprawdzą się jako alternatywa na
dojazdy do pracy. W przeciwieństwie do
tradycyjnych rowerów – bez dużego wysiłku i nawet podczas niesprzyjających warunków pogodowych.

Niezależnie od tego, jaki silnik znajdzie
się w rowerze, będzie wspomagał rowerzystę tylko do prędkości 25 km/h. W Europie
rower elektryczny może mieć bowiem silnik o maksymalnej mocy 250 W, pozwalający rozpędzić rower do 25 km/h. Oczywiście, dzięki sile mięśni, można jechać tak
szybko, jak jesteśmy w stanie pedałować.

Oto kilka propozycji rowerów elektrycznych dostępnych
na naszym rynku.

Giant
EXPLORE E+ 0 PRO GTS
19 999 zł
Explore E+ Pro ma aluminiową ramę ALUXX SL i silnik
SyncDrive Pro. Razem zapewniają doskonałe prowadzenie
i płynne przyspieszenie w różnych warunkach drogowych.
Możesz go dostroić tak jak chcesz dzięki trybom wsparcia,
które zapewniają do 360 proc. wspomagania. Szersze opony bezdętkowe zwiększają komfort i stabilność, dzięki czemu Explore E + Pro jest idealnym rowerem do odkrywania
nowych tras. Nowy RideControl Ergo z wbudowaną nawigacją pomaga kierowcom znaleźć drogę, a łączność ze smartfonem zapewnia dostęp do poczty elektronicznej, wiadomości i innych aplikacji.

Merida
eSPRESSO 400 S EQ
14 499 zł
Merida eSpresso 400 EQ to solidny elektryczny rower miejski i crossowy w jednym. Mocne wsparcie zapewni silnik Shimano E6100 z maksymalnym momentem
obrotowym 60 Nm, współpracujący ze zintegrowaną baterią Shimano E8035 o pojemności 504 Wh.
Merida eSpresso 400 EQ jest gotowa na
wiele zastosowań: ma seryjnie montowany bagażnik z systemem MIK, oświetlenie
Hermans i błotniki. Rower ma także zabezpieczenie antykradzieżowe: blokadę koła
Abus 5650 LH-3.

ANYTOUR E+ 1 GTS
16 599 zł
AnyTour E+ ułatwia pokonywanie płaskich lub wyboistych dróg. Jest wygodny, sportowy i cichy dzięki silnikowi
SyncDrive Sport 70Nm, który zapewnia regulowane wspomaganie pedałowania do 350 proc. Został dostosowany do
jazdy w terenie trekkingowym, posiada widelec amortyzowany ze skokiem 60 mm z opcją hydraulicznej blokady. Akumulator EnergyPak 625 jest zintegrowany z rurą dolną, zapewniając elegancki wygląd i długotrwałą moc. RideControl
EVO oferuje funkcje nawigacyjne z łatwymi w użyciu przyciskami na kierownicy.

eONE-SIXTY 10K
49 999 zł
Merida eOne-Sixty 10K to najlepszy rower
eMTB 2021 w teście 25 modeli. Zachwyca
lekką, sztywną i wytrzymałą karbonową
ramą z aluminiowym tylnym trójkątem,
z wewnętrznym prowadzeniem przewodów w celu ich ochrony przed wilgocią
i brudem oraz stożkową główką ramy dla
precyzyjnego prowadzenia. Rower ma nowy lżejszy i mocniejszy silnik Shimano EP8
(85 Nm) i nową zintegrowaną baterię Shimano 8036 o pojemności 630 Wh (z wyjątkiem rozmiaru XS – Shimano E035, 504 Wh).
Znajdujący się w sterach system Internal
Block zapobiega uderzeniom korony widelca o dolną rurę np. podczas upadków
czy w ostrych skrętach.

Kross
Kross TRANS HYBRID 6.0
12 499 zł
KROSS Trans Hybrid 6.0 dzięki zastosowanemu napędowi
oraz materiałom stanowi doskonały wybór, jeśli szukasz roweru uniwersalnego, który pozwoli na komfortowy dojazd
do pracy czy pokonanie wielu kilometrów podczas weekendowej wycieczki z bliskimi. Rower dzięki napędowi Shimano STEPS E6110 zapewnia 60 Nm momentu obrotowego
i aż 250 W mocy wspierającej w trakcie jazdy. W połączeniu
z baterią o pojemności 630 Wh umożliwi pokonanie nawet
150 km. Rower ma także wyświetlacz LCD, na którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące aktualnego
stanu naładowania baterii czy liczby pokonanych kilometrów. Rama została wykonana z aluminium performance,
charakteryzuje się niską wagą oraz wyjątkową odpornością na przeciążenia.
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KROSS EVADO HYBRID 6.0
10 499 zł
Silnik elektryczny o mocy maksymalnej
250 W zapewni wsparcie nawet na najtrudniejszych podjazdach, a bateria o pojemności 630 Wh zadba o to, żeby wspierał
rowerzystę nawet na dystansach przekraczających 100 km. Wyświetlacz Shimano SC-E6100 C dostarczy wszystkich
niezbędnych w trakcie jazdy informacji:
o pokonanym dystansie, stanie baterii czy
trybie wspomagania. KROSS Evado Hybrid 6.0 to także przerzutka tylna Shimano XT T8000 umożliwiająca precyzyjną
oraz szybką zmianę biegów. W połączeniu
z manetkami Shimano Deore M6000 daje
to 10 przełożeń, które dzięki odpowiednio
zestopniowanej kasecie pomogą pokonać trudne podjazdy oraz rozwinąć wysokie prędkości na płaskich odcinkach trasy.

Opracowano na podstawie materiałów
prasowych Giant, Kross, Merida.
www.profiauto.pl
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Błogi wypoczynek:

Malediwy

Można określić je krótko: raj na ziemi. Malediwy to kierunek przede
wszystkim dla osób stawiających na relaks i tych lubiących sporty wodne.
W pandemii szczególnie atrakcyjny z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę
gości w hotelach (małe wysepki z ograniczoną liczbą miejsc dla przyjezdnych).
Co warto wiedzieć, planując wyjazd?
72

	Natalia Piskorz
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Garść informacji geograficznych

Palące słońce

Na archipelag Malediwów składa się niemal 1200 wysepek,

Wszyscy wracający z Malediwów podkreślają, że bez kremu

w większości niezamieszkałych. Jedynym ośrodkiem miejskim

z filtrem SPF50 ani rusz – i trudno się z tym nie zgodzić. 20 mi-

jest stolica kraju – Male – którą zamieszkuje ponad ¼ ludności.

nut spaceru bez ochrony przed słońcem gwarantuje kilka dni

Najwyższy punkt Malediwów położony jest zaledwie dwa me-

cierpienia z powodu poparzeń. Wybierając się na Malediwy,

try nad poziomem morza, przez co zagrożone są one całkowi-

warto więc wziąć sowity zapas kremów. Piękna opalenizna

tym zalaniem.

gwarantowana!

Rosnąca popularność kierunku
W dobie pandemii Malediwy są chęt-

Na Malediwach płacić można w dolarach

nie wybieranym egzotycznym kierunkiem

i euro (dolary muszą być wydane po 2006

wakacyjnym przede wszystkim z powo-

roku, w innym przypadku płatność może

du względnego bezpieczeństwa (hote-

zostać odrzucona). Trzeba jednak mieć na

le w pierwszej połowie roku miały około

uwadze, że do wszystkich cen podawa-

50% obłożenia) i zachęcającej infrastruk-

nych w sklepach, restauracjach itd. doli-

tury (prywatne domki na wodzie, beach

czane jest 12% podatku i 10% za „obsłu-

bungalowy gwarantujące zachowywanie

gę sprzedażową”.

bezpiecznej odległości).

Zwiedzanie w dobie COVID-19
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Podatek od wszystkiego

Alkohol
Malediwy to kraj muzułmański, ale…

Możliwość przemieszczania się po Ma-

nie w resortach. Alkohol bez opcji all in-

lediwach w pierwszej połowie 2021 roku

clusive jest stosunkowo drogi; średnio za

była ograniczona do minimum. Zakazano

piwo trzeba zapłacić ok. 10 dolarów, na-

wycieczek do stolicy kraju, nie można by-

tomiast za drinka ok. 20 dolarów. War-

ło odwiedzać sąsiadujących resortów. Go-

to zatem rozważyć wykupienie wczasów

ście hotelowi korzystali z licznych atrakcji

all inclusive. Import alkoholu jest zabro-

dostępnych na terenie resortów. Sytuacja

niony – butelkę whisky kupioną w strefie

jest jednak na tyle dynamiczna, że warto

bezcłowej najlepiej zadeklarować i ode-

na bieżąco sprawdzać obostrzenia.

brać, wyjeżdżając.

www.profiauto.pl
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Black Z: Good
Guys wear black
Tarcza hamulcowa Zimmermann Black: Z została
opracowana na podstawie doświadczeń z tarczami
hamulcowymi do pojazdów seryjnych w związku
z używaniem ich w wyścigach, zwłaszcza w VLN.

Członkowie zespołu VLN, którzy testowali Black Z, nie mie- „konwencjonalnej” warstwy Coat Z chłodnym, antracyli wątpliwości, że te tarcze są po prostu nadzwyczajne.
towym odcieniem.
Wyścigowa seria VLN Nürburgring wymaga zarówno od
kierowcy, jak i sprzętu największej precyzji.
Najwyższa wydajność, stylowy wygląd
Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów dostar- Oryginalne nacięcia w kształcie litery Z zostały zaprojekczanych przez specjalistów z Sinsheim z ich wieloletnim towane tak, aby odprowadzały jak najlepiej wodę i ciedoświadczeniem w produkcji tarcz hamulcowych, roz- pło, gwarantując optymalną funkcjonalność hamowawój Black Z wymagał najwyższej jakości. Dla dodatkowej nia w każdych warunkach pogodowych. Kontakt z Black
trwałości wysokiej jakości odlew jest dodatkowo zabez- Z nieustannie „naostrza” klocki hamulcowe, zapewniając
OZ_ANZ_202x137,5_BlackZ_PL.qxp_20.05.21
27.05.21
1
pieczony antykorozyjną powłoką Coat Z +. Różni
się od im17:35
lepsząSeite
przyczepność
i sprawiając, że reagują szybciej

niż zwykłe tarcze hamulcowe. Zostało to potwierdzone
w kilku testach hamowania przeprowadzonych na tarczach Otto Zimmermanna w mokrych warunkach: pomiary potwierdziły, że droga hamowania była krótsza
nawet o 1,66 m.
A co najważniejsze: Black Z jest zamiennikiem 1:1 oryginalnych tarcz i nie podlega rejestracji przy homologacji
zgodnie z ECE R90.

Idealne na mokre drogi. Idealny wygląd.

Tropikalny raj
Rajskie widoki, idealnie biały piasek
na długich plażach, przezroczysta woda
o pięknym, lazurowym kolorze, błękitne

Black Z

laguny, bogate królestwo koralowców –
Malediwy to tropikalny raj na ziemi, dla
którego trudno znaleźć konkurencję. Je-

Stylowe tarcze
w kolorze czarnym.

śli postawisz na Malediwy, prawdopodobnie będą to jedne z najlepszych wakacji
w Twoim życiu!

Jeszcze krótsza droga
hamowania na mokrej
nawierzchni.

Natalia Piskorz
PR manager

www.otto-zimmermann.de
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Sklep

bez półek z towarem

To chyba jeden z najciekawszych nowych konceptów
sprzedaży części motoryzacyjnych w Polsce. Firma
Jadar Auto, która istnieje już 22 lata, otworzyła 24 maja
w Chorzowie nietypowy sklep.

Z

azwyczaj jest tak: klient wchodzi do sklepu motoryzacyjnego, na półkach widzi wycieraczki, filtry, oleje. W Jadar
Auto klient wchodzi i widzi…
fototapetę z częściami motoryzacyjnymi
oraz kilka interaktywnych ekranów dotykowych. Jeśli jest w stanie sam zamówić
potrzebną część, może to zrobić na tym
ekranie. Ale może też skorzystać z pomocy
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konsultanta, który przeprowadzi go przez
cały proces składania zamówienia.
– To mój autorski pomysł – mówi Dariusz Seif, właściciel Jadar Auto. – Chcieliśmy inaczej podejść do procesu obsługi klienta, wprowadzić nowe spojrzenie
na sklep motoryzacyjny. Pomysł przedstawiłem firmie projektowej, z którą od
lat współpracujemy. Spośród dwóch projektów, które otrzymaliśmy do akceptacji,

w głosowaniu załogi wybraliśmy obecny.
24 maja było oficjalne otwarcie i już wiemy, że klientom spodobał się nasz pomysł. Oczywiście konsultowaliśmy się na
bieżąco z siecią ProfiAuto, do której należymy. Pomysł od początku bardzo się
spodobał.
– Ten projekt nie wiązał się z dużymi
zmianami ilościowymi. Owszem, powiększyliśmy o 150 metrów kwadratowych sawww.profiauto.pl

lon, zatrudniamy 22 osoby, ale różnica jest raczej jakościowa. Klient czuje się jak w butiku,
widzi, że ma większy komfort obsługi – dodaje Seif.
Ponieważ pomysł się sprawdził, pan Dariusz
przymierza się teraz do modernizacji sklepu
w Orzeszu, który ma mieć podobny standard
do chorzowskiego. I myśli o otwarciu dwóch
nowych salonów, w tym jednego w Zagłębiu.
Właśnie szuka odpowiedniej lokalizacji. – Nadal mocno stawiamy też na sprzedaż internetową. To przyszłość, jeśli chodzi o klienta detalicznego. Musimy się otworzyć na cały kraj,
choć już obecnie mamy też klientów z Brazylii, Argentyny czy Nowej Zelandii.
Dariusz Seif jest związany z Moto-Profilem od początku swojej kariery zawodowej
w branży motoryzacyjnej. W 1998 roku został kierownikiem sklepu z częściami Abak-Moto przy ul. Warzywnej w Katowicach. Po
roku odszedł, żeby założyć w Chorzowie własną firmę – Jadar Auto, która jednak nadal ściśle współpracowała z Moto-Profilem. Od 2013
roku Jadar Auto ma siedzibę przy ul. 3 Maja
w Chorzowie.
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Autoklinika

Sposób na życie
Prowadzenie warsztatu to jest mój sposób na życie. Tu nie chodzi o pieniądze,
tylko realizację marzenia, które towarzyszyło mi od zawsze. Już jako dziecko
lubiłem naprawiać wszystko, co ma kółka – mówi Robert Labuda, właściciel
serwisu Autoklinika w Tłuczewie.

L

abuda od prawie 25 lat związany jest z branżą motoryzacyjną.
Z wykształcenia jest mechanikiem, przez ponad 10 lat pracował w warsztacie samochodowym, aż postanowił pójść na swoje.
Siedem lat temu otworzył Autoklinikę i od 2016 roku współpracuje z siecią
ProfiAuto Serwis. – Mój warsztat współpracował wcześniej z ProfiAuto w dostawie części, więc w naturalny sposób
związałem się z marką ProfiAuto Serwis.
Układ jest dla mnie idealny – nie tracę
swojej tożsamości, nadal działam pod
własnym szyldem, a równocześnie marka ProfiAuto Serwis daje mi ogólnopol-
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ską rozpoznawalność. Poza tym otrzymuję wsparcie marketingowe, szkoleniowe,
niezbędne wyposażenie warsztatu. Zamówione części dostaję codziennie rano. Ale jeśli mam wyjątkową sytuację, trafiają do mnie od ręki. Nie zdarza się tak,
że klient musi czekać z naprawą, aż dotrą
części – mówi.
Warsztat ma dwa stanowiska – jedno
z kanałem, drugie z podnośnikiem. – Zatrudniam jedną osobę, ponieważ bardzo
lubię naprawiać samochody i wszystkie
prace wykonujemy we dwójkę. Stawiam
na jakość i kompleksowość usług. Chcę,
żeby klient zostawił mi samochód i odbierał naprawiony. Ale to wymusza ciągły

rozwój. Kiedyś naprawiałem zawieszenie
i potem musiałem jechać do innego warsztatu na geometrię. Strata czasu. Dlatego
kupiłem potrzebne urządzenia i dziś robimy to sami. Podobnie jest z klimatyzacją,
wulkanizacją opon czy układami wtryskowymi, które również naprawiamy już sami, bo kupiłem tester wtryskiwaczy. Od
dwóch lat robimy również dynamiczną
wymianę oleju w skrzyniach automatycznych – dodaje.
Autoklinika specjalizuje się w samochodach niemieckich, głównie Audi, ale zajmuje się wszystkimi markami. – Oprócz
klientów indywidulanych obsługujemy firmy, które mają flotę po 20 samochodów.

www.profiauto.pl

Musimy umieć zrobić przy nich wszystko – wyjaśnia.
Serwis specjalizuje się w naprawach z zakresu mechaniki pojazdowej, w naprawach
silników, komputerowej diagnostyce samochodowej, wymianie filtrów i oleju, naprawach hamulców, układów kierowniczych, wulkanizacji.
Pan Robert mówi o sobie, że prawie
25-letnie doświadczenie pozwoliło mu
poznać starą mechanikę i tę nową, opartą na nowoczesnej diagnostyce i komputerach. – Dzięki temu potrafię naprawić starego Mercedesa SL 500, ale też samochód,
który właśnie zjechał z taśmy.
Ale wie, że nie może na tym poprzestać,
więc myśli o szkoleniu z naprawy hybryd
i samochodów elektrycznych. – Na razie
jeszcze nie pojawiają się u nas w serwisie,
ale pewnie niebawem będzie ich dużo. Nie
chcę, żeby coś mnie zaskoczyło. Nie wyobrażam sobie, że powiem klientowi „na
elektrykach się nie znam” – mówi.
W planach ma rozbudowę Autokliniki
o kolejne dwa stanowiska, w tym jedno
przeznaczone tylko do wulkanizacji.
Pan Robert podkreśla, że nie mógłby
zrealizować swoich marzeń o własnym
warsztacie, gdyby nie wsparcie rodziny –
rodziców i żony Wioletty, która jest nauczycielką. – Niedawno zauważyłem, że
moja siedmioletnia córka Ola ma podobne
zainteresowania, jak ja w dzieciństwie. Też
lubi przebywać w warsztacie. Może przejmie po mnie serwis? – śmieje się.
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DOLNOŚLĄSKIE
Bielawa AUTO EXPERT Parkowa 14, 78 264 10 20, expert‑24.pl
Bogatynia Zawodny Kościuszki 30C, 75 774 10 06,
zawodny‑profiauto.pl
Bolesławiec Zawodny Dolne Młyny 34b, 75 734 69 72,
zawodny‑profiauto.pl
Dzierżoniów AUTO EXPERT Świdnicka 38, 74 830 19 52,
expert‑24.pl
Głogów AUTO CZĘŚCI LIPIEC Kościuszki 16, 76 834 06 46,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Jelenia Góra PROFI 4 CARS Jana Sobieskiego 47, 75 61 05 487,
profi4cars.pl
Legnica TM PARTS Ogrodowa 1, 501 442 789
Lubań REMI Dąbrowskiego 39, 513 606 300, remi24.eu
Lubań Zawodny Zgorzelecka 18a, 75 721 61 17,
zawodny‑profiauto.pl
Lubin KOT‑ CAR Bolesławiecka 1, 76 746 09 10,
czescisamochodowe.lubin.pl
Milcz AUTO – MAR Marek Płókarz Piłsudskiego 5A/4,
513 100 053, auto‑mar.pl
Oleśnica AUTO MIX Rzemieślnicza 11a, 71 398 59 51, automixsc.pl
Oława AUTO KOMFORT BIS Łagodna 16, 512 283 660,
autokomfortbis.pl
Polkowice MOTO RABAT Dąbrowskiego 1i, 531 287 919
Siechnice AUTO‑CENTRUM Opolska 30, 571 808 543,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Strzelin AUTO‑CENTRUM Dzierżoniowska 16c, 71 782 86 31,
autocentrum‑matusiewicz.pl
AUTO‑CENTRUM Kopernika 13, 71 786 41 36,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Syców AUTO MAR Płókarz Mickiewicza 25, 515 142 837,
auto‑mar.pl
Świdnica AUTO‑CENTRUM Kliczkowska 35, 74 852 34 26,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Trzebnica PHU AUTOCRAFT Milicka 31, 71 387 02 66,
autocraft.net.pl
Twardogóra AUTO–MAR Marek Płókarz Leśna 1, 517 191 291,
auto‑mar.pl
Wrocław CAR‑ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02, 88 898 97 77,
car‑zone.pl
Zgorzelec REMI Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e,
75 721 00 51
Złotoryja SIEMIENIEC Legnicka 1, 76 878 19 50, 66 863 61 99,
siemieniec‑zlotoryja.pl
kujawsko ‑ pomorskie
Brodnica AUTO COMPLEX 18 Stycznia 34, 56 649 86 69,
autocomplex.eu
AUTO COMPLEX Wybickiego 3, 56 649 87 69,
autocomplex.eu
Chełmno ARMAR Łunawska 2, 56 686 96 56, phuarmar.pl
Chełmża auto ‑ mar Sienkiewicza 5, 56 675 26 73,
auto‑mar.com.pl
Grudziądz MOTO JACK Szosa Toruńska 13/15, 564644992
Inowrocław EURO‑HURT Stanisława Kiełbasiewicza 9a,
52 353 03 41, eurohurt.eu
Janikowo EURO‑HURT Klonowa 1c, 52 302 01 00, eurohurt.eu
Świecie ARMAR Cukrowników 3, 72 663 10 00, phuarmar.pl
Toruń auto-mar Antczaka 58, 56 657 55 99, auto‑mar.com.pl
auto-mar Grudziądzka 140, 56 657 55 98, auto‑mar.com.pl
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Tuchola Auto-Strefa Słoneczna 1, 52 334 17 51,
autostrefa‑profi.pl
Wąbrzeźno ARMOT Wolności 4, 56 688 01 70, armotparts.pl
Włocławek AUTO‑AREX Słoneczna 13, 54 234 69 79, autoarex.pl
lubelskie
Biała Podlaska MARKO al. Warszawska 111, 83 343 14 18, marko.bt.pl
MAX‑AUTO Narutowicza 8a, 83 343 19 98, max‑auto.com.pl
Chełm MARKO Kolejowa 35, 82 565 25 89, marko.bt.pl
MOTO‑GAMA Hrubieszowska 102, 82 564 86 14,
motogama‑profi.pl
Włodawa MARKO Korolowska 71, 82 572 14 37, marko.bt.pl
lubuskie
Gorzów Wlkp. TEMA Podmiejska 18, 95 725 75 05, tema.gorzow.pl
Międzyrzecz AUTO‑JAREx ks. Skargi 6, 50 160 52 28,
autojarex.pl
Nowa Sól Zawodny os. Konstytucji 3‑go Maja 28f, 68 352 49 30,
zawodny‑profiauto.pl
Skwierzyna AUTO‑JAREx Mostowa 16, 95 717 62 00,
autojarex.pl
Sława Auto Części Lipiec Powstańców Śląskich 21,
60 782 09 00, auto‑czesci‑lipiec.pl
Świebodzin AUTO‑JAREX gen. Władysława Sikorskiego 30,
51 258 43 96, autojarex.pl
Zielona Góra AUTO CZĘŚCI LIPIEC Ogrodowa 32,
60 906 06 60, auto‑czesci‑lipiec.pl
AUTO CZĘŚCI LIPIEC Trasa Północna 23, 51 969 66 21,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Żagań AUTO CZĘŚCI LIPIEC Józefa Piłsudskiego 45B,
51 149 84 93, auto‑czesci‑lipiec.pl
Zawodny Jana III Sobieskiego 12/1A, 88 105 47 78,
zawodny‑profiauto.pl
Żary MOTO‑FART Moniuszki 33, 68 374 09 44, moto‑fart.pl
łódzkie
Bełchatów LEMAR BIS Czapliniecka 31, 44 633 06 31,
lemarbis.com.pl
Łęczyca AUTO‑NOVA Części do samochodu
Przemysław Nowak K. Odnowiciela 13, 24 721 34 68,
auto‑nova.pl
Łódź 4cars Wróblewskiego 90/92, 42 205 97 20, 4carslodz.pl
GABRIELMOTOPARTS Gabriel Łubisz Obywatelska 103,
42 253 73 35, gabrielmotoparts.com
WAZCAR Wojska Polskiego 190, 42 616 17 50, wazcar.pl
WAZCAR Milionowa 23, 42 616 17 50, wazcar.pl
Opoczno PROFI CARS Inowłodzka 22E, 44 155 64 98, profi‑cars.pl
Pabianice WAZCAR gen. W. Sikorskiego 30/32, 42 215 50 30,
wazcar.pl
Piotrków Trybunalski 4CARS Próchnika 2, 44 715 50 10, 4cars.pl
Widawa MIRBAR Sieradzka 37, 43 672 10 43, oponywidawa.pl
Wieluń Z.U.H. AUTO‑Części Patacz Staszica 48,
43 843 95 70, patacz‑czesci.pl
LEMAR BIS Warszawska 44a, 43 843 41 41, lemarbis.com.pl
małopolskie
Brzeźnica AUTO‑MOTO‑VALDI Kalwaryjska 17, 33 879 20 26,
autoczescivaldi.pl
Gorlice AMIBO Reymonta 12, 18 352 70 87, amibo.com.pl
Kraków VAKKO Jugowicka 6, 12 262 21 95, vakko.pl

Kraków‑Zielonki AUTO CZĘŚCI HURT‑ DETAL
CYGANEK Malinowa 1, 12 415 20 64, autoczescizielonki.pl
Krynica‑Zdrój Carex 1 J.I. Kraszewskiego 165, 18 472 40 20,
carex.auto.pl
Limanowa LIM CARS Kościuszki 27, 18 337 57 67, lim‑cars.pl
LIM CARS Krakowska 67a, 66 615 62 09, lim‑cars.pl
Mszana Dolna CAREX NR 1 Orkana 5, mszana@carexnr1.pl,
carex.auto.pl
Nowy Sącz CAREX NR 1 Klasztorna 45A, 18 414 88 68, carex.auto.pl
Oświęcim DARMA Kolbego 7, 33 848 55 99, darma.com.pl
Rogoźnik BIELA STARE BYSTRE os. Za Torem 12a,
18 265 59 00, biela.auto.pl
Skawina AUTO‑MOTO‑VALDI Krakowska 85b, 12 276 82 35,
autoczescivaldi.pl
Tarnów MYTNIK Krakowska 234, 14 627 16 00, mytnik.com.pl
Zakopane Auto Moto Handel Chramcówki 3,
18 200 02 60, motorybka.pl
mazowieckie
Chotomów JARO‑FILTR Piusa XI 30a, 693 913 002, jarofiltr.pl
Garwolin CARTEX Targowa 66, 25 682 64 38, cartexsklep.pl
Góra Kalwaria CARTEX Wyszyńskiego 13, 22 727 31 52, cartexsklep.pl
Grójec MOTORESZKA ks. Piotra Skargi 29b, 663 163 888,
motoreszka.pl
Łaskarzew CARTEX Garwolińska 17, 25 684 61 03, cartexsklep.pl
Łosice AUTO KUCEWICZ Piłsudskiego 18, 83 357 32 30,
autokucewicz.pl
Maków Maz. INTER AUTO Przasnyska 77, 29 717 12 76,
interauto‑czesci.pl
Mińsk Mazowiecki CARTEX Boczna 11, 25 756 52 17,
734 404 857, cartexsklep.pl
Mława AUTO PARTS Płocka 124, 23 654 54 13, autoparts‑mlawa.pl
Pilawa CARTEX Letniskowa 1, 25 685 67 70, cartexsklep.pl
Płock AUTKO CZĘŚCI SAMOCHODOWE Przemysłowa 7,
24 366 88 78, autko.com.pl
Pruszków JARO‑FILTR Janusza Korczaka 5, 515 405 725, jarofiltr.pl
Przasnysz INTER AUTO Leszno 6A, 29 766 67 00,
interauto‑czesci.pl
Pułtusk INTER AUTO Tadeusza Kościuszki 179, 23 692 03 17,
interauto‑czesci.pl
Radom EKONAFT Tartaczna 25, 48 362 73 62, ekonaft.com.pl
Radzymin JARO‑FILTR Jana Pawła II 75, 609 514 004, jarofiltr.pl
Tłuszcz JARO‑FILTR Tadeusza Kościuszki 17, 500 221 210, jarofiltr.pl
Warszawa JARO‑FILTR Mechaników 12c, 22 510 10 20, jarofiltr.pl
Warszawa-Wesoła JARO‑FILTR Fabryczna 14, 609 514 002,
jarofiltr.pl
opolskie
Głogów AUTO CZĘŚCI MORAWIEC 3 Maja 4A, 72 635 33 83
Głubczyce BOLE Paweł Derkowski Kręta 4,
77 543 22 10, derkowski.eu
Kędzierzyn‑Koźle TD AUTO Konstantego Damrota 28,
60 511 96 25
Kietrz CARTEL FHU Niepodległości 33, 77 485 59 35, cartel.biz.pl
Namysłów AUTO‑CENTER Reymonta 6c, 77 410 70 75,
autocenter‑namyslow.pl
Namysłów AUTO‑CENTER Stawowa 2, 77 410 59 80,
autocenter‑namyslow.pl
Nysa AUTO MOTO EXPERT Podolska 20, 57 000 51 41,
autocenter‑namyslow.pl
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podkarpackie
Boguchwała FULL CAR Lutoryż 441, 17 871 53 54, fullcar.com.pl
Jarosław INTER‑AUTO Zamojska 10, Szówsko, 16 623 00 93,
inter.auto.pl
Kolbuszowa MOTORES Rzeszowska 12, 17 583 88 38, motores.pl
Lubaczów MOTO FAN abp. E. Baziaka 11, 53 484 99 99,
automotofan.com
Łańcut Motores Podzwierzyniec 78, 66 882 48 31, motores.pl
Miłocin FULL CAR Miłocin 296, 17 852 81 90, fullcar.com.pl
Narol MOTO FAN Warszawska 38, 53 510 22 24, automotofan.com
Niebylec FULL CAR Pawilon 4, 17 276 01 01, fullcar.com.pl
Przemyśl MOTO FAN Mickiewicza 65a, 16 676 05 50,
automotofan.com
Radymno MOTO FAN Budowlanych 1, 533 748 000,
automotofan.com
Rzeszów MOTORES Mikołaja Reja 13, 17 864 22 71, motores.pl
MOTORES Podkarpacka 55, 17 860 04 77, motores.pl
Sanok MOTORES Jana Pawła II 59, 13 464 78 72, motores.pl
Sokołów Młp. FULL CAR pl. św. Jana, 17 771 28 60,
fullcar.com.pl
Stalowa Wola AUTO EXPRESS al. Jana Pawła II 92,
15 844 51 52, auto‑express.net.pl
Tajęcina MOTORES Tajęcina 110a, 17 864 22 77, motores.pl
Tarnobrzeg HURT DETAL Dekutowskiego 7, 15 823 38 61,
mwdyl.pl
podlaskie
Augustów AUTO MOTO CENTRUM Mostowa 30,
87 643 45 64, amcentrum.pl
Auto ‑ Michaś Kilińskiego 5, 87 643 74 55, automichas.pl
Białystok POLAMEL Wysockiego 51, 85 653 89 22, polamel.com.pl
POLAMEL Handlowa 7, 85 746 10 72, polamel.com.pl
Dąbrowa Białostocka AUTO‑MICHAŚ 1000‑lecia Państwa
Polskiego 34, 88 898 90 81, automichas.pl
Siemiatycze MARKO Pałacowa 12, 85 655 40 66, marko.bt.pl
Suwałki POLAMEL Przytorowa 19, 87 506 50 50, polamel.com.pl
pomorskie
Brusy MOTO‑GAWIN Kalwaryjna 10a, 609 543 682, motogawin.pl
Bytów Dan‑Car Przemysłowa 40, 59 721 24 80, dancar.pl
Dzierzgoń AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Zawadzkiego 10b,
662 069 571, czesci‑woznicki.pl
Gdańsk KM AUTO CZĘŚCI Barniewicka 44, 58 719 66 06,
km.auto.pl
KM AUTO CZĘŚCI Miałki Szlak 26, 50 489 60 77, km.auto.pl
Kościerzyna ATRO Wojska Polskiego 5a, 58 686 62 05, atro.com.pl
Kwidzyn AUTO‑CZAR Spacerowa 7, 55 279 42 60, autoczar.pl
Lębork Moto Gosz Traugutta 3, 50 120 26 23, motogosz.pl
Luzino AUTO‑LIEDER Narcyzowa 50a, 58 736 13 66, autolieder.pl
Prabuty AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Legionów 3A,
668 058 747, czesci‑woznicki.pl
Pruszcz Gdański BIG‑MOT Grunwaldzka 107, 58 692 14 99,
bigmot.pl
Puck AUTO‑LIEDER Swarzewska 25A, 58 774 30 23, autolieder.pl
Kowalski Sychty 1, 58 673 00 05, kowalski‑hurt.pl
Reda KM AUTO CZĘŚCI Obwodowa 117, 50 489 59 83,
km.auto.pl
Sierakowice MAWW Dworcowa 1, 58 681 60 16, maww.pl
Starogard Gdański MOTO JACK Norwida 2, 58 562 53 87
MOTO JACK Wł. Jagiełły 2, 58 563 03 35
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Stegna KM AUTO CZĘŚCI Gdańska 17, 55 247 64 39, km.auto.pl
Tczew MOTO JACK 30 Stycznia 53A, 58 531 04 28
Wejherowo AUTO‑LIEDER Gdańska 146, 58 672 56 03,
autolieder.pl
Władysławowo Kowalski Stoczniowców 14, 58 674 22 55,
kowalski‑hurt.pl
Żukowo LDJ MAGROS Gdyńska 43b, 58 681 74 66, magros‑auto.pl
śląskie
Bielsko‑Biała DARMA Karpacka 22, 33 444 50 50, darma.com.pl
Chorzów JADAR AUTO 3 Maja 157, 32 246 01 26, 722 104 104,
jadar‑auto.pl
Częstochowa ARKO Bardowskiego 46/56, 34 366 18 03, arko.net.pl
Dąbrowa Górnicza AUTO‑PARTS Majewskiego 220a,
32 260 05 89, auto‑parts.pl
Goczałkowice‑Zdrój GO‑WEST Uzdrowiskowa 4a,
32 750 57 40, go‑west.ig.pl
Godów MROAUTO 1 Maja 23, 32 476 56 09, mroauto.pl
Gumna DARMA Nad Stawem 2, 33 858 84 44, darma.com.pl
Istebna DARMA Istebna 1241, 33 471 17 30, darma.com.pl
Jastrzębie‑Zdrój DARMA Podhalańska 15a, 32 473 24 22,
darma.com.pl
Katowice ABAK MOTO Warzywna 9, 32 202 15 55, abak‑moto.pl
Lubliniec HENEL AUTO‑CZĘŚCI Skłodowskiej 57a,
34 351 31 14, henel.com.pl
Orzesze JADAR AUTO Katowicka 17, 32 322 28 30, jadar‑auto.pl
Pszczyna DARMA Słowackiego 61, 32 447 04 60, darma.com.pl
Racibórz BOLE Paweł Derkowski pl. Wolności 1, 32 414 03 07,
derkowski.eu
Rogów MROAUTO Raciborska 69a, 32 451 24 08, mroauto.pl
Rybnik DARMA Prosta 135B/2, 32 421 08 68, darma.com.pl
Skoczów DARMA Krzywa 4, 33 853 49 37, darma.com.pl
Tarnowskie Góry X‑TECH Gliwicka 98, 697 740 715,
x‑techauto.pl
Tychy DARMA Paprocańska 72, 729 053 224, darma.com.pl
DATA auto Mikołowska 60, 32 329 81 00 wew. 21,
data.com.pl
DATA auto Dąbrowskiego 27, 32 327 60 41, data.com.pl
świętokrzyskie
Kielce MOTOART Tarnowska 18, 41 362 22 22, motoart.com.pl
Ostrowiec Świętokrzyski POLSAD Kilińskiego 35a,
41 247 91 00, autocentrum.ostrowiec.pl
POLSAD Żabia 34, 41 247 96 20, autocentrum.ostrowiec.pl
Skarżysko‑Kamienna IZJ‑AUTO Norwida 19, 41 252 02 82,
izjauto.pl
Staszów RD DYL Świerczewskiego 11, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
RD DYL Towarowa 30a, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
warmińsko‑ mazurskie
Biskupiec AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Lipowa 2, 608 521 173,
czesci‑woznicki.pl
Ełk UNICAR Śląska 1, 87 621 60 29, unicarelk.pl
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73,
autolech.info
Gołdap AUTO REFLEX Kolejowa 4, 790 575 151, autoreflex.pl
Iława AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kościuszki 4/2, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Wiejska 2B, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl

Kisielice AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI al. Wojska Polskiego 7A,
600 977 149, czesci‑woznicki.pl
Lidzbark AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3, 608 809 187,
czesci‑woznicki.pl
Olecko AUTO‑REFLEX Kamienna 1B, 87 520 01 11, autoreflex.pl
Olsztyn Profi Automotive Lubelska 36, 53 332 59 71,
profiautomotive.pl
Rozogi Maciej Parzych Dystrybucja Części
Samochodowych Rynek 1, 89 722 66 99, parzychauto.pl
Susz AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Stare Miasto 20, 782 494 100,
czesci‑woznicki.pl
Szczytno Maciej Parzych Dystrybucja Części
Samochodowych Bohaterów Westerplatte 3, 89 624 01 23,
parzychauto.pl
Zalewo AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Żeromskiego 26/3,
881 057 280, czesci‑woznicki.pl
wielkopolskie
Buk FIRMA BILIŃSKA Katarzyna Bilińska‑Kaus Dobieżyńska 60,
61 894 96 81, automotosklep.com
Gniezno ARMICAR Grunwaldzka 6, 61 423 74 80, armicar.pl
Grabów M‑ MOT Klasztorna 11B, 62 738 57 98, m‑mot.pl
Grodzisk Wlkp. MAXOIL Gorzelniana 4a, 61 444 53 54, maxoil.pl
Jarocin M‑ MOT Wojska Polskiego 55, 62 738 57 83, m‑mot.pl
Kalisz M‑ MOT Obozowa 3, 62 738 57 86, m‑mot.pl
Kępno M‑ MOT Rzeźnicka 14, 62 738 57 85, m‑mot.pl
Koło AUTO CZĘŚCI‑AD MARCINIAK Powiercie Kolonia 3J,
63 261 53 07, admarciniak.eu
Konin BANASZAK & BANASZAK AUTO CZĘŚCI
Dąbrowskiego 22a, 63 244 15 39, 63 240 60 43, banaszak.konin.pl
Krotoszyn M‑ MOT Bolewskiego 25, 62 738 57 87, m‑mot.pl
Kostrzyn Wielkopolski MOTO‑CAR Okrężna 18, 61 639 47 25,
moto‑car.net
MOTO‑CAR Półwiejska 1, 60 522 28 01, moto‑car.net
Odolanów M‑ MOT Kaliska 17, 62 738 57 82, m‑mot.pl
Ostrów Wlkp. M‑ MOT Dworcowa 16a, 62 738 57 80, m‑mot.pl
M‑ MOT Wrocławska 93f, 62 738 16 00, m‑mot.pl
Ostrzeszów M‑ MOT pl. Stawek 6, 62 738 57 89, m‑mot.pl
Piła JARG‑MOT Philipsa 2, 67 213 50 17, jargmot.pl
Pleszew M‑ MOT Ogrodowa 1, 62 742 32 33, m‑mot.pl
Poznań AKTYW Kopanina 20, 61 839 15 55, aktyw.pl
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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